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"La langue vit comme un grand arbre dont les racines sont aux 
tréfonds de la vie sociale et des vies cérébrales, et dont les frondaisons 

s'épanouissent dans la noosphère." 
 

Edgar Morin,  La Méthode. 4. Les idées. Leur habitat, leur vie, leurs 
moeurs, leur organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Si haguéssim de comparar apriorísticament la complexitat que ens 
pot oferir la química i la que ens ofereix l'ecologia, només cal pensar 

en el fet que les entitats típiques de la primera, els àtoms o les 
molècules, si tenen el mateix nom i cognom, són intercanviables. 

Aquestes entitats no tenen memòria i així, per exemple, les propietats 
d'un àtom d'oxigen seran les mateixes independentment de la seva 

història passada, si és que en poguéssim fer un seguiment i, per tant, 
parlar de la història d'un àtom. En canvi, dos organismes de la 
mateixa espècie, encara que genèticament siguin equivalents i 

compatibles per a la reproducció, no són iguals i intercanviables. En 
general, no només hi ha diferències genètiques individuals sinó que 

els individus, o qualsevol de les entitats que es puguin considerar en 
ecologia, emmagatzemen una història, tenen memòria i, en cert sentit, 

són únics." 
 
 
 

Jordi Flos,    Ordre i caos en ecologia. 
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P  R  E  F  A  C  I 
 

 

 
Nothing is as provocative for theory 

as practical problems and efforts. 
 

Joshua A. Fishman        
 
 
 

La circumstància històrica que m'ha tocat de viure m'ha portat cap a 

interessar-me pels problemes lingüístics del meu país i, en especial, 

per la situació de contacte entre llengües que es viu quotidianament a 

Catalunya i a la resta de l'àrea lingüística catalana.  L'ajut a la 

recerca que em va concedir la Fundació Enciclopèdia Catalana m'ha 

donat  l'oportunitat de fer una pausa i d'aturar-me en el camí per tal 

de posar ordre en els  pensaments i, sobretot, de poder comunicar-los 

a molta altra gent. El centre de les meves reflexions ha estat, des de fa 

uns quants anys,  la situació sociolingüística a Catalunya i 

fonamentalment el procés de normalització de la llengua catalana. He 

orientat el meu treball, doncs, cap a la comprensió aprofundida 

d'aquest tipus de processos per mitjà dels quals una "llengua" arriba 

a una situació de normalitat i estabilitat.  

Donades les implicacions emotives d'aquest tipus de fenòmens de 

recuperació lingüística, m'ha preocupat el fet de l'objectivitat o, si 

voleu, d'intentar aconseguir un cert control de la inevitable 

subjectivitat a partir de la qual formulem  les nostres idees.  Després 

d'haver treballat a fons en recerques de camp vaig decidir que potser 

aniria bé de conèixer millor les bases del pensament i del propi 

coneixement. Em va semblar que no n'hi havia prou amb dades i 

dades sinó que havíem de fer un esforç d'aprofundiment teòric si 
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volíem també avançar eficaçment en la comprensió dels fenòmens 

sociolingüístics. El lector té, doncs, a les mans un llibre eminentment 

teòric. Això no vol dir que sigui una obra allunyada de la realitat i de 

la pràctica, ans al contrari. La situació sociolingüística catalana hi és  

-com qualsevol lector atent podrà comprovar-  constantment latent. 

De fet tot el llibre és una successió d'etapes que va preparant la 

comprensió del capítol final, dedicat explícitament al cas català.  Tots 

els apartats precedents són plenament pensats per il.luminar 

aspectes foscos o poc clars de la situació sociolingüística actual, tot 

aplicant una estratègia de formulació teòrica global i des 

d'aproximacions no tradicionals i, si ha estat  possible, innovadores. 

Més que no pas un simple recull, a l'estil d'un manual convencional,  

de les idees, conceptes i informacions que han estat fornides fins ara 

pels estudis sociolingüístics, m'ha sortit, doncs,  una obra que vol ser 

més un punt de partida que d'arribada. L'esquema de pensament 

ecològic és engrescador i estimulant, però tenim encara foscos els 

models i àrees concrets d'aplicació, i en tot cas, els estudis amb 

aquesta orientació encara són molt pocs.  Donat, però, l'estat general 

de la teorització sociolingüística, encara pre-científic en termes de 

Kuhn,  si alguna de les aportacions del llibre  ajuda a avançar cap a 

la formulació de nous models i cap a l'aclariment d'alguns aspectes i 

d'aquí en poden sortir un millor conjunt de postulats i d'hipòtesis 

clares, me'n donaré per ben satisfet de l'intent, potser excessivament 

agosarat.  

El llibre té dos destinataris fonamentals. D'una banda, les persones 

més interessades des del punt de vista acadèmic o de comprensió 

científica d'aquests fenòmens i tot el gran conjunt de persones que 

treballen directament en algun dels múltiples aspectes d'un procés de 
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normalització lingüística  -mestres, professors, planificadors i 

dinamitzadors lingüístics, etc.-, i de l'altra,  la nombrosa població que 

no treballa directament en aquests camps però hi té un interès 

personal o col.lectiu. Per això l'obra està estructurada en dos nivells 

de lectura. Les persones més preocupades per l'aprofundiment i el 

detall dels temes tractats poden seguir tant el text general com les 

notes que el complementen amb cites, informacions, observacions, 

etc. Els lectors que no vulguin endinsar-se tant en les temàtiques 

poden seguir el text general, pensat per a contenir les idees 

fonamentals i per facilitar-los una comprensió rigorosa dels temes 

desenvolupats, sense enfarfegar-los, però, de manera excessiva.  

Com he dit, més que un estudi exhaustiu dels temes, el llibre ha 

pretès, doncs, difondre i estimular l'aplicació d'una  perspectiva 

ecològica i holística  a la comprensió dels fenòmens sociolingüístics en 

general i a la dels contactes lingüístics en particular. Si aquest 

enfocament global  ajudés, també,  a fer que els diferents grups que 

componen l'actual població de Catalunya  -o d'altres zones amb 

similar problemàtica- poguessin aprofundir la seva   comprensió 

mútua  i que el procés de normalització lingüística avancés amb 

l'aquiescència i concòrdia de la gran majoria dels ciutadans, hauria 

aconseguit plenament el meu propòsit.  
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The nature of language cannot be properly explored 

by a type of psychology which is centred on the individual. 
Nor does it fit into the main stream of sociology which  

so far neglects the paradigmatic information which the complex 
'knowledge, language, memory and thought' requires. 

Sooner or later it will become necessary to examine critically 
the presently ruling division of labour among human or social sciences. 

 

Norbert Elias 
 
 

I N T R O D U C C I Ó 

 

L'obra que teniu a les mans té com a motivació fonamental la 

comprensió dels processos de contacte lingüístic1 tal com s'han 

produït en el marc europeu  -o, en tot cas, occidental-  causats, en 

especial, per les decisions dels poders polítics i pels moviments 

migratoris entre les diferents àrees lingüístiques. Essent, com es pot 

veure fàcilment, les dues grans causes de la complexa situació 

sociolingüística contemporània a les zones històriques de llengua 

catalana, són, alhora, macrofactors igualment presents en multitud 

d'altres casos semblants. Com mai anteriorment, i ja sigui per separat 

o bé conjuntament com en els casos catalans, les decisions polítiques 

en matèria lingüística i les migracions han produït arreu, en especial 

en els darrers 150 anys, situacions més o menys conflictives de 

contacte lingüístic amb efectes d'extraordinària importància per a la 

linguodiversitat del planeta.  

                                                 
1D'acord amb Aracil (1982:24) he preferit d'usar tothora el terme 'contacte lingüístic' 
més que no pas el de 'bilingüisme', que ha esdevingut un rètol excessivament 
polisèmic i confusionari, i a més, de caràcter estàtic. De 'contacte lingüístic' en faig, 
així, un concepte ampli en el marc del qual podem posar en connexió fenòmens 
dinàmics tan interrelacionats com l'estandardització i la substitució lingüístiques, però 
habitualment tractats de manera separada.  
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Estudiar, però,  el fet de la diversitat i el contacte lingüístics humans i 

de les seves conseqüències socioculturals és, doncs, una empresa 

complexa i de dificultats no fàcilment resolubles. Només, per exemple, 

aclarir la terminologia i dotar-nos de termes unívocs i clarament 

definits per tal de començar a veure-hi clar en la intricada realitat 

sociolingüística no és ja una tasca fàcil. La polisèmia i els significats 

socials que es generen a l'entorn de termes com ara 'llengua',  

'dialecte' o vernacle',  la confusió entorn de 'bilingüisme' o 'diglòssia',  

les discussions sobre determinades opcions de política lingüística 

educativa (vg. 'immersió'), la diversa significació segons els autors de 

conceptes com ara 'normalització lingüística', els enfrontaments legals 

i ideològics respecte del nom  de determinades  formes de parlar (p. 

ex., 'català' vs. 'valencià'), etc. poden deixar perplex i astorat al 

ciutadà més despert i atent. El sociolingüista es veu abocat, per tant, 

a una imprescindible revisió crítica dels termes amb què descrivim la 

realitat  i, si cal, a una tria o a una  aportació de nous conceptes que 

puguin resultar més inequívocs i aclaridors respecte de la realitat que 

hom vol tractar de comprendre més rigorosament i objectivament.  

Per tant, contacte entre què, exactament? Per poder avançar de 

manera menys confusa   usem habitualment en sociolingüística  el 

rètol devarietat'  lingüística, amb l'objectiu de superar les 

extraordinàriament connotades dicotomies tradicionals entre 

'llengües' i 'dialectes'. Donat que les definicions populars d'aquests 

termes no ajuden pas a l'aclariment de la categorització de la realitat  

-què és una 'llengua'? En què es distingeix, de fet, d'un 'dialecte'?-  el 

terme neutre de 'varietat' pot donar compte de qualsevol conjunt de 

formes lingüístiques organitzades al servei de la comunicació 

humana. L'adjectivació, aleshores, ens ajudarà a determinar si es 
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tracta d'una varietat vernacular  o col.loquial  (o 'geogràfica' o 'social') o 

bé d'una varietat estàndard  convenientment planificada, oficialitzada 

i socialment ja consagrada (o encara no) com a modalitat lingüística 

habitual de la comunicació pública i formal d'una determinada 

societat2. 

Alerto d'entrada el lector encara poc familiaritzat en aquests temes 

sobre el fet que molt  sovint  les varietats estàndards prescrites  -allò 

que popularment s'entén com la 'llengua francesa' o l''idioma 

alemany', per exemple-  són percebudes com si es tractessin dels 

codis originaris dels quals provenen els anomenats 'dialectes', que 

foren formes mal parlades i, per tant, incorrectes, de les suposades 

'llengües'. En realitat, el procés és ben bé a l'inrevés. No són els 

'dialectes' els que provenen de la 'llengua' sinó que, si de cas, és 

l''estàndard' normatiu el que ha pres la majoria de les seves formes 

d'alguna o algunes varietats vernaculars. Excepte probablement el cas 

de l'hebreu contemporani -en què es va vernacularitzar un cert 

'estàndard' escrit ja existent des de l'antiguitat-  totes les varietats 

lingüístiques actuals,  estandarditzades a través d'un procés més o 

menys formal i conscient de planificació (socio)lingüística, provenen 

de les varietats dialectals que les proveeixen de les seves formes 

bàsiques,  i no pas al contrari. És, doncs, un equívoc, pensar que una 

persona que usa una varietat vernacular genuïna i sense formes 

atribuïbles a la influència de codis forasters, parli 'malament' i 

'incorrectament' la 'llengua x' en les seves converses quotidianes 

informals. No és que parli incorrectament; parla, simplement, en una 

varietat geo- o sòcio-dialectal  que pot presentar diferències respecte 

                                                 
2Per a un aprofundiment en la conceptualització dels conjunts de formes lingüístiques, 
vg. Gregory & Carroll (1986).  
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de les decisions normatives adoptades per a la configuració de la 

varietat declarada estàndard.  

De fet, aquestes varietats   -les dialectals o col.loquials,  i les 

estàndards-  poden coexistir   -i, sovint, així ho fan més o menys 

inestablement segons els casos-  en una distribució adequada de 

funcions  -no exempta, però, d'interinfluències mútues. Així, els 

vernacles  -més o menys modificats per l'estàndard-  poden continuar 

usant-se en les funcions comunicatives informals interindividuals 

mentre que als estàndards  -sovint amb certes adaptacions com a 

mínim fonètiques als vernacles nadius segons les regions-  els 

correspondrien les funcions públiques formals i, de manera especial, 

com és obvi, les escrites i les d'abast supralocal. Així, el fenomen 

lingüístic humà és indissolublement alhora un fet individual, social i 

polític que ha de ser estudiat des de la  consciència d'aquestes 

complexes interrelacions, produïdes en el marc de l'ecosistema 

sociocultural i històric de cada comunitat humana.  

La comprensió d'aquest tipus de fenòmens  no resulta ser pas, molt 

sovint, una tasca fàcil ni planera. La gran quantitat d'elements que hi 

participen i les seves intricades interrelacions en fan un objecte no 

fàcilment  aprehensible ni explicable. L'absència, a més, de 

paradigmes i concepcions aptes i clarament desenvolupats per poder 

ser aplicats a aquestes situacions, agreuja encara més el problema i 

fa que les teoritzacions que en puguin emergir puguin ser encara no 

perfectament formulades i, en alguns punts, encara poc nítides. És 

ben cert que en els darrers 30 anys els estudis sociolingüístics han 

avançat de manera molt considerable de manera que disposem avui 

d'un conjunt de dades i de reflexions teòriques no gens menyspreable. 

Cal dir també, però, que, en tant que disciplina, la sociolingüística no 
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ha arribat encara a disposar de models teòrics unificats i potents 

capaços de donar compte amb rigor i claredat dels fenòmens de què 

s'ocupa3. Com deu ser normal en un camp relativament encara jove, 

els estudis sociolingüístics constitueixen avui un conglomerat divers i 

polícrom d'aportacions que, tot i que comencen a seguir determinades 

línies i escoles teòriques més o menys ben implantades, resten encara 

massa incomunicades i poc o gens integrades en els seus postulats 

conceptuals i teòrics. 

En aquest marc, el present treball es planteja, doncs, no solament 

avançar en la comprensió global  i integrada dels esmentats processos 

de contacte lingüístic sinó també estimular i fer camí cap a la  

fonamentació  i integració teòrica des d'una aproximació 

interdisciplinària i eclèctica que pugui també ser una contribució en 

favor d'un paradigma sociolingüístic unificat i comú. L'estratègia per 

construir-lo no serà pas una pura fusió de les aportacions de les 

diferents línies sinó un plantejament més global que, incardinat amb 

la resta de les disciplines científiques més contemporàniament 

innovadores, permeti la integració harmònica de les diferents 

aproximacions sociolingüístiques en un enfocament unitari ampli i 

profund que dugui al màxim acostament amb la realitat. Els materials 

per confegir aquesta aproximació unificada han estat trets de tot 

arreu on s'ha vist algun element interessant i pertinent. La física 

teòrica, l'ecologia, la filosofia de la ciència i de la ment, l'antropologia, 

la sociologia fenomenològica i processual, les ciències cognitives, la 

                                                 
3En aquest aspecte s'assembla a la situació de l'ecologia tal com la descriu Ramon 
Margalef: hi ha pocs principis generals i la ciència apareix descomposta en diverses 
àrees, i en cada una es formulen principis deslligats. Realment es va acumulant molta 
informació, però potser es fan menys progressos en relligar el conjunt. (...). Fa falta 
insistir en la recerca de principis generals. (Comunicacions (U.B.) 15, desem. 1992, 
p. 13).  
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ciència política, la pragmàtica, la història,  la teoria de sistemes, les 

aproximacions a la complexitat i, òbviament, la mateixa 

sociolingüística dialoguen i s'interpenetren en aquest intent 

integrador.  

Contra l'estudi tradicional del fenomen lingüístic des d'una òptica que 

separa les varietats lingüístiques dels seus contextos bio-psico-sòcio-

político-culturals i en fa objectes especialitzats existents en el buit, la 

perspectiva eco-sociolingüística parteix del fet que les estructures 

lingüístiques no viuen deslligades de les seves funcions socials  -

l'existència de la matèria és indissoluble de la seva activitat , ens diu 

Einstein-  i que cal situar-les ecològicament en relació amb els sub- i 

supra-sistemes que en determinen l'existència si hom vol entendre 

adequadament les seves vicissituds  -la unitat de supervivència és 

l'organisme-en-el-seu-entorn , recordarà Bateson. La nostra proposta 

vol posar les bases, per tant, d'un enfocament integratiu des de la 

complexitat -distingir sense desunir  (Morin)-  que, tot i recollint les 

aportacions de les aproximacions tradicionals a l'estudi dels sistemes 

lingüístics, en superi el marc i les faci avançar cap a una visió més 

interrelacionada amb la resta de factors socioculturals coexistents, 

per tal de poder comprendre  molt més adequadament el fenomen 

lingüístic com a realitat global.   

Una de les qüestions fonamentals que hi ha dessota de tot l'estudi és 

la interrelació existent entre les formes lingüístiques usades en les 

comunicacions orals col.loquials  -individualitzades , en terminologia 

de J.C. Corbeil-  i les utilitzades en les comunicacions formals i 

escrites  -anomenades institucionalitzades . Com és que hi ha molts 

casos que evolucionen cap a l'abandonament de les formes usades 

històricament en les comunicacions individualitzades i el seu 
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reemplaçament per les de les institucionalitzades, i, en canvi, 

situacions en què això no es dóna -per tal com les varietats 

coexisteixen en distribució funcional-  és encara avui una pregunta 

sense una resposta gaire clara. Conèixer, doncs, les (inter)influències 

dels diferents elements que hi intervenen i els diferents tipus 

d'evolucions i processos a què donen lloc, és un repte al qual intento  

contribuir en la mesura de les meves possibilitats.  

L'existència de les varietats lingüístiques és concebuda des del punt 

de vista eco-sistèmic4, tot postulant que són mantingudes, canviades 

o substituïdes segons les vicissituds dels factors sòcio-culturals 

queparticipen en la seva producció. La seva estructura, doncs, serà 

determinada per les funcions socials que siguin necessàries per al 

grup humà que n'és usuari.  Com assenyala Lieberson, each societal 

change may be viewed as directing a new influence on the state of the 

languages in contact that would lead to a new linguistic equilibrium if no 

further changes occurred  (1970:11). Parlar, per tant, serà vist com un 

subconjunt de l'acció humana, susceptible d'adaptar-se a les 

exigències canviants de l'ecosistema en què visquin els individus. 

Aquests, però, podran igualment intervenir en la modificació de 

l'evolució del seu medi, per tal d'intentar modificar-lo al seu favor.  

El contacte dels grups lingüístics serà igualment enfocat no com un 

fenomen binari sinó ternari, d'acord amb la perspectiva ecològica que 

concep la relació entre, per exemple, dues espècies,  tenint sempre en 

compte  el medi  on es desenvolupa la relació. Aquesta perspectiva és 

enormement important per entendre, en especial,  el contacte per 

                                                 
4Margalef (1991) anomena ecosistema  a un nivell de referència format per individus 
vius discontinus, juntament amb els materials que resulten de la seva activitat (...) 
així com la matriu o entorn físic en què estan inclosos  i on es desenvolupa la seva 
activitat .  
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migració, donat que ens fa veure la necessitat de no prendre en 

consideració només els dos grups en presència sinó l'estructura de 

l'entorn, que resultarà decisiva per a l'evolució de la situació.  

Convençut de la importància que els nous paradigmes ecològics i 

holístics poden tenir per al desenvolupament de noves imatges i 

metàfores que ens facin comprendre més aprofundidament la realitat, 

haig de confessar que jo, com molts d'altres, hem estat socialitzats i 

educats en una altra paradigmatologia que no fa ara gaire fàcil la 

modificació dels hàbits de pensament. No estic segur, doncs, que 

després d'haver introduït algunes idees d'aquesta nova imatgeria, el 

lector trobi que les he aplicades encertadament  a les diverses 

temàtiques que després tracto. (No fóra la primera vegada que, per 

exemple, algun alumne o participant en alguna conferència, em fes 

adonar d'alguna incongruència entre les idees enunciades com a 

bàsiques i algun paisatge construït per tal d'entendre alguna àrea de 

la realitat)5. Encara que vagis alerta, no és mai fàcil el control dels 

models de base ja instaurats inicialment en el cervell.   

El lector, doncs, es troba amb una obra que  pren com a punt de 

partida la màxima que l'observador és indestriable d'allò observat.  En 

el primer capítol, l'apartat que obre el llibre desenvolupa breument un 

seguit d'idees i principis a l'entorn dels principis de provisionalitat del 

coneixement científic i d'aproximació ecosistèmica i contextual. 

L'afirmació bàsica fóra que per tal d'entendre el funcionament d'un 

                                                 
5Tampoc no sóc pas jo el primer a pensar que podria ser interessant d'aplicar una visió 
ecològica,  global i multidimensional sobre els contactes lingüístics. Autors com ara  
Lluís V. Aracil, Stanley Lieberson, Einar Haugen, William F. Mackey o Rafael L. 
Ninyoles i d'altres  ho han fet, dient-ho o no explícitament. També Carme Junyent ha 
pensat en una Eco-Lingüística, tot i que potser amb un sentit no exactament igual al 
propugnat des d'aquestes pàgines. De fet, la perspectiva ecològica pot donar lloc a 
molts diferents treballs sobre el camp lingüístic.   
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fenomen determinat cal veure'n les connexions amb els seus entorns 

d'existència, donada la imbricació dels elements de la realitat. Dos, 

són, doncs, els contextos bàsics dels sistemes de comunicació 

lingüística dels humans, és a dir de  les varietats lingüístiques: el 

cervell/ment, d'una banda, i l'ordre sòcio-cultural, de l'altra. L'intent 

de l'obra, serà, doncs,  explorar algunes de les relacions de les 

varietats lingüístiques amb aquests dos contextos, tot intentant 

contribuir a la comprensió dels fenòmens macrodinàmics del contacte 

lingüístic.  

Un altre principi assajat ha estat el de considerar  que els distints 

ordres i fenòmens de la realitat configuren una totalitat 

interrelacionada, de manera que no existeixen només interinfluències 

circulars entre dues variables sinó un conjunt d'interaccions 

dinàmiques que formen interpenetradament la realitat. Els fenòmens, 

doncs, mentals, interaccionals, col.lectius, polítics, lingüístics, etc., es 

donen simultàniament i entrellaçadament de forma que l'un 

constitueix l'altre i viceversa. Per materialitzar la imatge he recorregut 

a la metàfora de la música per tal com ens permet de visualitzar 

difererents plans d'un mateix fenomen unitari i que alhora existeix en 

la seva seqüencialitat, és a dir, en el temps.  

Dibuixat un mínim paisatge polinivellat  i implicat dels contextos 

mental i sòcio-cultural, l'atenció se centra  després en els grans 

processos dinàmics en què tenen lloc els fenòmens més habituals de 

contacte lingüístic: la regulació política de l'estandardització de la 

comunicació lingüística i els moviments migratoris. En el primer cas, 

no solament he descrit les seves diverses etapes de configuració sinó 

també he intentat tractar els importantíssims efectes històrics que 

aquest procés ha produït, com ara l'anivellament dialectal, la diglòssia 



 

15 

i la substitució lingüística. En el segon, els desplaçaments de població 

entre àrees lingüístiques són examinats de manera global, per tal 

d'entendre'n, en especial, les característiques pròpies d'aquest tipus 

de processos, diferenciades, en part  -tot i que amb similituds-  de les 

produïdes en els casos de minorització lingüística per subordinació 

política, freqüents en els fenòmens esmentats de regulació política de 

l'estandardització lingüística. Són examinades de manera separada 

les situacions en què la població migrant és, però, políticament 

dominant pel fet de procedir del grup ètnico-lingüístic que controla les 

institucions  -si més no principals-  de l'Estat en què té lloc el 

desplaçament, amb la consegüent evolució diferenciada dels altres 

casos.  

Els processos de normalització lingüística són analitzats 

posteriorment des d'una òptica global, tot incloent aquells casos en 

què la població de la comunitat sòcio-política  que emprèn el procés 

és homogènia -tot i que ja pot registrar alts índexs de substitució 

lingüística interna- com aquells altres en què han existit irrupcions 

migratòries que han trencat l'homogeneïtat cultural prèvia.  

En el darrer capítol, el cas català és estudiat de manera integral, tot 

distingint-hi, però, els diferents processos de contacte lingüístic que 

s'hi donen de manera interrelacionada i entrellaçada: 

l'estandardització i l'extensió de l'ús del codi autòcton, la 

bilingüització  -formal i informal-  de la població de L1 catalana i de 

L1 castellana, cadascuna en la llengua de l'altra,  i l'evolució de les 

relacions intergrupals, que pot dur a casos de substitució lingüística 

en un i altre conjunt.  Com ja he assenyalat anteriorment, en la 

situació catalana, s'han donat històricament -i, en les últimes etapes 

històriques,  de forma simultània-  les dues grans causes del contacte 
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lingüístic: la difusió dels estàndards estatals per àrees lingüístiques 

minoritzades i els moviments migratoris de grans proporcions, i, a 

més, des de l'àrea lingüística majoritària i políticament dominant. El 

procés de normalització lingüística actualment en marxa augmenta 

encara més, per si calgués, la complexitat de la situació.  

Finalment, el cas català és situat contextualment en els nivells 

espanyol, europeu, i, de fet, mundial, per tal com estarà exposat -i, en 

gran part, determinat- pels esdeveniments que succeeixin en aquests 

nivells. En el marc, doncs, d'una priorització del català en les 

funcions públiques internes, concloc, però,  la necessitat de la 

poliglotització de la població com a únic camí de compatibilitzar la 

continuïtat i l'èxit del procés de normalització lingüística català -i de 

totes les altres comunitats lingüístiques demolingüísticament 

mitjanes o petites-  i la cada dia més gran interdependència amb 

l'exterior.  
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Partout, le sujet se réintroduit dans l'objet (...), 
partout, chaque chose, chaque être  

demande à être réinseré dans son environnement. (...) 
Partout, on est poussé à considérer 

non des objets clos et isolés, mais des systèmes 
organisés en relation co-organisatrice  

avec leur environnement. 
  

Edgar Morin  

 

1. LA CIÈNCIA, AVUI: LA RENOVACIÓ DELS PARADIGMES  

 

Donat que la sociolingüística  -com gairebé tot allò que avui hom 

vulgui que sigui considerat prestigiós i digne d'atenció-  es reclama 

'científica' no hi havia més remei que començar pels fonaments. Què 

vol dir avui, intentar fornir elements per a una teoria que haurà de ser 

considerada 'científica'? Sobre quines bases és possible d'explicar 

'científicament' els contactes lingüístics  i, en general, la resta de 

fenòmens sociolingüístics?  Després de tantes sacsejades 

epistemològiques, com cal considerar avui  la perspectiva científica? 

D'on hem de partir per fer, a les darreries del segle XX, una ciència 

sociocultural correcta i rigorosa? 

Per a una persona com jo, de formació universitària bàsicament 

filològica  -i encara que corregida després per la meva (auto)incursió 

en les ciències sòcio-culturals-  l'arribada a l'estació del 

metaconeixement científic contemporani va resultar enormement 

interessant. De la mà sobretot dels físics teòrics vaig anar descobrint 

determinats esdeveniments i conseqüències d'aquests que no entenia 

com un universitari de finals dels segle XX podia ignorar. Una de les 

primeres sorpreses va ser la de la insuficiència de la contrastació 

empírica en l'establiment de la "veritat" científica. Des d'Einstein i la 
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confirmació de la seva teoria de la relativitat general -en clar contrast 

amb la tradicional i supercomprovada de Newton-  la ciència ja no 

podia afirmar que disposava de la certesa sobre la configuració de la 

realitat. Dues teories podien ser  -totes dues-  confirmades 

empíricament. Les teories i els models dels científics passaven a ser, 

doncs, només intents d'aproximacions a la realitat, però no pas la 

mateixa realitat. De fet, com assenyala el mateix Einstein, els 

conceptes i lleis teòriques tenen caràcter fictici  (1986:157). La 

provisionalitat  i la porta oberta a noves teoritzacions fins i tot en 

terrenys on existien explicacions llargament acceptades i 

comprovades s'instal.laven, doncs,  en el món científic. Hi havia 

clarament la possibilitat de re-pensar la realitat, de trobar noves 

imatges i nous conceptes que, sense negar els fets fins aleshores 

observats, ens la permetessin entendre d'altres maneres. La ciència 

esdevenia encara més interessant! Els estudiants i els investigadors, 

per exemple, saben ara que la creativitat és més oberta i necessària 

que mai6. 

Tot aquest enrenou de la confrontació teòrica Newton-Einstein porta a  

una revalorització i a una represa de consciència del paper de 

l'individu en ciència. Des de la mateixa física teòrica ens arriba 

també, doncs,  la reflexió sobre el subjecte cognoscent. L'observador-

participant  -coincidint amb la nomenclatura de la recerca qualitativa 

tradicional-  és imprescindible i és el punt de partida de qualsevol 

coneixement. Les ciències de la matèria incorporen ja l'observador en 

les seves teories: l'observador forma part del sistema observat, 

                                                 
6Una teoria  -diu el físic  David Bohm-  és, en primer lloc, una manera de fer-se una 
idea, és a dir, una manera de mirar el món, i no una forma de coneixement del que és 
el món. (...) Totes les teories són modes d'observar que no són veritables ni falsos, 
sinó més aviat clars en certs camps i no gens clars quan s'estenen més enllà d'aquests 
camps  (1987:22 i 24).  
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afirmaran de forma taxativa7. És a dir, no hi ha coneixement sense 

ésser humà, i més, concretament sense el  cervell/ment humà. 

Sembla una obvietat, oi? Havíem, però, arribat a reificar tant la 

"ciència" que gairebé oblidàvem la base fonamental que feia possible 

l'existència d'aquest tipus de coneixement: el subjecte. Només 

tendíem a veure la naturalesa exterior aprehesa  i no ens fixàvem en 

la naturalesa que feia possible -i que, en gran part determinava-   

aquesta aprehensió. Així, mentre en bona part de les ciències socials 

que més s'havien apuntat a ser "científiques" a la manera tradicional 

de les ciències de la matèria s'ignorava habitualment la problemàtica 

de l'observador, la física quàntica afirmava el paper crucial del 

subjecte en el procés d'observació i invalidava, així, la idea d'una 

descripció objectiva de la naturalesa (vg. Capra, 1985). Aquí, doncs, la 

sorpresa també és majúscula. Si la física ha de prendre en 

consideració el cervell/ment,  com en podem prescindir en les ciències 

del comportament social i cultural, on la ment intervé doblement  -en 

l'individu que investiga i en els individus investigats? 

Som, doncs, en l'època de la centralitat de la ment. Els físics saben 

que construeixen el seu coneixement en la seva ment  -amb les 

propietats determinades per aquest sistema-, Chomsky encamina la 

lingüística també cap a la ment, i les ciències cognitives han conegut 

un desenvolupament impressionant, tot i que encara ens falten 

moltíssimes coses per entendre l'organització i el funcionament 

d'aquest complex que els neurolingüistes prefereixen anomenar amb 

el compost "cervell/ment", tot recordant  -encertadament-  la base 

biològica del fenomen. Però per a mi, l'altre gran aspecte que aporta 
                                                 
7Heisenberg, en concret, afirma que les lleis naturals que es formulen 
matemàticament en la teoria quàntica no es refereixen ja a les partícules elementals 
en si, sinó al nostre coneixement d'aquestes partícules. (...). La ciència natural 
pressuposa sempre l'home  (1986:14).  
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aquesta recuperació de la ment és la consciència de l'arbitrarietat dels 

models i dels paisatges conceptuals que atribuïm a la realitat. 

Enllaçant amb el que abans hem comentat sobre la provisionalitat de 

les teories, cal dir que ara sabem també que podem imaginar noves 

formes de veure el món, noves imatges de la realitat. Per exemple, 

podem pensar que pel fet de poder ser distingits i anomenats, 

determinats elements existeixen solitàriament i sense  -o amb poca-  

relació amb altres elements, o bé, pel contrari, imaginar que és força 

probable que això no ocorri així  i que, el més habitual siguin les 

interrelacions    entre les unitats de la realitat. Dic això perquè he 

trobat apassionants els intents de recerca de noves formes de 

percebre  el món també per part dels físics teòrics, que estan 

convençuts que l'actual mètode d'analitzar separadament les diferents 

parts que constitueixen el món no és pas el més adequat (vg. Bohm, 

1987, Capra, 1985)8.  

És en aquest terreny on se situa un dels grans debats científics 

actuals: la configuració més convenient per entendre les relacions  

entre els "tots" i les "parts"  de la realitat. Molts autors estan veient 

clar la necessitat contemporània de superar l'aproximació científica 

tradicional basada en l'anàlisi  -és a dir, en la descomposició i en la 

recerca dels últims  elements constituents dels fenòmens -  i d'avançar 

cap a imatges més holístiques i globals (p.ex. Capra, 1985). Es 

tractaria, per tant, de complementar un tipus d'aproximació basada 

en la creença que és en la reducció de la realitat als seus últims i 

fonamentals components on trobarem les explicacions centrals, amb 

                                                 
8No us sembli estrany que em refereixi tan sovint a la física teòrica. Ells també 
s'ocupen ara de qüestions lingüístiques o fins i tot socials (vg., per ex., d'aquests 
mateixos autors "El reomodo, un experimento con el lenguaje y el pensamiento", a 
Bohm (1987), pp. 53-79, o els capítols dedicats a la psicologia o a l'economia a Capra 
(1985).  
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l'altra que creu que molts dels factors bàsics es troben més aviat en 

les interrelacions organitzades que els elements de la realitat sostenen 

entre ells. En el pla lingüístic, per exemple, una mostra de la primera 

línia fóra la priorització de  l'estudi dels sons i de la seva 

descomposició en tant que nivell fonamental per a la comprensió del 

fenomen lingüístic humà. Un exemple de l'altra, en canvi, fóra 

l'aproximació que començaria a l'inrevés, és a dir, de dalt a baix, del 

tot cap a les parts, del fenomen cognitivo-comunicatiu general cap a 

les llengües i els seus nivells.  

Pel que es veu, aquests dos modes de pensament tendeixen a ser 

característics de dues civilitzacions fins ara contraposades, 

l'occidental  -més aviat sostenidora del mode analític i reduccionista-  

i l'oriental   -més basada  en el pensament global i integral (penseu, 

per exemple, en la medicina xinesa). No és estrany, doncs, que 

importants físics teòrics contemporanis hagin anat a cercar els seus 

models de la realitat  en les filosofies orientals per tal de superar la 

visió reduccionista tradicional (vg. Capra, 1975). Creuen aquests, com 

el professor xinès Ji Xianlin,  que el pensament occidental només veu 

els arbres, però no el bosc  i que l'atenció atorgada  a l'anàlisi dels 

detalls i a la divisió fins a les partícules més petites és excessiva donat 

que la tesi de la divisió il.limitada no té fonament ni en la filosofia ni en 

la ciència 9. 

De totes aquestes dues posicions  -l'occidental i l'oriental-  crec que 

hem d'emprendre el camí del mig i fugir del pensament dicotòmic a 

què estem tan acostumats, tot reconeixent allò de bo i d'interessant 

que hi ha en les dues aproximacions. Probablement ni el mètode 

analític s'ha de deixar ja d'usar totalment ni la visió globalista ens pot 

                                                 
9Vg. El Pais,  15-8-91. 
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donar totes les solucions10. L'actual comunicació a escala planetària 

portarà molt possiblement  -i saludablement-  a una integració més o 

menys harmònica de les dues grans posicions. Així,  frases tan 

escoltades darrerament com  el tot és més que la suma de les parts   

no haurien de ser interpretades en el sentit d'un obligatori èmfasi 

absolut en la perspectiva de la globalitat  sinó precisament en la  

complementarietat mútua dels dos elements fonamentals de la idea  -

el tot i  les  parts. Potser l'autor que trobo més interessant en aquest 

sentit és Edgar Morin, amb les aportacions que sobre la complexitat 

de la realitat ha anat fent a través dels seus treballs sobre La méthode 

. Morin, doncs, va més enllà en la seva formulació: el tot és en la part 

que és en el tot.  De fet, tot i part són simplement distincions creades 

per nosaltres en intentar explicar-nos el món -el mundo no se nos da 

directamente; está por medio la descripción del mundo, dirà Carlos 

Castaneda11. La realitat, però, és imbricada i interrelacionada.  Morin 

supera la polarització entre els extrems  analític i global i, en tot cas, 

ens proposa una perspectiva holística amb consciència activa de 

l'autonomia  -relativa-  de les unitats que comprèn, per tal de poder 

distinguer sans disjoindre  i d'associer sans identifier ou réduire  

(1990:23).  

Com Morin mateix afirma, però, se'ns planteja el problema de com 

pensar des d'aquest punt de vista de la complexitat i de la interrelació 

dinàmica de la realitat. A  partir d'aquesta consciència del fet que el 
                                                 
10Bandura (1987), per exemple, en parlar del triangle de relacions 'cervell/ment - 
conducta - entorn',  afirma que ja que els factors triàdics no actuen de forma 
simultània com si es tractés d'una entitat holística, podem arribar a conèixer la 
forma en què actuen els distints segments de causalitat bidireccional sense haver de 
fer l'esforç titànic d'estudiar alhora qualsevol possible element interactiu. (...) Són els 
subsistemes i les seves distintes interrelacions el que cal analitzar, no la seva 
totalitat. La crítica de James (1884) dels conceptes holístics  -o aquest Sistema 
Global, tal com està, o res de res-  assenyala les limitacions d'aquests  (p. 46).  
11citat a Talbot (1986), p. 16.  
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nostre propi cervell/ment és a la base de   les imatges que creiem 

percebre, quins foren els paisatges més adequats de la realitat? Què 

hauríem de canviar de les nostres imatges habituals? 

Un dels aspectes en què sembla haver-hi més consens en la nova 

ciència és en el d'acabar amb la concepció dels objectes de la realitat 

com a entitats aïllades i fonamentalment descrites cap endins, 

interiorment. La nova perspectiva emfasitza la importància de l'estudi 

dels contextos  dels objectes i dels fenòmens, és a dir, de les seves 

relacions exteriors. Així, per exemple, en física, l'atome surgit comme 

objet nouveau, l'objet organisé ou système dont l'explication ne peut plus 

être trouvée uniquement  dans la nature de ses constituants 

élémentaires, mais se trouve aussi dans sa nature organisationnelle et 

systémique, qui elle-même transforme les caractères des composants   

(Morin, 1977:98). El pas és, per tant, cap a una concepció dels 

elements de la realitat -i, en especial, dels vivents-  com a sistemes 

oberts amb continu intercanvi amb l'ecosistema de què formen part. 

La unitat de supervivència és l'organisme més el seu entorn, dirà 

Bateson (1972:483). L'antiga causalitat lineal queda, així, 

reemplaçada ara per una causalitat circular i retroactiva. Igualment 

queda modificada la visió en nivells d'anàlisi no integrats i es passa 

als models d'interrelació sistèmica i polinivellada en què cada 

subsistema és una unitat relativament autònoma, encara que sigui 

un component d'un conjunt més gran. Assistim a una ecologització 

del pensament amb consciència del fet mental: tout objet d'observation 

ou d'étude doit désormais être conçu en fonction de son organisation, de 

son environnement, de son observateur  (Morin, 1977:379).  

Igualment entra en crisi la imatge estàtica de la realitat. Contra 

l'aproximació tradicional, el temps és una variable imprescindible 
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contínuament present. L'estabilitat aparent és sempre resultat d'un 

equilibri dinàmic que és el que fa possible la conservació de la 

identitat de les unitats  encara que en canviïn els seus elements. Més 

que com a estructura, la realitat ha de ser vista com a  conjunt 

d'esdeveniments, o com diu Bohm,  com un fluir universal 

d'esdeveniments i processos  (1987:31).  

Des de la nova perspectiva la fragmentació disciplinar també és 

qüestionada. Donat que la realitat ha de ser vista des de la seva 

multidimensionalitat interrelacionada, l'avenç cap a la 

interdisciplinariietat és necessari i peremptori -i, de manera molt 

clara, en les ciències sòcioculturals. Els nous paisatges conceptuals 

han de permetre, doncs, la integració de les perspectives de les 

diferents aproximacions  en una teorització global que contempli 

alhora totes les dimensions necessàries dels éssers humans de 

manera integrada i harmònicament coordinada.  

El canvi en la imatgeria conceptual sembla demanar-nos encara 

modificacions més fonamentals dels pressupòsits habituals amb què 

pensem la realitat. A diferència del punt de partida habitual en què 

cada cosa està en la seva regió particular de l'espai i del temps i en 

què els elements estan a fora els uns dels altres, la nova física ens 

proposa de concebre la realitat des d'un ordre implicat   a partir de la 

metàfora hologràfica "tot està plegat dins de tot". Així, com en 

l'holograma, podem concebre models en  què cada una de les seves 

parts conté informació respecte de  tot   l'objecte  (Bohm, 1987:247). 

Concepcions com aquesta ens poden fer avançar, per exemple, en la 

clarificació de  la relació individu-societat o en la d'altres antinòmies 

que han dificultat la comprensió de moltes  relacions del món 

sociocultural.  
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Tots aquests canvis produïts en la ciència contemporània no deixen, 

doncs, de tenir els seus efectes en els aspectes metodològics del 

procedir pràctic dels investigadors. Per exemple, l'actitud en relació a 

les dades és forçosament diferent. Des d'Einstein la física s'ha 

caracteritzat per un fort antiinductivisme i per un fort estímul a la 

creació i a la innovació teòrica  -no hi ha mètode inductiu que ens 

pogués portar als conceptes fonamentals de la física  afirmava el 

creador de la relativitat. Una ciència sociocultural que posi encara, 

doncs, l'èmfasi només o bàsicament en les dades s'ha tornat obsoleta. 

Donar més importància, per exemple, a una petita idea prolixament 

verificada que a una gran idea encara no comprovable pels mètodes 

tradicionals pot ser un error de pes en el marc d'una determinada 

disciplina. Per això, probablement, no hem de témer afirmacions com 

la de Searle, el qual ens recomana de perdre la por de deixar de ser 

"científics"   en el sentit més tradicional del terme.  

En el centre d'aquests canvis hi ha, com hem dit, la ment  -la de 

l'investigador i la dels investigats. És en la ment del científic on s'han 

de produir, doncs, les imatges imprescindibles per a la concepció de la 

realitat, així com els canvis en les pressuposicions inicials, en l'angle 

de les perspectives, etc., que facin possible la creativitat teòrica. La 

intuïció i la imaginació icòniques s'han mostrat decisives en els 

avenços científics contemporanis. La teoria, per tant,  no ha de 

dependre directament de les dades. Einstein ens proposava de ser 

audaços  -i, si calia, fins i tot temeraris-  en els salts de les dades a la 

teoria.  
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The objects of cultural science are concept-dependent; 

they  do not exist independently of what  
we (or somebody) think they are. 

 
Trevor Pateman 

 

2. LES CIÈNCIES SÒCIO-CULTURALS 

 

És clar, doncs, que totes aquestes innovacions de la ciència d'aquest 

segle poden i han de tenir repercussions importants en l'estudi del pla  

psico-sòcio-cultural. De fet, potser mai com ara les ciències de la 

matèria i les ciències humanes s'havien acostat tant. Superada l'etapa 

de la negació de la subjectivitat per part de la física o altres 

disciplines "dures", el coneixement científic pot avançar cap a una 

integració i col.laboració més àmplia entre totes les seves branques 

precisament a partir de l'acceptació de la centralitat  del cervell/ment  

-d'altra banda, un fet objectiu de la biologia-  en el coneixement i en 

l'acció humanes. L'acceptació del fet mental en la recerca científica 

presenta dificultats que fan veure precisament l'extrema complexitat 

de l'objecte d'estudi de les ciències sòcio-culturals. A diferència de les 

ciències de la matèria, en el pla dels fenòmens humans no és només 

la ment de l'observador la que cal prendre en consideració sinó 

òbviament també la dels observats. I cal tenir-la en compte no només 

per ella mateixa sinó perquè és en ella on es determinen la gran 

majoria dels cursos d'acció dels humans, fet que diferencia el nostre 

objecte d'estudi dels que habitualment tracten les ciències de la 

matèria. Així, molt sovint els elements que intervenen en les relacions 

socials són immaterials: principis, creences, normes, valors, 



 

28 

representacions, idees, etc., fet que dificulta la mateixa aplicació dels 

paràmetres de comprovació científica habitual.  

Acceptada, doncs, la ment per la física, ara, paradoxalment, la que ha 

de fer el pas definitiu és  la sociologia, desmemoriada sovint,  excepte 

en escoles minoritàries12,  respecte del fet mental i instal.lada de 

forma majoritària encara en marcs teòrics reduccionistes i analítics 

inspirats per la forma de pensar de la física del s. XIX13. Una 

sociologia sense ment és un absurd i s'allunya inevitablement de la 

realitat que intenta comprendre. Com diu Morin, la sociologie ne 

saurait etre conçue comme une conception qui exclut l'individu, ou qui à 

la rigueur le tolérait. C'est une conception qui doit l'impliquer et 

l'expliciter  (1991:75). La creença excessiva en els postulats 

objectivistes ha portat, doncs, a gran part de la sociologia i també de 

la lingüística a esdevenir majoritàriament disciplines exclusivament 

centrades en les 'formes' oblidant allò que és innegable per a 

l'existència humana: el sentit i la significació que justifiquen i 

                                                 
12Ha estat una llàstima que la sociologia oficial s'hagi anat decantant cap a una visió 
'objectivista' sense ment. Autors com ara Max Weber,  Alfred Schutz, o W. I Thomas  
postulaven l'enfocament 'comprensiu', conscients, com diu Natanson (1974) que els 
seus objectes no només són objectes per a la seva observació sinó éssers que tenen el 
seu propi món preinterpretat, que duen a terme la seva pròpia observació; són 
semblants inserits en la realitat social  (p. 23). En conseqüència, l'investigador social  
té per tasca la de reconstruir el mode en què els humans interpreten, en la vida 
diària, el seu propi  món  (p. 32).  
13Són il.lustradores les paraules de Norbert Elias al respecte: Multi-dimensional 
models of human societies are needed in order to come to grips with the empirical 
evidence. The difficulty is that social scientists and sociologists in particular are still 
captives of a philosophical science theory which started with Descartes and took its 
cue from physics at that early stage of development. (...) Theoretical models of the 
type we call universal laws or generalizations were sufficient and sufficiently reality-
congruent to serve the requirements of physicists at that stage. (...) But for some time 
now they have been supplemented even in the physical sciences themselves by 
theoretical models which, unlike laws, are multidimensional  and which make it 
possible to handle experimentally data about objects such as large molecules, genes 
and chromosomes with several levels of integration acting and reacting upon each 
other (1991:142).  
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orienten en darrer terme les accions i organitzacions   dels individus 

en societat.  

És evident que la inclusió del complex cervell/ment en les ciències 

sòcio-culturals desafia les tesis científiques tradicionals en la mesura 

en què elements  'inobservables'  -la consciència, la intencionalitat, la 

subjectivitat dels estats mentals, etc.-  són inclosos en el camp de  

recerca. El que es planteja és, doncs, el problema de qui s'ha 

d'adaptar a qui: la realitat als nostres postulats i mètodes, o a 

l'inrevés? Sembla clar que l'esforç l'hem de fer els investigadors i no 

pas la realitat. Fóra un error immens suposar que la definició de la 

realitat ha d'excloure la ment. Com diu Searle, si el fet de la 

subjectivitat va en contra de certa definició de 'ciència', llavors el que cal 

abandonar és la definició i no pas el fet  (1985:30). De fet, l'exclusió de 

la ment tampoc no dóna als fets sòcio-culturals la característica de 

fets extraordinàriament regulars i determinats a l'estil de l'antiga 

física. La multitud de variables que intervenen en la realitat social, els 

canvis socials ràpids i continus, l'estreta interdependència de les 

variables, l'originalitat de les respostes dels individus davant dels 

esdeveniments i situacions, els límits borrosos entre els grups socials,  

el caràcter qualitatiu i no quantificable de molts aspectes presents, la 

dificultat d'aplicar tècniques experimentals, els problemes de 

reproducció i repetició de les recerques, etc., ja constitueixen per si 

sols un objecte d'investigació d'enorme complexitat i dificultat. No 

tenir-hi en compte els aspectes mentals no resol res i, en canvi, ens 

en fa tenir una imatge certament irreal i equivocada.  

La incorporació dels factors mentals en les ciències sòcio-culturals no 

esgota, però, l'impacte que les innovacions del pensament científic 

d'aquest segle han de tenir sobre aquelles. Cauríem probablement en 
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un altre mena d'error si creguéssim que l'ésser humà viu una 

existència susceptible d'ésser descrita i estudiada des d'una òptica 

d'aïllament i fragmentació, centrada només en el subjecte. Acceptant 

la ment com a element imprescindible per a la comprensió dels 

comportaments humans, hem de fer igualment èmfasi en els elements 

que fan que les ments siguin possibles. De manera indestriable, ment 

i context configuren la realitat.  Els contextos de les ments, els 

ecosistemes sòcio-culturals que aquelles constitueixen i dels quals 

alhora formen part, han de ser igualment incorporats a la recerca. 

Res, doncs,  tampoc no comprendríem si oblidàvem les condicions 

d'existència social de les ments individuals. El comportament  humà 

serà alhora  determinat -de manera indestriable- per la interpretació 

de les circumstàncies que en puguin fer els individus i per les 

circumstàncies mateixes. Vivencialment, ment i context formaran una 

unitat indissoluble en la determinació de les accions socials i de les 

formes culturals. La incorporació, doncs, de perspectives 

multidimensionals i interrelacionals com ara les adoptades per 

l'ecologia i desenvolupades per la teoria de sistemes o per les 

aproximacions a la complexitat semblen ser inexcusables en qualsevol 

paradigma teòric contemporani. L'atenció als contextos dels fenòmens 

de les ciències sòcio-culturals des d'aproximacions globals i 

holístiques pot permetre d'avançar de manera profunda cap a una 

millor comprensió de les situacions i dels esdeveniments d'aquests 

camps de la realitat.  

De fet, la inspiració d'aquestes línies no sembla provenir només de 

fora de les ciències sòcio-culturals sinó també de dins mateix. Segons 

Bastide (1971:8) el propi August Comte semblava ja suggerir-ho en 

una època en què no hi havia encara els instruments conceptuals per 
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dur a la pràctica les aproximacions que ara anomenem ecològiques o 

holístiques: dans les sciences de la nature  -deia-  les éléments existent 

avant le tout; dans les sciences humaines, le tout est antérieur aux 

parties  (cosa que els físics contemporanis també afirmen ara de la 

quàntica). També, com Norbert Elias, altres  autors del nostre segle, 

com ara Lewin o Buckley, se'n declaren partidaris, el primer en la 

seva field theory  i el segon en l'obra que va dedicar a les relacions 

entre la sociologia i la teoria de sistemes. Igualment, Edgar Morin des 

de l'antropologia interdisciplinària, afavoreix, com ja he dit,  el que ell 

anomena la 'perspectiva de la complexitat' i proposa la 

complementarietat integrada de les diverses aproximacions als 

fenòmens sòcio-culturals: Une noologie considère les choses de l'esprit 

comme des entités objectives. Mais cela n'exclut nullement de considérer 

également ces 'choses' du point de vue des esprits/cerveaux humains 

qui les produisent (...) et du point des conditions culturelles de leur 

production (...). Tout en demeurant irréductibles les uns aux autres, et 

tout en risquant de devenir antagonistes si chacun prétend etre le point 

de vue central, sont pour nous absolument complémentaires  

(1991:110).    

És des d'aquest punt de vista complementari i integrat ecològicament 

que crec que s'ha de formular un paradigma que pugui unificar potser 

no ja només les diferents línies de la sociolingüísica sinó fins i tot les 

de la lingüística estricta i les de la psicolingüística. A partir de la 

concepció integral d'aquest  complex trinitari proposada per Morin 

(1991:121) -la psicosfera relativa als cervells/ments individuals, la 

sòciosfera que inclouria la cultura produïda per les interaccions dels 

cervells/ments, i la noosfera que abraçaria el llenguatge,  el saber i les 

regles lògiques i paradigmàtiques-   hauria de ser possible que, tot 
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conservant el grau d'autonomia necessari, avancéssim resoltament 

cap a la unificació teòrica entre allò que tradicionalment hem designat 

com lingüística, psicolingüística, i sociolingüística/pragmàtica (vg. 

Bastardas, 1995).  

Molt probablement, podríem avançar així cap a la resolució d'aspectes 

pendents o mai no gaire  aclarits com ara el locus  del llenguatge,  el  

de l'individu en la teoria lingüística, el fet de la significació de les 

formes, la relació dels elements verbals amb els elements no-verbals, 

el fenomen de la intercomprensió, el comportament lingüístic, la 

interrelació llengua/individu/societat, els símbols socials, el procés de 

desenvolupament, etc. 

Pel que fa als problemes més específicament sociolingüístics, els nous 

paradigmes científics ens són igualment d'una gran utilitat. 

L'enfocament holístic i ecològic ens permet estudiar les formes i els 

sistemes de comunicació lingüística en el seu context macro-micro-

sòcio-cultural i comprendre'n  les determinacions i la seva dinàmica. 

Podem concebre, així, el contacte lingüístic des de la relació 

organisme/ecosistema i veure el fenomen com un procés en el qual 

l'organisme pot fer canvis bé en ell mateix o bé en l'entorn. Pot, així, 

adaptar-se al context o adaptar el context a ell (Bateson, 1972:445). 

De fet, doncs, si el context és vist com a extremament desfavorable i 

impossible de canviar, l'adaptació, en el cas lingüístic, pot portar a la 

substitució i a l'extinció lingüístiques. En canvi, si els éssers humans 

decideixen transformar el context en favor seu, trobem llavors els 

macroprocessos de normalització lingüística, que reeixiran o no 

segons el grau de canvi que hom pugui aconseguir en l'entorn. La 

intervenció planificada, com veurem, demanarà també 

ineluctablement una aproximació complexa, ja que, d'acord amb 
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Lewin, per tal de decidir què és el millor per causar un canvi real no n'hi 

ha prou de considerar una propietat. S'han d'examinar les 

circumstàncies totals. Per canviar un equilibri social també s'ha de 

considerar el camp social total: els grups i subgrups implicats, les seves 

relacions, els seus sistemes de valors, etc. (1978:209). El paradigma 

eco-sòcio-fenomenològic que intentarem començar d'esbossar i 

d'aplicar als esdeveniments  sociolingüístics  ens hi pot anar ajudant.  
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Languages do not differ among themselves 
in their inherent power, but the users of languages do.  

 
Stanley Lieberson 

 

  

 
3. LA  DIVERSITAT I EL CONTACTE LINGÜÍSTICS 

 

3.1.  La diversitat 

Les diferents maneres de parlar dels humans són el resultat dels 

esforços dels nostres predecessors i de nosaltres mateixos per tal de 

fer possible la intercomprensió i la cooperació humana. Són, de fet, 

però, un subconjunt  -això, sí, molt important-  del conjunt dels 

sistemes d'acció-significació que els humans hem anat consensuant 

per tal de fer possible que la nostra relació ens fos mútuament 

intel.ligible. Cada grup humà en convivència regular, habitual i 

continuada ha anat establint una sèrie de codis  -és a dir, de 

comportaments regulars lligats a un sentit determinat-  que fessin 

possible indicar-se els uns als altres els seus pensaments, 

informacions, idees., etc., respecte dels elements i dels processos 

d'acció pertinents per a la seva existència conjunta. Tot aquest pilot 

de convencions -que és justament allò que constitueix les cultures 

humanes-  regulen significativament, per exemple, els moviments 

gestuals que produïm acompanyant  -o no- al parlar, les preferències 

per un o altre vestit segons les ocasions, la forma de les interaccions 

que sostenim entre nosaltres  -la conversa, les cerimònies, els rituals, 

..., o bé les reaccions que podrem o no mostrar després de 

determinades accions dels altres, etc. Els humans, doncs, vivim 

socioculturament organitzats en un món de sentit. 
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A fi de poder comunicar-nos amb la parla, els humans  -organitzats 

habitualment en grups com a unitats de supervivència-  hem anat 

creant un complex sistema sòcio-simbòlic capaç  de representar a 

través de l'organització fònico-sígnica o gràfico-sígnica el nostre 

contingut mental sobre  multitud d'objectes, esdeveniments, funcions, 

sensacions, i moltes altres dades, esdevingut, així, susceptible de ser 

percebut i interpretat més o menys similarment per qualsevol  altre 

individu que compartís el codi14. Ampliats i  modificats 

progressivament d'acord amb les necessitats històriques de les 

poblacions,  aquests sistemes sòcio-cognitius de comunicació 

constitueixen avui un element fonamental de l'actual configuració  de 

la nostra espècie arreu del planeta i juguen un paper importantíssim  

en la transmissió cultural, en la mateixa possibilitat d'existència del 

pensament i en les relacions quotidianes de totes les societats 

humanes conegudes fins a l'actualitat15.  

                                                 
14Els sistemes lingüístics, així, pertanyerien al 'món 3' de Popper o la 'noosfera' de 
Teilhard de Chardin, al costat de les idees, els productes culturals, altres llenguatges, 
nocions, teories, etc., els quals,  tot i ser elements produïts i dependents,  adquireixen 
una realitat i una autonomia objectives  (vg. Morin, 1991:107-8). Com avisa Bourdieu 
(1987),  doncs, la langue n'est pas un code à proprement parler: elle ne le devient que 
par la grammaire, qui est une codification quasi juridique d'un système de schèmes 
informationnels. Parler de code à propos de la langue, c'est commettre la fallacy  par 
excellence, celle qui consiste à mettre dans la conscience des gens qu'on étudie ce 
qu'on doit avoir dans la conscience pour comprendre ce qu'ils font  . Especialment en 
el marc de la lingüística de tradició estructuralista, cal tenir en compte, com 
assenyalen Auer & di Luzio, que a more radical rethinking of the notion of system is 
necessary. (...) Gumperz points out that the notion of 'system' itself cannot be a 
theoretical 'prime' in linguistics. Instead, linguistic systems ('varieties', 'codes', 
'languages', 'dialects', or whatever) are the result of a speech community's more or 
less focused (categorical) use of linguistic structrures and processes  (1988:2). Per la 
meva part, al llarg del llibre, el terme sistema  l'usaré en l'accepció clàssica de Von 
Bertalanffy: un conjunt d'elements interrelacionats entre si i amb el medi circumdant  
(1981:263).  
15Tout se trouve contenu dans le langage, mais lui-même est une partie contenue dans 
le tout qu'il contient. Le langage est en nous et nous sommes dans le langage. Nous 
faisons le langage qui nous fait  (Morin, 1991:172).  
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Donat, però, que, a diferència d'altres espècies animals, les nostres 

formes de  comunicació no són genèticament establertes directament 

sinó creades, sostingudes o canviades i eliminades en el marc de 

l'experiència sòcio-cultural, els sistemes de comunicació lingüística 

creats pels diferents grups humans són enormement nombrosos i 

diversos en la seva configuració estructural. Així, tot i compartir un 

mateix equipament bio-psicològic d'espècie, la comunicació lingüística 

humana s'ha  servit de multitud de formes i configuracions diferents,  

usades  -si més no originàriament-  en àrees de comunicació local o 

regional   i  amb diferències més o menys importants d'una a altra 

localitat en forma de contínuum. La diversitat dels sistemes 

lingüístics  és, doncs,  un fet social consubstancial -si més no fins 

avui-  a l'existència de la pròpia facultat humana de llenguatge.  

Aquesta diversitat en els sistemes de comunicació lingüística que hem 

anant creant els humans varia en grau segons els termes de la 

comparació. Va des de diferències mínimes  -per exemple, en el pla 

fonètic o simplement lèxic- entre parlars molt propers  fins a sistemes 

absolutament diferents en tots els nivells de la seva estructura -entre 

codis usats en una punta o altra del planeta. En el pla escrit, la 

diversitat de solucions també s'ha produït i ha donat lloc, doncs, a 

més de les diferències estructurals dels sistemes orals, a l'ús de 

diferents codis de representació gràfica, igualment molt distints 

segons la distància en l'espai i en el temps.    

Aquests sistemes de comunicació lingüística, com a respostes dels 

diversos grups humans a les seves necessitats de comunicació i de 

supervivència, segueixen la divisió de la humanitat en diferents 

conjunts més o menys grans, i amb més o menys intensitat 

d'intracomunicació. Així, el continuum de formes de parlar existents 
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sembla presentar major o menor grau de diferència segons les 

vicissituds històriques i segons el grau de relació entre els distints 

grups o comunitats humans. Molt probablement, com més grau de 

relació hi hagi hagut històricament, més s'haurà pogut anar produint 

el procés de coordinació i convergència lingüístiques per tal de 

facilitar l'eficàcia sòcio-comunicativa. No sempre, però, tots els grups 

pròxims a uns altres han arribat a crear exactament una idèntica 

forma de parlar. Establert, això sí, un important grau de mútua 

adaptació lingüística, l'organització històrica de cada unitat humana 

de supervivència  -subètnies, ètnies, nacions, etc.- sembla deixar un 

marge més o menys important de diferències entre les varietats 

lingüístiques de cada grup o lloc, produïdes ja sigui per raó de factors 

anteriors o bé simplement per decisions diferents de cada comunitat 

concreta, segons l'atzar cultural. Cada subgrup d'éssers humans, 

però, situat en un espai geo-social concret tendirà sempre  a mantenir 

la cohesió comunicativa  i  la màxima coordinació lingüística -a no ser 

que es produeixin ruptures de la relació-  amb els altres subgrups 

humans amb qui tingui contacte habitual i continuat. Amb el temps, 

cada unitat col.lectiva de supervivència haurà anat arribant de forma 

socialment espontània i, sovint, irreflexiva, al seguiment d'unes 

mateixes o semblants normes de comunicació, que, amb lleugeres 

diferències internes, poden diferenciar-se molt de les adoptades per 

altres conjunts socials allunyats, amb els quals no sostenen cap mena 

de comunicació.  

Aquesta separació de la humanitat en diferents col.lectius de màxima 

relació interna i mínima d'externa no ha produït., com era evident que 

així succeís, cap sistema lingüístic universal i comú sinó un munt de 

diferents sistemes alternatius, tots funcionalment vàlids i 
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perfectament adaptats a les necessitats socioculturals globals dels 

seus grups de productors/usuaris. Les vicissituds històriques 

d'aquestes unitats de supervivència  -guerres, annexions de les unes 

per les altres, dissorts econòmiques, desastres naturals, 

desplaçaments interterritorials, associacions polítiques, etc.- han 

influït en l'extensió, retroacció, fragmentació, associació, etc., de les 

unitats històriques en què els humans s'havien espontàniament 

organitzat. El resultat lingüístic és l'actual mosaic vernacular, sempre 

-en el marc de les interrelacions dinàmiques de l'ordre sociocultural- 

en moviment i canvi,  adaptació o equilibri permanents, segons el 

grau d'aïllament o de contacte dels col.lectius humans respectius. 

Com més intens sigui el contacte entre poblacions que havien 

sostingut fins aleshores diferents sistemes de comunicació lingüística, 

més intensitat d'adaptació i de canvi tendirà a produir-se en tots o en 

algun dels grups, en favor sempre de la possibilitat de la 

intercomprensió. El grau d'adaptació de l'un o de l'altre dependrà de 

la correlació global de forces existent. La demografia, l'economia, la 

cultura, la política, etc., de cada un dels grups respecte de l'altre, 

aniran decidint gradualment i en diverses etapes el nou resultat 

lingüístic de cada interrelació històrica, en el marc d'un imbricat i 

complex sistema d'interinfluències dinàmiques globals. 

La consciència per part dels éssers humans de l'existència de 

diversitat lingüística i de tot el que es deriva d'aquest reconeixement 

ha depès precisament  de la seva possibilitat d'exposició a aquesta 

diferència. Donat que sense distinció no hi ha percepció cal pensar 

que, molt probablement, una comunitat humana amb un parlar 

llargament consensuat i homogeni i sense contacte amb individus 

d'altres comunitats, podria ser totalment inconscient del fet de la 



 

39 

diversitat lingüística. És com el peix: deu ser el darrer a adonar-se de 

l'existència de l'aigua. Com que en molts casos, però, les comunitats 

humanes  -si més no les més pròximes-  poden haver tingut contactes 

ja siguin esporàdics o habituals, cal esperar que alguna forma de 

consciència de les diferències en el parlar pugui haver-se 

desenvolupat. Com interpreten, llavors, aquesta percepció? Què se'n 

deriva cognitivament parlant d'aquest descobriment? Com es 

conceptualitzen i categoritzen  els parlars i els parlants diferents?  

La primera conseqüència d'aquesta consciència de diversitat en el 

parlar pot ser la identificació: alguna gent parla diferent de com parla 

la meva gent. Ineluctablement, després d'haver-se fet conscient de 

l'existència d'altres formes de parlar, els individus que utilitzin la 

varietat  no-autòctona podran ser categoritzats, identificats i avaluats 

com a forasters i/o com a pertanyents a un determinat grup. La 

valoració que mereixi el grup serà probablement també transmesa a la 

valoració de la forma de parlar, la qual, així, es convertirà en element 

coadjuvador de la identificació grupal dels individus en relació. 

Cal veure clar que, gairebé sempre,  la producció de consciència de la 

diferència lingüística vol dir alhora consciència de la pròpia forma de 

parlar i, per tant, necessitat de referir-s'hi i, doncs, de disposar d'un 

terme per anomenar-la.  En la representació popular tradicional, molt 

sovint la pròpia forma de parlar és anomenada amb un terme derivat 

del propi nom de lloc, com a categoria més a mà que pugui designar 

com es parla en aquell indret. Així hom pot pensar i declarar que 

parla 'tortosí' o ''cavero', o 'lleidatà', per exemple. Aquestes 

denominacions poden ser bé substituïdes o bé  alternades amb altres 

categoritzacions que, de forma inclusiva, relacionin el parlar local 

amb un conjunt supralocal de modalitats lingüístiques. El rètol 
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supralocal, però, no és sempre  un resultat espontani i consensuat 

dels diferents grups locals, sinó més aviat una influència en el pla 

cognitiu individal de les afirmacions vehiculades per institucions més 

o menys oficials que s'ocupen precisament de 'definir' la llengua que 

parlen els individus d'una determinada àrea geo-sòcio-política.  

El que es desprèn fonamentalment d'això, és, doncs, el fet que, molt 

sovint,  el nom  -i totes les altres categoritzacions de la realitat que en 

depenen-  que els individus atorguen a les seves varietats 

lingüístiques, no procedeixen precisament d'una inspecció de les 

formes de comunicació per part del propi parlant sinó de les 

vicissituds dels contactes exteriors i de les influències que les 

institucions de prescripció lingüística puguin produir. És, per tant, 

perfectament possible parlar sense que hom mateix hagi de saber com  

parla i  què  parla. La consciència sobre l'organització i 

característiques de les pròpies formes lingüístiques i el nom de la 

categoria 'llengua'  a què pertany o en què podria ser inclòs el parlar 

no es desprenen directament del fet de posseir i d'usar  el codi; 

pertanyen en tot cas al nivell de la consciència i provenen d'activitats 

informatives i de vehiculacions socials exteriors al propi codi i molt 

sovint a la pròpia comunitat local. 

 

3.2. Els sistemes lingüístics com a fets sòcio-polítics 

La generalització en moltes parts del món de l'alfabetització i 

instrucció obligatòries en base a un sistema habitualment  

centralitzat i quasi- o absolutament dependent dels Estats  -

dipositaris de la legitimitat de la regulació de la vida pública- ha 

tingut conseqüències d'enorme importància sobre el pla lingüístic. 
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Multitud de comunitats humanes han passat de ser parlants 

únicament de les seves varietats històriques locals o regionals -

diguem-ne 'vernaculars'-  a ser instruïts en un sistema lingüístic més 

o menys distant lingüísticament,  categoritzat sempre, però,  com la 

llengua16 correcta i legítima i dotada d'una denominació clarament 

establerta i fixada. Com a conseqüència d'aquest procés emmarcat en 

el macrofenomen que els sociòlegs qualifiquen de 'modernització', 

molts  individus que sempre havien anomenat el seu parlar amb un 

gentilici local i no se'ls havia ocorregut mai de   valorar-lo com a 

correcte o incorrecte -o millor o pitjor-  respecte d'algun altre, poden 

pensar ara que, en realitat, el seu sistema de comunicació lingüística 

no és res més que una forma corrupta i espúria de parlar  l'idioma 'x'. 

Aquest idioma, usat pels encarregats de la seva difusió pràctica i 

ideològica en el sistema escolar i en la resta de la comunicació pública  

-oficial i no-oficial-,  suscita més que mai l'atenció dels individus i els 

obliga a prendre determinades decisions sobre el seu comportament 

lingüístic i sobre l'esquema de valoració de les formes de la 

comunicació verbal. Plenament i col.lectivament conscients ara de la 

diferència entre les varietats vernacular i 'estàndard'  -quan aquest 

sigui el cas-  molts individus,  parlants de modalitats diferents en més 

o menys grau  de la vehiculada com a legítima, hauran de valorar si  

rectifiquen les seves formes o bé si les conserven, tot assumint, si és 

aquest el cas,   les possibles avaluacions socials negatives del seu 

parlar a mesura que avanci la difusió de la nova varietat i de la nova 

                                                 
16El rètol llengua és sovint usat polisèmicament. Tant podem voler significar el 
conjunt més o menys divers de maneres de parlar típiques i pròpies d'un grup de 
població, segons una demarcació territorial determinada com estrictament la varietat 
estàndard  difosa i sancionada pel poder político-acadèmico-mediàtic per a un 
determinat territori. Aquesta confusió té repercussions importants en especial en els 
grups de parlants de varietats no coincidents amb l'estàndard. Així, es pot sentir 
habitualment com es contraposa, per exemple,  'català' a 'eivissenc' o a 'tortosí', quan 
és evident que aquests dos parlars són també 'catalans'.  
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ideologia. En aquest tipus de situacions, no és estrany que es pugui 

donar el cas que una comunitat amb  parlars amb poques diferències 

i sense problemes d'intercomprensió i plenament adscrivible a un 

mateix suprasistema lingüístic esdevingui amb el temps, per raó de 

fronteres polítiques que la puguin partir,  dos col.lectius humans 

plenament convençuts  que parlen dues llengües  diferents i 

anomenades, òbviament, de manera diferent. No sembla anar 

desencaminada  -encara que sigui metafòricament-  la famosa frase 

que diu que "una llengua és un dialecte amb un exèrcit al darrera".  

Des de l'òptica dels estats i els poders polítics interessats a vehicular 

aquesta modalitat codificada i regularitzada, la 'llengua'  -tal com 

sempre l'anomenaran-  assegurarà la intercomunicació general dels 

ciutadans de l'àmbit de sobirania corresponent i alhora en facilitarà la 

identificació 'nacional', en tant que forma simbòlica gairebé 

materialitzadora de la 'identitat' col.lectiva. Així, qualsevol nou Estat  

tendeix contemporàniament a  dotar-se de bandera, d'himne i  -si té 

els elements diferencials que ho possibilitin-  de 'llengua' nacionals. 

Sigui quina sigui la decisió que finalment adopti el poder polític 

constituent sobre la llengua o llengües oficials, la ideologia de la 

'llengua nacional' com a símbol alhora unificador internament i 

diferenciador externament de la comunitat política sembla ser molt 

present, com a mínim,  al llarg de tot aquest segle. Les 'llengües"  -en 

aquest sentit sòcio-polític-  podran ser, doncs, objecte contemporani 

de disputa i conflicte entre les poblacions que puguin aspirar a dotar 

els seus codis del rang d''oficials' i, per tant, a sentir-se 

col.lectivament dignificades o menystingudes per l'assoliment o no 

d'aquesta categoria per  als sistemes lingüístics amb què 

s'identifiquen.  
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Com a objectes cognitius plenament conscients  -i no només ja, 

doncs,  com a habitus lingüístics segons l'expressió de Bourdieu17- els 

sistemes lingüístics adquiriran la possibilitat de ser avaluats segons 

la seva significació social, ser associats amb identitats  -personals i 

col.lectives-, emocions, sentiments, etc., i de generar, a partir de tota 

aquesta fenomenologia de cada individu i de cada grup, conductes a 

favor o en contra del seu ús social18. Tots els contactes entre la 

diversitat lingüística, així, tendiran a produir en la ment dels seus 

participants, consciència, avaluació i resposta conductual  -canvi o 

continuïtat en les formes lingüístiques usades en totes o en 

determinades funcions sòcio-significatives-  amb les corresponents 

modificacions també en la competència comunicativa resultant. La 

conseqüència històrica de tota aquesta complexitat seran la 

continuïtat, els diferents tipus de canvis, o la desaparició dels 

centenars i centenars de sistemes lingüístics produïts i reproduïts  

des del passat per la humanitat.  

 

3.3 Un paisatge eco-dinàmic per al contacte lingüístic 
 

Tenint en compte tot el que fins ara he anat exposant, quin fóra, 

doncs,  el millor marc teòric des d'on entendre la sort de les varietats 

lingüístiques dels humans? És a dir, quin esquelet conceptual bàsic 

hauria de sostenir contemporàniament una sociologia de la cultura  -

en aquest cas, centrada en el fet lingüístic? Com ens podríem explicar 

més adequadament la vida, les vicissituds i la mort dels conjunts de 

formes lingüístiques usades pels humans en la seva 

                                                 
17vg. Bourdieu (1982:28).  
18Speakers as subjects have beliefs about language (...). These beliefs can motivate 
linguistic practices, more or less self-conscious, but in principle accessible to 
introspection, which are causally  effective in modifying speech output and which 
have to be referred to in explaining it   (Pateman, 1987:99).  
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intercomunicació, tenint en compte el fet intrínsec de la diversitat 

d'aquests conjunts? 

Molt probablement, per poder respondre de manera apropiada a 

aquestes qüestions ens cal fer un nou salt de perspectiva ara dins ja 

del camp lingüístic en concret. Les varietats lingüístiques  no 

existeixen com a tals sinó en la ment i en l'acció dels individus en 

societat. Són abstraccions, per tant,  de segon grau que construïm a 

partir de l'observació dels  comportaments  dels humans. La 

determinació de la seva existència, reproducció i canvi no depèn, 

precisament, d'elles mateixes sinó dels individus i dels 

comportaments i idees que aquests vulguin practicar i sostenir. Per 

entendre, doncs, la vida de les varietats ens cal entendre globalment 

la vida sociocultural.  

Quina és la millor manera de poder representar-nos el fenomen 

sociocultural, tot intentant seguir les recomanacions d'holisme i 

integració que abans he exposat? Una possible imatge, que podríem 

prendre com a hipòtesi de partida, que ens permetés entendre la 

globalitat tot reconeixent el paper i les propietats de cada part podria 

ser la del fet musical o coral. En la partitura orquestral o polifònica es 

fan observables les evolucions de cada un dels instruments o de les 

veus i alhora les del conjunt resultant de la superposició organitzada 

de cada un d'ells en la seqüència interpretativa de l'obra en conjunt, 

que és el que el compositor ha volgut que existís i que és el que el 

perceptor sent. El comportament de cada instrument no té sentit ni 

s'explica per ell mateix sinó precisament com a participant en un 

acord  -en tots els sentits-  global, orquestral o polifònic. Si algun dels 

instruments o veus participants canvia o altera la seva contribució 

sonora de manera sistemàtica l'acord musical global desapareixerà 



 

45 

però podrà ser reconstruït  -encara que no sigui en la manera prevista 

pel compositor, com en les improvisacions-  a partir d'adequacions 

dels altres instruments o veus a la nova interpretació de la 

discrepant, arribant a crear un nou consens harmònic global que 

l'oient agrairà. Cal no oblidar que la partitura no és la música fins que 

algú no l'executa i que l'acte global no és pas complert si no hi ha algú 

que l'escolta i que experimenta mentalment  el conjunt dels sons o de 

les veus. Els esdeveniments de la realitat, doncs, poden descriure's en 

tant que melodies independents o en tant que acords harmònics entre 

diverses melodies diferents. Vistos linealment se'ns poden aparèixer 

com a melodies soles i  aïllades que semblen respondre a aquesta 

linealitat19. Vistos, però, com a acords harmònics, cada fragment 

melòdic de cada instrument o veu, per exemple, és determinat per les 

seves relacions amb els altres  sons que simultàniament  co-existeixen. 

És clar, doncs, que cal anar en compte a no pensar únicament com a 

'melodia' allò que existeix de fet com a 'harmonia'.  

 

Aquesta  metàfora de treball -que, evidentment no intenta ser una 

còpia exacta de la realitat social sinó una pura eina heurística, 

perfectible o rebutjable-  pot permetre'ns d'intentar entendre i  

d'exposar organitzadament i de forma alhora separada i 

interrelacionada els elements que crec més pertinents respecte de la 

seva intervenció en la determinació del comportament lingüístic dels 

humans en situacions de diversitat i contacte. Anirem, doncs,  

construint un  pentagrama per a cada una de les veus o instruments 

sense oblidar mai la seva interrelació amb els altres pentagrames 

entre els quals es creen relacions d'interdependència harmònica. Si 

                                                 
19Això és el que habitualment ocorre en l'estudi de les llengües humanes:[They] are 
often studied as specialized items divorced from human beings  (Elias, 1991:41).  
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voleu no és res més que aplicar la visió de sistemes, on cada nivell  -

malgrat la seva individualitat-  forma part d'un conjunt 

interrelacionat de múltiples nivells la cooperació de tots els quals 

produeix un determinat comportament o producte global capaç de ser 

percebut per algun ésser humà i d'influir-lo. La nostra partitura 

contindrà bàsicament, de moment, la línia de les ments, la de la 

interacció social, la dels grups humans i la del poder polític, tot 

pressuposant contínuament que és percebuda i escoltada amb atenció 

per ésser humans que, finalment, són els únics que li poden atorgar 

existència i justificació i que orienten la seva acció -per exemple, ara 

ballant en una direcció o en una altra i segons el ritme-  d'acord amb  

les evolucions  -harmòniques o desharmòniques-  resultants del 

conjunt.   

 

Dessota d'aquesta metàfora musical hi ha la idea fonamental que la 

diversitat i el contacte lingüístics i els seus efectes han de ser 

explicats  en un marc de relacions ecosistèmiques entre el fenomen 

lingüístic i els altres factors de la realitat. Parlar, doncs, serà vist com 

un subconjunt de l'acció social global, amb característiques pròpies 

però també sotmès a les determinacions generals de qualsevol 

conducta social. L'ús lingüístic és conceptualitzat com una activitat 

eco-dependent sòcio-cognitivament regulada. Precisament per això 

s'explica el seu caràcter canviant d'acord amb els esdeveniments que, 

en general, puguin experimentar els grups humans20. Els 

comportaments lingüístics poden viure establement i amb acord 

harmònic amb la resta de plans sòcio-culturals però s'han d'adaptar 

                                                 
20Aquest fet es pot entendre també des de la metàfora hologramàtica que estableix que 
cada part conté, en certa manera, l'altra. La dimensió lingüística conté, doncs, les 
altres dimensions. De fet, cap realitat no es pot comprendre de manera unidimensional 
(vg. Morin, 1992:92).  
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de manera general als canvis que es puguin produir en el conjunt de 

les altres línies de la partitura21. Canvis, per exemple,  en les 

representacions i en els valors socials, en les maneres de relacionar-

se, en la composició grupal de la societat, en els aspectes econòmics i 

tecnològics, en els de l'organització política, etc., repercutiran 

generalment en el pla lingüístic i obligaran els humans a  readaptar-

se quant a les seves formes comunicatives o a passar etapes de tensió 

fins a aconseguir un nou equilibri que eviti una readaptació 

traumàtica o radical respecte de l'ordre abans existent.  En els 

conflictes amb important repercussió lingüística, els codis no només 

seran mitjans de comunicació sinó que accentuaran el seu caràcter  

de, com diu Le Page (1964),  mitjans de comunió  i podran esdevenir 

objectes simbòlics conscients d'alta sensibilitat i influència sobre el 

comportament.  
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21Així, d'acord amb Lieberson, language behavior is viewed as a form of adaptation 
to a set of institutional  and demographic conditions in the society, namely, 
population composition, both linguistic and ethnic, the degree of segregation, the 
occupational forces generated by the industrial structure of the society, and age  
(1970:14). Lieberson no inclou en les forces bàsiques d'influència l'escola perquè 
considera aquest factor parcialment influït pels altres factors ja enumerats, opinió de 
la qual discreparia, tenint en compte els casos de subordinació política en què cap de 
les variables esmentades no pot explicar, per exemple,  l'absència del codi propi en el 
sistema educatiu.  
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The mental world  -the mind (...)-  is not  

limited by the skin.. 
 

Gregory Bateson 
 

We are like fishes swimming in the sea of sense.  

William James 

 

4. EL COMPLEX CERVELL/MENT 

 

4.1 Concepcions fonamentals 

Poc podríem entendre dels comportaments dels humans si no 

comencéssim aquesta visió del pentagrama per l'anomenat "complex 

cervell/ment". I, això, per la raó fonamental que és en aquest nivell on 

rau el control últim de l'acció i de la comprensió humanes. Tot 

reconeixent la gran ignorància que encara tenim d'aquest element 

precisament tan central per a l'explicació dels fenòmens sòcio-

culturals ens hem d'arriscar a començar a  caminar a partir de les 

rudimentàries idees existents per poder fer possible l'explicació 

coherent dels altres nivells de l'experiència humana. Concebrem, 

doncs, l'ésser humà com un producte bio-social capaç de 

desenvolupar un cervell/ment que possibilitarà i regularà la relació de 

l'individu amb el món. Des d'aquesta perspectiva podem desfer-nos 

del 'problema cos-ment'  tot assumint la natura biològica dels 

fenòmens mentals, donat que, com encertadament assenyala Searle, 

aquests són alhora causats per les operacions del cervell i realitzats 

en l'estructura cerebral, fet que el fa afirmar amb tota claredat,  que, 
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per exemple, la consciència i la intencionalitat són tan  part de la 

biologia humana com la digestió o la circulació de la sang  (1983:ix). 

A diferència, però, d'aquests sistemes fisiològics no-culturals, el 

desenvolupament habitual  del complex neuro-cognitiu es produeix  -i 

necessita ineludiblement produir-s'hi-  en estreta interrelació amb el 

context sòcio-cultural, és a dir, en interacció amb els altres 

predecessors humans i amb els seus productes. Sense la necessària 

activació, i en la fase òptima, de la programació genètica per part dels 

estímuls de l'activitat social, qualsevol cervell restarà 

subdesenvolupat i amb poques possibilitats de recuperació al llarg de 

la seva existència vital. Molt probablement, la interrelació entre el 

cervell/ment en formació i el fenomen sòcio-cultural caldrà concebre-

la més aviat a partir dels  sistemes autoorganitzatius que no pas  de 

la metàfora de l'ordinador, amb un input  i un output  tradicionals 

(Varela et al., 1992:157). Fruit d'aquesta autonomia funcional, el 

cervell/ment s'autoconstruirà a partir, però, dels materials culturals 

percebuts provinents de les interaccions socials, de manera que, com 

proposa Morin, es tracta d'un fenomen complex format per elements 

inseparables  -el cervell/ment, l'individu i la societat-cultura-  

cadascun dels quals, a la seva manera, conté els altres (1986:84). 

Aquesta aproximació, així,  ajuda també  a fer avançar la comprensió 

antropològica donat que el coneixement cultural es trobaria -com 

sembla ser en realitat-  en la interfície d'aquests elements més que no 

pas en un de sol o en tots ells (Varela et al., 1992:178), i ja que, com 

afirmà Jean Piaget, l'home és u i totes les seves funcions mentalitzades 

estan igualment socialitzades  (1983:22).    

Des del punt de vista de la comprensió del comportament lingüístic 

dues grans funcions interrelacionades del complex cervell/ment  
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semblen especialment rellevants: la representació significativa  de la 

realitat i el control de la conducta. És en el complex cervell/ment on 

elaborem i on sostenim les idees sobre la realitat que vivim i des d'on 

activem  els nostres òrgans motors per tal d'executar les accions 

específiques  -decidides d'acord amb les representacions i 

interpretacions de la realitat que sostenim. I això ho podem fer, com 

veurem,  bé des de la consciència  o bé des de la subconsciència. 

Podem sostenir determinades definicions de la realitat sense ser-ne 

conscients i igualment podem realitzar cursos d'acció sense haver de 

ser-ne conscients ni prèviament ni simultàniament. La consciència, 

doncs, no esgota la ment. Molts dels nostres actes mentals no són 

accessibles directament des de la consciència22. 

  

4.2 La representació significativa de la realitat 

Pel que fa al primer d'aquests dos aspectes -el pla de la representació 

significativa de la realitat-  l'ésser humà es caracteritza pel fet de 

percebre i , sobretot, de construir-se una realitat significativa i amb 

sentit. L'individu resta capacitat sòcio-cerebralment per poder 

aprehendre i interpretar les percepcions que -basades en la 

diferència-  sensòriament pugui captar.  Les formes dels elements de 

                                                 
22De fet, com assenyalen  Popper & Lorenz (1992:30), l'aprenentatge inclou l'esforç 
de relegar a la subconsciència allò que ja s'ha après. Gran part, doncs, de la nostra 
activitat comportamental i cognitiva és subconscient. L'activíssima consciència que 
tenim sobre cada acció quan aprenem a conduir un automòbil es torna pefectament 
rutinitzada i subsconscient quan ja hi estem acostumats i quan volem tenir l'atenció 
centrada en la carretera. Cal pensar, doncs, que el fenomen afecta també al 
comportament lingüístic i a la resta d'activitats humanes. De fet, Bateson considera 
que la consciència must always be limited to a rather small fraction of mental 
process. (...)  The unconsciousness associated with habit is an economy both oh 
thought and of consciousness; and the same is true of the inaccessability of the 
processes of perception. The conscious organism does not require (for pragmatic 
purposes) to know how  it perceives  -only to know what it perceives  (1972:136).  
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la realitat en les quals es fixa la nostra atenció són ineludiblement  

categoritzades i tipificades, i interioritzades en el dipòsit de 

coneixement  -segons la terminologia de Schutz (1974)-  que la 

facultat de memòria permet de mantenir. És a partir d'aquest dipòsit 

cognitiu que nosaltres anem elaborant i reelaborant, segons les 

experiències, les nostres representacions sòcio-mentals de la realitat. 

Com explica Husserl, allò que s'experimenta en la percepció real d'un 

objecte és transferit aperceptivament a qualsevol altre objecte similar, 

que és percebut simplement com del mateix tipus. L'experiència real 

confirmarà o no la meva anticipació de la conformitat típica amb altres 

objectes (Schutz, 1974:39).  L'individu, així, és concebut com a ésser 

intel.ligent que manté interiorment i de forma constant un  nivell 

simbòlic de realitat en el marc del qual anirà definint el seu món  -

veiem des del significat, ens diu Marina (1993)-  i el seu propi paper 

en aquest món. 

El fet central, però,  d'aquesta concepció de l'ésser humà com a ésser 

cognitivo-interpretatiu és,  com sosté la perspectiva de 

l'interaccionisme simbòlic, que el significat no sorgeix de l'estructura 

intrínseca de la cosa que el posseeix   sinó de i a través de les activitats 

definitòries dels individus a mesura que aquests interactuen  (Blumer, 

1982:4). En contra, doncs, de creences llargament esteses, les coses 

no signifiques per elles mateixes sinó que som els ésser humans els 

que atorguem significat a les coses, siguin objectes físics, paraules o 

accions, a través de processaments cognitius de la informació 

aprehesa i dels procediments interpretatius interioritzats. De fet, i 

modificant una mica una coneguda frase de Gregory Bateson, podem 

dir que  no podem deixar d'interpretar . Davant de qualsevol percepció 

i, molt sovint, des de la subconsciència, el món és processat i comprès  
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a partir del dipòsit cognitiu disponible. Qualsevol percepció que no 

pugui ser reconeguda i interpretada des del coneixement del moment 

ens farà activar la consciència per tal d'intentar produir alguna 

hipòtesi de sentit que pogués explicar   què és el que estem percebent, 

com es relaciona amb la resta de les percepcions, fent quina funció, 

per part de qui, etc. Com diu Schutz, no puc comprendre un objecte 

cultural sense referir-lo a l'activitat humana en la qual s'origina. Per 

exemple, no comprenc una eina si no conec el propòsit per al qual va ser 

ideada, un signe o un símbol si no sé què representa en la ment de la 

persona que l'usa, una institució sense comprendre què significa per als 

individus que orienten la seva conducta respecte a la seva existència 

(1974:41). Així, qualsevol element pot adquirir per a un determinat 

grup humà o una persona una significació no compartida o fins i tot 

molt diferent i oposada a la que un altre grup o una altra persona li 

pugui atribuir. La ignorància, per tant, del fet de la significació com a 

fenomen mental sobre la globalitat de les coses  -i no només com a 

fenomen lingüístic-  duu molt sovint a problemes i conflictes de difícil 

resolució en no adonar-se els interlocutors dels diferents sentits 

atorgats a les mateixes o semblants percepcions. Tot i que hi hagi, 

llavors, intents de diàleg, aquest pot ser dificultat pels diferents 

esquemes interpretatius que cada participant té interioritzats  -molt 

sovint, de manera subconscient. Arribar, per tant, a identificar 

conscientment les diferències en les  interpretacions dels fenòmens i 

construir ponts de mútua comprensió significativa serà, per tant, 

essencial en la resolució de molts dels problemes personals i socials.  

El fet, doncs, de la 'significació' de la realitat apareix com a central en 

l'existència humana. Cap explicació de l'experiència dels individus i 

de les societats pot prescindir-ne. Com l'individu es representa el seu 
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món, ell mateix en aquest món, els valors i propòsits de la seva pròpia 

existència i la dels altres éssers, els esdeveniments personals i socials, 

etc., influiran de manera essencial en les motivacions, sentiments i 

emocions de l'individu i, per tant,  en el seu comportament.  

Així com els éssers humans desenvolupen capacitats interpretatives 

referencials respecte de  les estructures lingüístiques percebudes en 

les seves interaccions socials, igualment desenvolupen interpretacions 

avaluatives d'aquestes mateixes estructures lingüístiques, en especial 

en situacions de diversitat de maneres de parlar. Parlar en una o una 

altra varietat  -com, també molt sovint, usar una o altra forma 

lingüística-  pot ser, per tant, socialment significatiu, amb 

repercussions importants en la interacció que es realitza. Igual,  com 

per exemple, podem assignar significacions relatives a l'estatus social 

de les peces de roba que ens posem per vestir-nos, també les varietats 

lingüístiques usades pels individus poden ser interpretades des 

d'aquest o de similars punts de vista. Així, com diu Giribone, les 

façons de dire, elles aussi, appartient au dit  (1988:58). Quan 

interpretem les percepcions ho fem, doncs, polifònicament, 

multidimensionalment. Mai  -o gairebé mai-  no considerem un dels 

nivells de significació aïlladament sinó integradament amb la resta de 

percepcions i/o informacions pertinents, i, a més, des d'una 

organització jeràrquica. Així, les significacions socials atribuïdes a 

determinades percepcions poden actuar com a 'marc' contextual 

superior als altres elements percebuts i determinar la interpretació 

que, en bloc, puguem donar al conjunt aprehès. Com ens ensenya 

amb claredat Bateson, el 'marc' d'un quadre, per exemple,   és 

metacomunicatiu en el sentit que actua com una instrucció que el 

perceptor sap interpretar en el sentit de no considerar el paper de la 
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paret com una continuació de la pintura o de la fotografia que hi és 

penjada (1972:189). De manera anàloga, les varietats lingüístiques 

poden ser considerades com a marc de l'individu i de les emissions 

lingüístiques que percebem i influir en la valoració global del que 

aquest està dient. Igual com podem no prendre seriosament el que 

digui un individu que considerem que va mal vestit o mal 'arreglat', 

podem també considerar negativament tot el que digui i faci un 

individu que usi per parlar una varietat atribuïda a un grup social 

estigmatitzat o desvaloritzat, o també pel simple fet d'usar, més o 

menys regularment, mots o expressions considerats 'vulgars' o 

impropis d'una interacció formal i seriosa.  

Els significats socials de les formes lingüístiques formen part, doncs, 

del dipòsit cognitivo-interpretatiu de l'individu i poden, per tant, 

afectar l'acció, tant del potencial usuari com de l'interlocutor. Aquest 

darrer pot, per exemple, no donar habitació a alguna persona que 

parli d'alguna manera considerada socialment com a negativa  -molt 

probablement perquè el grup a què s'associa és considerat 

negativament. Així mateix, l'individu que es veu desconsiderat pels 

altres pot decidir, per exemple,  d'abandonar  -ell, si pot, o sinó 

respecte dels seus fills-  la varietat lingüística tan desavantatjosa i 

menysvalorada des del punt de vista de la societat en què viu. Com és 

obvi, els significats socials negatius de les formes lingüístiques són  a 

la base de qualsevol procés de substitució lingüística, com més 

endavant veurem amb profunditat.  
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4.3 El control del comportament 

Respecte del segon aspecte esmentat  -el control del comportament-  

cal veure l'estreta connexió  que sosté amb el primer dels dos aspectes 

esmentats. Així, l'acció humana ocorre sempre en el marc d'un 

univers de sentit que la determina i la fa intel.ligible.En actuar  -

assenyala Searle-  el que estic fent depèn en gran part del que penso 

que estic fent    (1985:67). I l'acció que crec que estic executant és el 

fruit de les indicacions que jo mateix m'he donat d'acord amb els 

esquemes interpretatius que tinc interioritzats en el meu dipòsit de 

coneixement i que són fruit de les experiències anteriors (Blumer, 

1982). Per entendre l'acció  -com ja ens va recordar Max Weber fa 

temps-  cal entendre, per tant, la interpretació significativa que el 

subjecte atorga a la seva pròpia acció.  

En el marc, per tant, de la seva interpretació global de la realitat  -en 

la qual, ell mateix s'inclou- l'individu arriba a la formulació 

d'intencions d'accions que constitueixen una anticipació mental del 

comportament futur, i respecte de les quals imaginarà conseqüències 

i efectes i decidirà d'executar-les o no en funció del que considera 

personalment i socialment significatiu i pertinent. No sempre, però, 

les accions són prèviament planejades com acabem d'indicar. Molt 

sovint, com assenyala Searle, no es reflexiona de manera conscient 

sobre el que hom farà o dirà sinó que simplement es fa o es diu -com 

en una conversa, per exemple. En aquests casos hi haurà certament 

una intenció, però no pas una intenció formada anteriorment a la 

realització de l'acció (Searle, 1985:75). Aquest tipus d'acció, doncs, no 

podrà ser inspeccionada pel propi individu mentre dura la seva 

execució sinó que ho haurà de fer posteriorment a través del record.  
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Moltes de les accions humanes quotidianes i repetitives són dirigides 

des de la subconsciència a partir de l'experiència que es va acumulant 

en el dipòsit cognitiu de l'individu: si les coses són de tal i tal manera, 

actuaré de tal i tal manera. Si les rutines d'actuació interioritzades 

van tenint èxit pràctic es converteixen en 'receptes' habituals de 

comportament (Schutz&Luckmann, 1977:35). Aquesta rutinització 

subconscient de moltes de les accions -i representacions-  sembla ser 

tan importat en la vida dels subjectes i de les societats humans que  

ha dut al sociòleg francès Pierre Bourdieu a la creació del  concepte 

d'habitus  i a fer-ne una categoria central de l'explicació de la 

persistència social dels comportaments. D'acord amb les condicions 

contextuals existents, per tant, els individus desenvolupen sistemes 

de disposicions  durables  (...) predisposades a funcionar com a 

principis generadors i organitzadors  de pràctiques i de representacions 

que poden ésser objectivament adaptades al seu propòsit sense que 

això suposi la visió conscient dels fins i el domini exprés de les 

operacions necessàries per atènyer-los. Els habitus, per tant, forneixen 

accions objectivament 'regulades' i 'regulars' sense que siguin per res el 

producte de l'obediència de regles i, siguin, a més, col.lectivament 

orquestrades sense ser el producte de l'acció  organitzadora de cap 

director d'orquestra (Bourdieu, 1980:88/9).  

 

4.4  La formació sòcio-cultural de les ments 

Però, com té lloc la formació de les representacions, de les 

competències  i de les normes de comportament, és a dir,  de la ment? 

Contra el que el caràcter individual de la categoria cervell/ment  

pugui fer creure, la construcció de la ment és alhora biològica i sòcio-
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cultural com a fruit d'un procés dinàmic i inseparable. La 

dicotomització o polarització de no fa gaires anys entre els que 

emfasitzaven la importància del pla bio-psicològic  -els innatistes-  en 

el desenvolupament de les capacitats mentals  -en especial en el cas 

del llenguatge-  i els que atribuïen el  pes més rellevant a l'exposició 

social, pot quedar  avui també superada per la visió global i integrada 

dels dos plans ineludibles del fenomen, el biològic i el sòcio-cultural. 

És  clar que sense l'un o l'altre no hi ha procés de formació de la ment 

que sigui possible. Un individu genèticament ben format que no 

tingui, però, la necessària exposició social en el moment adequat pot 

ja no arribar mai a poder disposar d'una ment com la de la resta dels 

humans. I a l'inrevés el mateix: tot i disposar  d'un context social ben 

adequat, l'individu que lamentablement pateix una malformació 

cerebral molt difícilment podrà arribar mai a constituir una ment 

adequadament formada. 

Aplicant, per tant, la visió ecològica i no-dicotòmica a què ens hem 

referit en els apartats precedents, cal considerar la ment com un 

producte alhora individual i social. A través d'un procés d'exposició i 

d'assaig i error en l'execució, l'ésser humà va desenvolupant les seves 

competències, adoptant comportaments i construint-se dialògicament  

la seva representació pròpia de la realitat  a partir dels materials 

aprehesos en la realitat exterior que el circumda23. Així, per exemple, 
                                                 
23Sembla aquest el punt de vista més acostat a la realitat dels fets. L'individu no és, 
simplement un mirall del seu entorn sòcio-cultural sinó un ésser actiu que s'auto-
construeix a partir de i en connexió amb les percepcions del món 'exterior'. Diu 
Piaget: entre una maduració orgànica que proporciona potencialitats mentals, però 
sense estructuració psicològica ja acabada, i una transmissió social que proporciona 
els elements i el model d'una possible construcció, però sense imposar aquesta última 
com un bloc acabat, existeix una construcció operatòria que tradueix en estructures 
mentals les potencialitats ofertes pel sistema nerviós; però només efectua aquesta 
traducció en funció d'interaccions entre els individus i per consegüent sota la 
influència acceleradora o inhibidora dels diferents modes reals d'aquestes 
interaccions socials  (1983:28). Igualment des del cognitivisme contemporani la ment 
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desenvoluparà la comprensió dels elements físics, gestuals,  

lingüístics, etc., del seu entorn, emprendrà diverses accions respecte 

d'aquests elements  -els manipularà, hi jugarà, repetirà seqüències, 

intentarà parlar, etc.-,  anirà inferint i interioritzant gradualment els 

sentits que socialment s'atorguen -per part dels seus predecessors-  

als distints  elements i accions de la realitat, tant material com social, 

i , juntament amb els seus iguals, anirà, així, constituint els 

significats  i els comportaments que, en part,  podran ser 

idiosincràtics i específics de la seva generació.  

Aquesta característica, per tant,  d'indissoluble existència social dels 

cervells/ments humans  -- la cultura és en la ment que és en la cultura   

dirà Morin (1986:234)-- és el que deixa de fer misteriós i el que  ens 

permet comprendre  per què el fet de la individualitat del cervell no 

impedeix l'existència de visions comunes de la realitat i de  significats 

socialment acordats i, per tant, compartits per molts individus. De fet, 

és això el que explica la paradoxa de la intercomprensió humana. És a 

dir, si postulem cervells/ments individualitzats i, per exemple, ni els 

mots  signifiquen per ells mateixos, com és possible arribar a acords 

en la interpretació mútua de les nostres accions com a éssers 

humans? La resposta rau en el fet sociocultural de la formació de la 

                                                                                                                                           
es veu com una xarxa emergent i autònoma i es trenca, doncs,  amb la idea 
d'input/output com si  aquella es tractés  d'un ordinador. Un important grau 
d'autonomia li és reconegut: In general (...), the meaning of this o that interaction for 
a living system is not prescribed from outside but is the result of the organization and 
history of the system itself  (Varela et al., 1992:157). Schutz, en canvi, emfasitza 
l'altre angle, igualment correcte, tot i que amb matisacions: Només una part molt 
petita del meu coneixement del món s'origina dins de la meva experiència personal. 
És majoritàriament d'origen social ja que m'ha estat transmès pels meus amics, 
pares, mestres i pels mestres dels meus mestres  (1974:44). Elias (1991:12), com 
Morin, destaca la inseparabilitat del procés: Languages, thoughts, memories and all 
the other aspects of knowledge complexes are not (...) either individual or social. 
They are always (...) potentially and actually both, social and individual at the same 
time .  
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ment, en el seu sorgiment del mar d'interaccions significatives 

sostingudes pels individus en societat. I amb la formació de la ment 

anirà emergint també el self  de Mead (1934), l'autoimatge conscient 

de la pròpia persona, després i a conseqüència, però, d'haver 

concebut els altres. En paraules de Vigotski, som conscients de 

nosaltres mateixos perquè som conscients dels altres, i igualment, som 

conscients dels altres perquè en la nostra relació amb nosaltres 

mateixos som iguals que els altres en llur relació amb nosaltres  (Vila, 

1987:58).  

Constituït l'individu en el marc de la seva relació relativament 

autònoma amb els altres semblants i llurs productes culturals  -però 

sempre obert a canvis sòcio-cognitius si la seva experiència així ho 

demana-  ell és un dipositari/actor de bona part dels continguts 

culturals de la societat on s'hagi desenvolupat. Socialitzat 

humanament, no solament, doncs,  experimentarà la 'natura' del seu 

voltant sinó també el món sòcio-cultural en què es troba. Així, 

pertanyeran a aquest tots els estrats de sentit que transformen les 

coses naturals en Objectes culturals, els cossos humans en semblants i 

els moviments dels semblants en actes, gestos i comunicacions (Schutz 

& Luckmann, 1977:27). Juntament amb els altres individus amb qui 

convisqui ajudarà a mantenir  -o a modificar-  l'ecosistema sòcio-

cultural de què forma part. En una relació hologramàtica, un fenomen 

conté l'altre.  Aquesta facultat interpretativa i intel.ligent de l'ésser 

humà és la que permet, doncs,  l'existència social del que hem 

convingut a anomenar 'cultura' -el pla simbòlic-expressiu del 

comportament humà, o, citant Peter Berger, the totality of man's 

products, not only as material artifacts and non-material socio-cultural 

formations that guide human behavior (what we call society is a 
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segment of culture), but the reflection  of this world as it is contained 

within human consciousness (Wuthnow et al., 1984:3 i 35). Creences i 

actituds, ideologies, expressions verbals, gests, religions, sistemes 

filosòfics, sentiments, valors, pensaments, emocions, significats, 

interaccions, dinàmiques de grups, relacions de desigualtat, etc, 

continguts habituals de l'estudi de les societats humanes, troben en 

el pla sòcio-neuro-mental  -en les societats de ments-  el seu hàbitat i 

la seva mateixa possibilitat d'existència. 

Cal fer esment de nou de la importància que determinats factors de la 

programació biològica poden tenir en el procés de socialització i, per 

tant, de formació de les capacitats mentals i d'existència dels 

elements culturals. El factor edat, per exemple, sembla jugar un 

paper força rellevant respecte de les transformacions que el subjecte 

pot experimentar en la seva relació amb els elements del seu entorn 

sòcio-cultural. Així, la disponibilitat de l'individu per desenvolupar 

capacitats formatives en determinades àrees sembla dependre de 

manera important de l'existència dels anomenats 'períodes crítics', 

passats els quals sense haver-se exposat a les condicions necessàries 

per al seu desenvolupament, es fa molt més difícil o fins i tot 

impossible la constitució òptima i normal de determinades capacitats 

mentals (vg. Dulay et al. 1982; Pulvermüller & Schumann, 1994). I 

precisament la competència lingüística sembla que pugui ser una 

d'aquestes capacitats. Així, igual com passa amb els gats en el cas de 

la visió  -que si en els primers dies se'ls posa una bena als ulls ja mai 

més no podran desenvolupar la facultat visual-  en el cas dels 

humans tampoc no podran desenvolupar de manera normal les seves 

capacitats lingüístiques i, en general, cognitivo-comunicatives, si els  

infants no sostenen relacions socials habituals en els primers mesos i 
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anys de la seva existència. Tot i que els investigadors no es posen 

d'acord en la frontera d'aquest període crític del desenvolupament 

lingüístic, en el cas dels humans sembla ser que com més s'allunyi un 

individu de la pubertat (entorn dels 12-13 anys) sense exposar-se 

socialment a un determinat parlar, més difícil li serà de tenir una 

competència lingüística normal i nativa en aquest codi. Així ho 

semblen corroborar les recerques, en especial les fetes sobre 

l'adquisició de llengües segones, i, sobretot, pel que fa al pla fonètic. 

Si un  individu -en general- no parla en una determinada varietat 

lingüística abans o no gaire més enllà de la pubertat difícilment 

aconseguirà evitar posteriorment l''accent' de foraster en aquella 

varietat, és a dir, els trets fonètics provinents del primer codi 

lingüístic en què va realitzar la seva socialització a l'edat bio-

socialment òptima. En canvi, si s'hi exposa i hi parla de manera 

freqüent abans d'acabar aquest 'període crític', l'individu pot tenir un 

domini perfecte o quasi-perfecte de la varietat lingüística a tots els 

nivells, de manera que, encara que sigui la seva segona o tercera 

llengua, en sigui considerat un parlant nadiu pels seus interlocutors. 

És diàfana, per tant, la potencial influència d'aquest factor damunt 

del comportament lingüístic dels individus i de les reaccions que 

puguin suscitar socialment les seves maneres de parlar.    

Igual que en el cas de la competència lingüística, l'edat biològica de 

l'individu ha de ser tinguda en compte també com a factor pertinent 

en la formació dels diferents subconjunts d'elements agrupats en el 

bloc de  les representacions mentals i que tendiran, per tant, a influir 

i determinar les accions dels individus. Així, per exemple, uns 

mateixos continguts socioculturals existents en l'entorn poden exercir 

un o altre grau d'influència segons l'edat dels individus. El context 
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actual, doncs, exercirà una altíssima influència damunt dels 

individus que ara es trobin en etapes de socialització bàsica mentre 

que influirà molt menys en individus adults ja socialitzats, hereus en 

part important del seu context sociocultural de socialització. I això és 

el que explicaria la major homogeneïtat intrageneracional i, en canvi, 

els conflictes intergeneracionals respecte d'ideologies, valors, normes, 

etc.,  tensions que,  tot i ser viscudes en un mateix context 

simultàniament pels seus protagonistes, provenen no tant de les 

diferències del present sinó de les diferències en els contextos de 

socialització dels individus coexistents en el període sòcio-històric 

determinat.  

 

4.5 El desenvolupament de les competències 

Hem anat repetint que al costat dels elements biològics els continguts 

del context sociocultural juguen un paper enormement decisiu en 

l'auto-eco-construcció de les capacitats sòcio-mentals. Pel que fa 

estrictament als aspectes cognitivo-lingüístics de l'individu, és clar 

que és a partir de les percepcions físico-sòcio-lingüístiques del seu 

entorn que es va configurant el procés de socialització personal. 

Estimulat per l'activitat sensòria, el cervell/ment anirà 

autodesenvolupant  la percepció i la comprensió de la realitat. De 

forma gradual, i sembla que en cercles concèntrics, l'individu anirà 

construint la seva representació del món i anirà desenvolupant i 

organitzant les informacions i les significacions fonamentals respecte 

del que globalment percep. Veurà les formes i colors dels objectes,  els 

seus usos socials, els sentiments i emocions que generen en els 

humans,  les accions i moviments dels seus semblants, en captarà  
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l'olor i/o en rebrà  les informacions tàctils,  etc., i percebrà alhora la 

seva denominació: un "soroll" que anirà associant de manera innata a 

la resta de les informacions que simultàniament ocupen les seves 

capacitats perceptives. De fet, en l'etapa més infantil de l'individu, 

aquest estarà exposat a un parlar dels adults especialment indicat per 

al desenvolupament de la seva comprensió: sovint tindrà una 

entonació especial i altres diferències paralingüístiques, una 

articulació més clara, amb moltes repeticions, amb modificacions 

gramaticals que el simplifiquen, i amb ús habitual de la tercera 

persona per referir-se a l'infant  -com si volguéssim facilitar-li el 

desenvolupament del "self" de què hem parlat abans (1. 'el nen/la 

nena', 2. aquest nen/nena sóc 'jo'). Sigui com sigui,  el flux lingüístic 

l'acompanyarà al llarg de la seva existència perceptiva i el sabrà 

interpretar en connexió amb la resta d'informacions sensòries rebudes 

i amb l'experiència anterior acumulada en el dipòsit cognitiu que 

anirà construint i omplint mentre duri el seu període vital normal. 

Així, a través de l'experiència perceptiva, tant dels actes a ell adreçats 

com  dels simplement observats24, desenvoluparà la capacitat 

perceptora i interpretadora general de l'adult, un subconjunt 

important de la qual estarà, com hem vist,  dedicat als elements 

lingüístics del seu context, siguin d'una o més llengües25. 

                                                 
24És important de remarcar  la gran importància que l'activitat observadora de 
l'individu té per a la seva socialització. La capacitat d'aprendre per mitjà de 
l'observació  -diu Bandura-  permet l'individu d'adquirir les regles necessàries per 
generar i regular patrons de conducta sense haver d'anar formant-les gradualmdent 
per mitjà d'assaig i error  (1987:40).  
25Com ja he indicat anteriorment, cal no deixar de tenir present que l'individu auto-co-
construeix la seva realitat i els seus comportaments i competències. En no ser només 
un reflex dels materials percebuts, l'ésser humà pot ser un factor potencial de canvi 
lingüístic. Els infants, doncs, do not simply abduce or reinvent existing rules in the 
process of their liguistic development; they quite clearly invent new rules, the output 
of which becomes input to the speech of the community to which they belong  
(Pateman, 1987:67). Vegeu, per exemple, el cas dels criolls, on no es troba evidència 
en la generació precedent de les formes que aquests adopten.  
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Arribarà, per tant, a ser competent en la comprensió d'un o més 

codis, sense que això vulgui dir, però, que transferirà directament i 

exactament aquestes capacitats al pla de l'expressió, aspecte que 

haurà de ser assajat i posat en pràctica de manera activa en la relació 

social si l'individu vol arribar a tenir-ne un domini còmode i 

automatitzat. Contra el que sovint es pensa, el desenvolupament de la 

comprensió d'una llengua és un procés anterior i parcialment 

independent del desenvolupament de la capacitat emissora i 

correspon a  mecanismes diferents26 (vg. Bastardas, 1986). Així, per 

'practicar' la comprensió n'hi ha prou d'observar interaccions 

lingüístiques com a espectador, tot intentant inferir les significacions 

de les emissions produïdes, mentre que per desenvolupar la 

competència en l'expressió cal que un mateix intervingui en les 

interaccions i usi realment el codi que està encara en vies de ser 

dominat. Aquesta situació d'haver d'usar en l'expressió un codi 

encara poc practicat i dominat és viscuda de manera molt diferent per 

un infant que per un adult. Mentre el primer sembla que no té cap 

problema per emetre qualsevol frase  -construïda adequadament o no-  

el segon pot viure la situació molt tensament degut a la pròpia 

consciència de poc domini de l'expressió i a les limitacions que això 

posa per a l'agilitat i precisió de la seva comunicació, i també per la 

por, fundada o només imaginada, al ridícul o altres conseqüències 

socials.  

Fixem-nos, també, que el fet d'haver d'exercitar en la pràctica real la 

capacitat emissora d'una determinada llengua posa el problema de la 

                                                 
26Aquest fet ja va ser posat de relleu per Weinreich (1968:86). Oksaar es mostra crític 
amb la lingüística contemporània per no haver considerat aquesta important distinció. 
La consciència de la diferència entre el desenvolupament de la comprensió i la de 
l'expressió és fonamental per entrendre realment els processos de socialització 
lingüística (1983:134).  
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disponibilitat d'espais i condicions socials que puguin permetre 

aquesta pràctica. Com ensenya amb claredat el cas català, sovint, i 

tot que hi pugui haver la voluntat  -i, fins i tot la necessitat-  de voler 

practicar el català en l'expressió, això no resulta pas fàcil per a un 

castellanoparlant, donat el comportament d'adaptació a aquesta 

llengua per part de la gran majoria de catalanoparlants de seguida 

que perceben que el seu interlocutor té problemes per parlar en 

català. Com ocorre, doncs, igualment amb els anglòfons a Suècia i en 

altres casos, les condicions del context sociocultural poden exercir 

gran influència en el grau de potencial desenvolupament de la 

competència lingüística emissora. La competència receptora, en canvi, 

pot ser molt més fàcilment desenvolupada: té moltes més oportunitats 

de ser practicada, no s'hi té 'accent' una vegada ja força desenrotllada 

i, per tant, no comporta ni ridícul ni estigmatització social.  

Les capacitats lingüístiques corresponents al pla escrit  -llegir i 

escriure- tenen estretes relacions amb tot el que acabem de dir  sobre 

el pla oral-  però òbviament tenen també importants aspectes 

diferenciadors. Així  com les competències orals pertanyen  -en 

especial les de la socialització bàsica de la infantesa- a la categoria 

d'aprenentatges informals o naturals  -sovint adquirits per observació, 

pràctica i/o inferència subconscients-  l'adquisició de les capacitats 

de l'escrit són transmeses habitualment per via formal  a través del 

sistema educatiu general i obligatori, i en una fase posterior al 

desenvolupament de les competències orals. Així, durant alguns 

milers  d'anys  la població mundial ha estat essencialment àgrafa i 

analfabeta però, en canvi, s'ha comunicat oralment, molt 

probablement  amb tota comoditat i fluïdesa. Els coneixements sobre 

l'escrit depenen, com veurem més endavant,  de la possibilitat 
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d'exposició reflexiva a un sistema organitzat de vehiculació social 

d'aquest coneixement.  

El desenvolupament de la lectura i l'escriptura presenta semblances 

amb el de la comprensió i de l'expressió orals. Primer arribarem a 

dominar la lectura i molt més tard l'escriptura. Fixem-nos que es 

repeteixen els condicionaments socials que abans ja hem indicat per a 

l'oralitat: serà molt més fàcil practicar socialment la lectura  -

individual i silenciosa-  que no pas l'escriptura  -sempre adreçada a 

algú, i, per tant, pública, i, doncs, molt més compromesa i molt 

menys freqüent per al gran nombre de persones que no l'han d'usar 

habitualment. I tampoc les capacitats lectores no podran ser 

transmeses directament i en bloc al domini de l'escrit, sinó només 

parcialment. Arribar al domini de l'escrit requerirà forçosament espais 

de pràctica  -habitualment l'escola-  regular i constant durant un bon 

nombre d'anys.    

L'estructura dels contextos sòcio-culturals serà, en l'etapa de 

socialització, un factor d'influència important en els resultats finals 

d'aquest procés. Així, variables com les varietats lingüístiques a què 

tingui exposició l'infant, les característiques i comportaments 

comunicatius dels seus parlants, la composició i l'estatus sòcio-

econòmic de la família i de la zona de residència, etc., podran influir, 

en general,  en el ritme i en la intensitat del desenvolupament 

lingüístic i cognitiu de l'infant. Això és especialment important en el 

cas de diversitat lingüística en l'entorn de l'individu. Si aquest troba 

en el  conjunt dels seus contextos diferents maneres de parlar, el grau 

i la qualitat de desenvolupament en cada una d'aquestes varietats 

lingüístiques pot diferir segons el tipus i la intensitat d'exposició i/o 

d'ús. La varietat o varietats usades en el context familiar -en especial 
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la de la mare o la de la persona o persones que més temps estiguin 

amb l'infant en els primers anys de vida-  forniran els elements 

inicials per al desenvolupament de la comprensió i de l'expressió i 

tendiran a convertir-se en el codi o codis que constituiran la base per 

a l'estructuració conceptual de la realitat,  de la formació de la 

identitat col.lectiva  de l'individu i  -si el context  social no ho 

impedeix-  de la comunicació lingüística informal de la persona. La 

llengua  -o llengües-  primeres (L1) de l'individu tendiran a ser, per 

tant, un factor fonamental en la determinació del comportament 

lingüístic de la persona ja socialitzada.  

Si la resta dels contextos socials  -veïnat, xarxa d'amistats, alumnat 

de l'escola, mestres, mitjans de comunicació, etc.-  confirma la 

manera de parlar que l'individu ja ha adquirit en la família  -i/o en les 

escoles-bressol que contemporàniament la substitueixen en part-  

l'individu anirà expandint la seva competència en aquest codi, 

n'adquirirà els registres corresponents a les diferents funcions i 

situacions i l'usarà habitualment en els seus actes comunicatius 

quotidians sense més problema. Si, pel contrari, l'individu troba a fora 

del context inicial de socialització altres varietats distintes, se li 

presentarà una problemàtica diferent amb causes i conseqüències 

complexes. Així, si, per exemple, passa que en tots  els altres 

contextos no es parla ni s'entén la varietat desenvolupada en el si de 

l'àmbit familiar, l'individu es veurà obligat a adquirir ben aviat l'altra 

o altres maneres de parlar i es bilingüitzarà  -o es 'bidialectalitzarà' si 

són varietats pertanyents a un mateix conjunt lingüístic27. En aquest 

                                                 
27Els individus poden també trobar-se dos  (o més) sistemes de comunicació 
lingüística a l'interior del context familiar. El cas més habitual és el produït pel  fet 
que cada progenitor usa una llengua diferent quan s'adreça a l'infant. En aquest tipus 
de situacions, i si la norma persona-llengua és consistent, l'infant podrà desenvolupar 
més o menys equilibradament les bases de 'dues llengües maternes', com les anomena 
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tipus de situació l'individu pot arribar a desenvolupar finalment més 

competències en la seva segona varietat que en la primera -en 

especial, si l'exposició a aquella es fa  durant el període biològic òptim 

i, si, a més dels contextos informals la nova varietat és també la dels 

contextos públics formals -llengua vehicular de l'escola, de la retolació 

general, dels mitjans de comunicació, etc.  

Aquest cas extrem és, de fet, una situació força semblant a la que 

viuen els individus que es traslladen a un altre país de llengua 

diferent i, a més, troben allí poques possibilitats de  contacte amb 

altres persones del seu mateix origen. En el cas dels individus que, tot 

i trobar-se en situacions de migració, formen xarxes estables de 

relació amb altres persones del seu mateix origen i, fins i tot, són prou 

nombrosos com per constituir la majoria de la població dels seus 

centres escolars, la bilingüització pot ser menys ràpida, efectiva i 

absoluta que en el primer supòsit, donat que en la seves relacions 

informals habituals podran continuar usant  -amb més o menys grau 

d'interferències procedents de l'altra llengua-  el seu codi d'origen. Tot 

i així, però, si existeix un suficient  grau de contacte social amb  

població parlant de l'altra varietat i si aquesta és la predominant, com 

hem dit, en els altres contextos més formals, la bilingüització efectiva 

tendirà a produir-se en el marc d'una distribució de funcions per a 

cada una de les varietats o codis que els individus dominin: per parlar 

amb les persones del propi origen s'usarà X mentre que per parlar 

amb els altres individus i en els actes públics formals i en l'escrit 

s'usarà Y.  

                                                                                                                                           
Weinreich (1979:77), i les usarà de manera apropiada segons la situació (Fantini, 
1982:63).    
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Fixem-nos que aquesta última descripció pot correspondre també a 

les situacions cognitives i conductuals de les poblacions que sense 

haver-se mogut del seu territori es veuen lingüísticament 

subordinades per decisions polítiques i, a més, sofreixen irrupcions 

importants de població procedent del conjunt humà subordinant. En 

aquest últim cas, com en l'anterior, la bilingüització acostuma a ser 

asimètrica i no pas igualitària entre les llengües, ja que mentre d'un 

dels codis se'n coneixerà també la varietat escrita i estandarditzada 

per via escolar, de l'altre només es disposarà de la varietat col.loquial 

oral, a no ser que a aquesta darrera se li doni també caràcter oficial i 

públic i sigui present en l'àmbit educatiu28.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28La competència de l'individu en cada codi  reflectirà el context sòcio-cultural del 
primer,  ja que el grau de desenvolupament d'aquella dépend de la fonction de la 
langue, c'est-à-dire des usages que le bilingue fait de la langue et des conditions dans 
lesquelles il l'utilise  (Mackey, 1976:375). De fet, el problema de les relacions entre 
competència, comportament i context sembla millor entès tot postulant, com hem dit,  
un complex  inseparable on cada component  -cervell/ment, individu i 
cultura/societat- a la seva manera conté els altres (Morin, 1986:84).  (Vg. també 
Bastardas, 1986).  
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Not, then, men and their moments. 
 Rather moments and their men.  

 
Erving Goffman  

 

5. EL PLA INTERACCIONAL 

 

5.1 La sòcio-interacció de les ments 

Esbossat el primer nivell bàsic del medi de les varietats lingüístiques   

-el pla del complex cervell/ment-  anem ara cap a un altra línia de la 

partitura: la sòcio-interacció de les ments. Pressuposarem, com en la 

teoria de sistemes, que en aquest pla emergeixen noves propietats no 

directament derivables del primer nivell o subsistema d'anàlisi.  

Mantindrem tots els elements rellevants provinents del fet mental 

però emfasitzarem l'anàlisi de l'organització de la interacció humana, 

sense deixar tampoc de tenir en compte que aquesta es produeix en 

un marc social molt més ampli en el qual les relacions de poder i les 

desigualtats socials hi tenen un paper enormement destacat. 

Ha de quedar clar que el nostre interès aquí no és pas l'acció privada 

del subjecte sinó, al contrari, l'acció pública. Parlar, que és el que, de 

fet, ens interessa entendre, no és habitualment un acte privat i 

individual sinó precisament públic i social per se.  Ningú no parla si 

no parla amb algú altre. És per això que la comprensió de 

l'organització social de les relacions interpersonals esdevé crucial per 

a entendre aspectes enormement importants del comportament  

lingüístic. Veurem el parlar, doncs, com un subconjunt del més ampli 

fenomen de la interacció social. 
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Cal concebre la interacció social com una relació indissolublement 

sòcio-mental, i, per tant, cognitivo-interpretativa. Si l'acció humana és 

-en circumstàncies normals-  plena de sentit per al subjecte que 

l'executa i activadora  de la  interpretació en el cas dels individus que 

poguessin observar-la o percebre-la, la interacció és, necessàriament, 

una interrelació mútuament significativa. Les accions, els moviments, 

els gestos, les emissions verbals, els elements paraverbals, les 

situacions en què ocorren, els precedents biogràfics de la relació, les 

intencions pressuposades, etc., seran font constant de suscitacions 

interpretatives processades holísticament -de forma  conscient o no-  

pels individus en relació.  

Cal aquí recordar, doncs, que la facultat interpretativa és sempre 

present en l'activitat perceptual. Vol dir això que sempre que 

observem simplement l'acció d'algun ésser humà tendim a 

interpretar-la, és a dir, a intentar endevinar què és el que està fent, 

amb quin objectiu o motivació o fa, per què, etc. En aquest marc, pot 

fàcilment ocórrer el fet que nosaltres puguem percebre i, per tant, 

atorgar sentit a, accions d'un altre individu no precisament 

destinades a la comunicació amb cap altre. Dit d'una altra manera: 

nosaltres podem ser interpretats encara que no ens vulguem 

comunicar.  Aquest tipus de situacions, per tant, no podrien ser 

considerades 'interacció' donada l'absència de consciència i d'intenció 

comunicativa per part d'un dels participants  -el que és, per exemple, 

observat i interpretat sense saber-ho. El fenomen interactiu 

començaria, doncs,  quan l'individu se sent  -o se sap- observat, i, per 

tant, susceptible de ser interpretat per un altre ésser humà  -sigui o 

no cert que està essent observat. Fixem-nos com la simple possibilitat 

de pensar  que podem ser percebuts per un altre ésser humà pot 
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portar conseqüències importants per al nostre comportament. Aquest, 

per tant, en la nostra ment, deixa de ser categoritzat com una acció 

purament individual i privada i passa a ser considerat  -i, per tant, 

regit-  com a acció pública i social.  

La consciència de ser observats  -o de poder-ho ser en qualsevol 

moment imprevist-  implica precisament la consciència que serem 

interpretats i, en conseqüència, socialment avaluats.  I sabem també 

que l'avaluació social pot comportar efectes bé positius o bé negatius 

de gran importància per a l'experiència individual i/o social de la 

persona. Però interpretats i avaluats respecte de què? Doncs respecte 

de l'adequació de la nostra conducta als costums que creiem 

socialment acceptats com a canònics, com a apropiats per a cada 

situació i conjunt de circumstàncies i factors que intervenen en els 

encontres interpersonals. Sabem, per tant, que, en les ments dels 

altres individus amb qui ens podem trobar, existeixen esquemes de 

conducta que són  considerats socialment apropiats  o inapropiats 

segons les circumstàncies i els moments i sabem que molt fàcilment 

podem ser jutjats negativament si no hi adeqüem el nostre 

comportament. De nosaltres depèn, llavors, que vulguem o no 

vulguem  seguir el comportament socialment considerat més 

acceptable i adequat29. Sovint pot ocórrer que puguem preferir un 

possible judici social negatiu i no efectuar una conducta que, tot i ser 

socialment la més esperada, hi estiguem personalment en desacord o 

bé ens resulti incòmoda o xoqui amb el sistema de valors que 

individualment hàgim decidit d'acceptar. Tot i, doncs, l'existència de 

la pressió social a favor del seguiment de les normes establertes, 
                                                 
29Prenc aquí el punt de vista de l'interaccionisme simbòlic que, d'acord amb els 
postulats inicials del marc teòric,  concep l'individu com un ésser mentalment actiu 
respecte de les seves accions, tot i que, per rutinització, pugui dur a terme també 
comportaments socials regulats subconscientment (vg. Blumer, 1982).    
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finalment, la decisió d'actuar d'una o altra manera és 

irreductiblement personal.  

Un cop adoptades i instaurades sòcio-cognitivament, les maneres o 

normes d'actuació social més quotidianes, regulars i repetitives 

esdevenen, generalment,  subconscients i són seguides en molts casos 

quasiautomatitzadament i de forma rutinària. Com saludar algú quan 

ens el trobem, què dir o què fer quan marxem d'un lloc, com 

estructurar una conversa, en quina llengua o varietat parlar a algú 

determinat, etc., poden ser accions molt habitualitzades i, per tant, 

subconscients, que facilitin, així, la disponibilitat de l'atenció cerebro-

mental  cap a altres elements de la conducta i de la realitat.  

En siguem o no conscients, doncs, les interaccions  dels humans no 

són en absolut caòtiques, desestructurades i sense sentit sinó, ben al 

contrari, organitzades, força sovint previsibles dins de determinats 

límits i amb significació. Els encontres quotidians es desenvolupen 

d'acord amb rituals socialment establerts que faciliten  la coordinació 

de la vida en comú, de manera  que cada vegada que entrem en 

contacte amb un altre ésser humà no hàgim d'anar improvisant les 

formes de conducta i puguem assegurar, així, una interpretació 

adequada de la interacció30. Un encontre amb un altra persona en 

què els participants segueixen pautes de conducta considerades 

habitualment 'correctes' o apropiades farà que els individus no 

                                                 
30L'existència de normes i pautes d'actuació social sembla donada pel fet que, com a 
humà, m'interessa (...) poder orientar-me en la meva acció de manera rutinària. Les 
explicitacions sedimentades en el meu dipòsit de coneixement tenen el caràcter de 
directives per a l'acció: si les coses són de tal i tal manera, actuaré de tal i tal forma. 
(...) El seu continu èxit pràctic garanteix per a mi la seva confiabilitat i es 
converteixen en normes habituals, sota la forma de receptes  (Schutz & Luckmann, 
1977:35). Socialment, determinades  normes poden ser acompanyades d'un fort sentit 
d'obligatorietat que, si és transgredit en segons quines situacions, pot suscitar la 
sanció o fins i tot l'ostracisme per part del grup o la comunitat.  
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estiguin temerosos l'un de l'altre i la relació pugui desenvolupar-se 

harmònicament i sense tensió. Una situació, en canvi, caracteritzada 

per un comportament considerat no-apropiat per part d'un dels 

participants crearà incertesa i tensió en l'altre, el qual no sabrà com 

interpretar i com actuar davant la conducta 'anormal' de l'altre. 

L'existència, per tant, d'aquestes pautes socials de comportament fa 

possible la convivència i la mútua interpretació comunicativa dels 

éssers humans31.  

L'organització significativa de la interacció, tot i ser contínuament 

present en la vida quotidiana, no és, però, un fet simple ni fàcil de 

detallar. Els humans atorguem significació interaccional a molts 

diferents nivells perceptuals. Així, en una interacció, no només serà 

significativa la conducta estrictament verbal sinó que de manera 

simultània s'estarà atorgant sentit a la conducta corporal en sentit 

global  -els moviments i desplaçaments del cos, la facialitat, les 

positures, etc.-, la manera de vestir, el pentinat, etc., i tot això, 

situant-ho encara en el marc situacional corresponent  -una aula 

d'una universitat, un taller d'una empresa, un bar, una discoteca, 

etc., i en el marc general de la biografia de la relació entre els 

interactuants32. Tot aquest complex de comportaments serà 

interpretat holísticament pels interlocutors prenent com a  referència 

les instruccions dels 'guions'  dels diversos escenaris socials, que 

determinaran aleshores el grau d'adequació de les conductes a les 

                                                 
31Schutz & Luckmann ho expliquen aixi: La conducta dels meus semblants se'm fa 
intel.ligible per mitjà de la interpretació en el meu dipòsit de coneixement dels seus 
gestos corporals, els seus moviments expressius, etc., amb la qual cosa simplement 
accepto com a donada la possibilitat de la seva conducta amb sentit. A  més, sé que la 
meva conducta pot ser explicitada per ell com a proveïda de sentit en els seus actes 
d'interpretació, i  "sé que ell sap que jo sé"  (1977:36).   
32Per ampliar l'estudi de la interacció lingüística i/o comunicativa en general, vg. 
Serrano (1980, 1984 i 1993),  A. Tuson (1988), Payrató (1988) i Cots et al. (1990).  
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expectatives habitualitzades socialment. Si el 'guió' d'una determinada 

cerimònia demana, per exemple, un determinat grau de formalitat en 

el vestir, podrà ser jutjat negativament el fet que determinada persona 

hi participi amb unes peces de roba categoritzades per la majoria 

social com a 'informals'. Aquesta avaluació negativa, però, podrà ser 

atenuada o fins i tot canviada si altres aspectes significatius de la 

mateixa persona són valorats positivament, com per exemple, la forma 

de parlar, la gestualitat, complements de vestir, etc., o bé dóna una 

justificació convincent de perquè va vestit de la manera que va.  

 

5.2 Parlar com a interacció social 

És en aquest context  d'interacció social que la gent parla. És en 

aquest marc ritualitzat i organitzat que té lloc, doncs, l'activitat 

lingüística dels individus, amb tot el que això comporta. Parlar, per 

tant, no és un comportament aïllat i independent de cap entorn sinó, 

al contrari, un sub-conjunt plenament integrat de la vida social que 

registra les mateixes influències i constriccions socioculturals que les 

normes de vestir o de menjar, per exemple. L'ús d'unes o altres formes 

o varietats lingüístiques rep també determinacions importants des 

d'aquest nivell interaccional. Així, tal com els altres elements de la 

interacció social estan organitzats i estructurats, el parlar és també 

igualment organitzat i estructurat. La selecció de les formes 

lingüístiques que emeten els humans dependrà precisament de la 

relació d'aquelles amb els elements del context interaccional. Així com 

no és igual parlar a algú de 'tu' o de 'vostè'33 tampoc pot no ser neutre 

                                                 
33Per a l'estudi dels tractaments, vg. el text de Brown & Gilman a Viana (1995), pp. 
351-363.  
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l'ús d'una  llengua o d'una altra. La variació lingüística, doncs, és 

també regulada.  

Una relació interindividual tendeix habitualment a establir pautes de 

conducta fixades  entre els dos participants. Així, per exemple, si 

instaurem al començament  -o a partir d'un cert moment-  el costum 

de fer-nos un petó cada vegada que ens trobem i aquest 

comportament es repeteix uns quants dies és molt possible que 

aquest es converteixi en norma i, per tant, en expectativa que cal que 

sigui acomplerta cada vegada que ens trobem en el futur. De forma 

semblant, establim  -de fet negociadament-  allò que farem 

regularment en altres aspectes  -si ens farem o no regals per 

l'aniversari, si anirem a sopar a fora els dimarts, si ens farem 

confidències o no, etc.- i, també, per tant, en quina llengua o varietat 

ens parlarem de manera habitual. Un vegada adoptat mútuament un 

comportament  lingüístic determinat i confirmat aquest de forma més 

o menys periòdica, la tria de la varietat o llengua es farà ja de manera 

subconscient i rutinitzada i tendirà a esdevenir perpètua fins al punt 

que en pot ser molt difícil el seu canvi.  

La selecció de la varietat o llengua que serà usada en una interacció 

no és tampoc un fet simple ni senzill, en especial, és clar, en les 

situacions socials de diversitat lingüística. Un primer factor que hi pot 

influir és la competència lingüística dels individus que entren en 

relació. Si tots dos només entenen i parlen una varietat usaran 

aquesta amb tota probabilitat però si tots dos també n'entenen i 

parlen una altra la tria pot ser més complicada: tots dos poden 

preferir l'altra o bé un en pot preferir una mentre que l'altra persona 

pot decantar-se per l'altra. En aquest darrer cas tindrà lloc 

probablement un procés de negociació per tal de decidir la varietat 
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usada per tots dos interlocutors en la interacció, ja que és habitual 

que en les relacions comunicatives els dos participants tendeixin a 

preferir l'ús d'una sola i mateixa varietat per part de tots dos  -és clar, 

si la dominen en grau suficient perquè això sigui possible. 

Presumiblement la negociació, en cas de discrepància, la guanyarà 

l'interlocutor que més convençut estigui de la seva posició i que es 

mantingui més estable, per tant, en l'ús d´una de les varietats 

lingüístiques potencialment escollibles. Si cadascú es manté ferm en 

la seva posició discrepant, o bé les interaccions que hagin d'anar 

sostenint tindran lloc parlant cadascú en la llengua diferent que 

prefereixi  -el que s'ha anomenat la 'conversa bilingüe'-  o bé les 

interaccions tendiran a evitar-se a fi de no actualitzar el conflicte cada 

vegada que hagin d'establir comunicació.  

Si les competències lingüístiques dels dos participants no són iguals  

el resultat lingüístic de la interacció pot anar cap a altres solucions. 

Si, per exemple, un interlocutor té més competència en un determinat 

codi que no pas l'altre participant, el més habitual serà que sigui el 

primer el que s'adapti a les necessitats del segon, per tal d'estalviar-li 

a aquest la dificultat d'expressió que li suposaria haver de parlar en 

un codi que domina poc (mentre que el primer, en canvi, també  

domina suficientment el codi més habitual del segon). El que tingui 

més competència, per tant, sempre estarà en disposició d'adaptar-se 

més a l'interlocutor que no pas el que en tingui menys. El grau de 

coneixement pràctic dels codis és, doncs, una variable de màxima 

importància en la selecció de les varietats lingüístiques de les 

interaccions socials. De fet, el problema es pot resumir dient que la 

varietat lingüística comuna de la interacció tendirà a ser la que, 
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d'entre les possibles candidates a l'ús,  més competència obtingui 

sumant els coneixements de tots dos  interlocutors.   

La competència lingüística, però, no és pas l'únic factor que pot 

intervenir en la selecció de la varietat lingüística en què es 

desenvoluparà una interacció humana. La varietat més coneguda per 

tots dos interlocutors, per exemple, pot no ser usada en la 

comunicació en benefici de la menys compartida, per raons 

ideològiques, per assumpció de la norma habitual existent 

prèviament, o per altres factors pertanyents a l'esfera de la 

representació de la realitat. En el cas, per exemple, de grups humans 

que volen sortir  o han pogut sortir d'un estat de subordinació política  

-i, per això mateix havien estat bilingüitzats-  la norma de la suma de 

competències en els interlocutors pot no ser aplicada en determinats 

casos a causa de la seva consideració com a efecte històric il.legítim i, 

per tant,  no volgut. En aquest tipus de situacions, els interlocutors 

bilingües poden no voler  parlar la llengua dels  -generalment-  

unilingües pertanyents al grup ètnicolingüístic dominant. També en 

situacions de subordinació o de sortida recent de subordinació, i 

malgrat l'equilibració de competències de partida en els individus, pot 

donar-se el cas que els individus continuïn col.lectivament preferint 

amb claredat l'ús d'una de les llengües en presència -la dominant fins 

aleshores-  a causa del costum generalitzat ja existent en la societat, 

fruit de l'ecosistema sòcio-polític anteriorment vigent. 

 De fet, doncs, i tot i que el comportament lingüístic tendeix a la 

subconsciència i a la rutinització, sempre és present la possibilitat de 

tornar-lo a portar al pla conscient i de controlar-lo directament i 

reflexivament per part de l'individu, passant, si així ho vol, per 

damunt de les constriccions de la competència i del comportament 
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habitual, assumint, és clar,  les conseqüències socials  -negatives o 

segons com positives-  que es puguin derivar de la seva decisió. Així, 

per exemple, un individu pot decidir que, amb determinades persones  

-o també en general-  li convé més canviar de forma de parlar  -ja 

sigui de mots i construccions particulars, de varietat d'una mateixa 

llengua o de llengua-  que no pas continuar parlant com sempre ho 

ha fet. Presa aquesta decisió pot ser perfectament el cas que, tot i 

tenir poca competència o habilitat en la nova manera de parlar, 

l'individu s'esforci a aconseguir-la precisament a través de la seva 

pràctica social. En aquest cas, per tant, la tria de la manera de parlar, 

es fa fins i tot precisament malgrat la manca de competència 

suficient. No és sempre primer la competència i en funció d'això  la 

tria sinó que pot ser també a l'inrevés, primer la tria i després la 

competència -o, si més no, el desenvolupament més aprofundit 

d'aquesta.   
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Les échanges linguistiques sont aussi des rapports  

de pouvoir symbolique où s'actualisent les  
rapports de force entre les locuteurs ou  

leurs groupes respectifs. 
 

Pierre Bourdieu 

 

6. LA DIMENSIÓ SÒCIO-GRUPAL 

 

6.1 El fenomen grupal 

Les formes, els guions i els rituals que els individus usen i segueixen 

en les seves interaccions no són, com és evident, universals sinó que 

es diferencien segons la diversitat cultural pròpia de l'espècie 

humana. Aquell comportament gestual que és una salutació en una 

cultura pot ser vist com un intent d'agressió en una altra; aquell 

volum de veu que és corrent en un país és considerat inapropiat i 

escandalós en un altre; mots i altres elements lingüístics que en una 

societat  determinada tenen connotacions negatives o són tabú,  en 

canvi són ben normals i gens connotats en una altra. I és que la 

cultura és convenció, acord arbitrari socialment consagrat en les 

diverses comunitats humanes. Fem significar allò que volem que 

signifiqui.  

I aquest acord sobre els elements i formes de la cultura tant pot ser 

compartit per només dos individus com  -tot i que amb major grau de 

diferències-  per conjunts de milions d'individus34. Així, existeixen 

                                                 
34Nisbet (1982) remarca que qualsevol agregat social, petit o gran, té la seva pròpia 
cultura en el sentit sociològic de la paraula, ja que és impossible que els ésser humans 
es mantinguin en una associació i interacció continuada durant llarg temps sense que  
aquella sorgeixi  (p. 219).   
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alhora, per exemple,  mots i gestos interpretats semblantment  a 

través de la  complicitat establerta entre només dos individus i 

absolutament desconeguts per la resta i altres formes culturals i 

lingüístiques usades i enteses de forma comuna per un gran nombre 

de persones. El més habitual és trobar en els individus formes 

culturals que comparteixen amb un nombre més reduït de persones  -

els seus grups o xarxes socials de relació més habitual-  i d'altres 

formes compartides també per la majoria o la totalitat de la societat 

en què s'inscriuen aquests grups o xarxes, ja sigui per un continuum 

de comunicació històrica entre aquests  diferents grups o bé per 

l'acció del poder polític i/o les influències mediàtiques en èpoques 

més modernes.  

Sigui com sigui, la realitat grupal és innegable. Des dels col.lectius 

més petits de 2, 3,  4 o més persones fins a grans conjunts humans 

sòcio-econòmicament o ètnico-lingüísticament caracteritzats, els 

éssers humans s'organitzen habitualment en grups o xarxes de relació 

sòcio-cultural delimitats,  de l'activitat de les quals podrà emergir, 

amb més o menys força  -segons les circumstàncies- consciència de 

pertinença i  identificació afectiva amb els seus trets culturals 

específics. Una caracterització essencial d'aquests grups  -i en 

especial dels més petits-  és l'alt grau d'interacció interna que 

sostenen i les normes que, amb el temps, sorgeixen i s'estableixen 

com a pròpies del col.lectiu i, per tant, com a expectatives de 

seguiment obligatori per part dels seus membres35 ,  sobre els quals 

                                                 
35En línia amb el nostre criteri actiu sobre la ment, Bourdieu (1987), citant Weber, 
recorda, però, que les agents sociaux obéissent à la règle quand l'interêt à lui obéir 
l'emporte sur l'interêt à lui désobeir . Cal tenir en compte, per tant, que la règle n'est 
pas automatiquement efficace par soi seule et qu'elle oblige à se demander à quelle 
condition une règle peut agir (p. 94). També cal no oblidar l'ambigüitat d'aquests 
termes  -normes, regles, pautes, etc.-  sovint usats per designar tant les regularitats 
observades  en els comportaments d'un grup com les expectatives compartides sobre 
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poden recaure els mecanismes sancionadors de la majoria en cas 

d'apartar-se dels costums i idees establerts (Fraser, 1984).  

Els grups actuen, així, com a mecanismes de coordinació i 

organització dels individus en societat, molt sovint afavoridors de la 

continuïtat de les formes culturals que adoptin fins i tot, segons els 

casos, davant de la pressió de formes concurrents procedents de les 

institucions públiques36. El grup o la xarxa social subvenen a les 

necessitats d'afecte i de solidaritat intrínseques dels ésser humans, 

raó per la qual disposaran d'un grau d'influència no menyspreable 

damunt dels individus. En el seu si, i a través dels seus intercanvis 

sòcio-cognitius, els individus elaboraran la interpretació de la realitat 

i les formes de conducta que, de retruc, tendiran a ser encara més 

sostingudes i confirmades i a rebre adhesions fins i tot emotives com 

més  col.lectivament siguin confirmades i compartides. Aquesta forta 

adhesió simbòlica dels individus als seus grups pot ser, però, 

igualment mecanisme de canvi (Lewin, 1978), si el col.lectiu  -per 

influència, per exemple,  dels seus líders més éscoltats o pel canvi 

d'opinió d'un subgrup significatiu-  decideix d'adoptar alguna nova 

interpretació de la realitat o pauta de conducta. En canviar les formes 

assumides pel col.lectiu l'individu ha de plantejar-se també la seva 

decisió, per a prendre la qual haurà de valorar les conseqüències que 

li podria reportar ara el seu no-canvi. Així, molts individus  

inicialment més reticents canviaran amb el grup i podran assegurar-

                                                                                                                                           
els comportaments  (Fraser, 1984b:200). Cal, doncs, distingir sempre adequadament 
entre how people think they ought to behave, how they say they behave, and how they 
are observed to behave (Le Page & Tabouret, 1985:207).   
36És per això, per exemple, que Baugh (1983) pot afirmar que the 'standard' for 
nonstandard speech is shaped through day-to-day conversations  -and not by teachers 
or grammarians  (p. 12).  
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se, així,  la continuïtat del suport dels seus companys  i la pròpia 

estabilitat sòcio-afectiva.  

Els grups humans, en especial els de tipus primari  -basats en lligams 

voluntaris i afectius-  no són, però, estructuracions estàtiques i 

fixades sinó que, en tenir objectius funcionals i propòsits pràctics, 

poden variar  -desfer-se, refer-se, ampliar-se, etc.- de manera que els 

individus poden pertànyer a diferents estructuracions d'aquest tipus 

al llarg de la seva vida i també simultàniament, en especial en les 

societats urbanes contemporànies. El canvi, doncs, de grups o xarxes 

de relació, és, en si mateix, un factor de canvi social, donada la 

possibilitat que ofereix als individus d'adaptar-se i integrar-se a 

col.lectius amb representacions i comportaments diferents d'altres a 

què havia pertangut anteriorment  -o hi pertany ara simultàniament, 

com hem dit. Molt sovint, molts individus, presoners abans d'uns 

determinats estàndards d'actuació dels grups de què formaven part, 

canvien, per exemple, el seu comportament lingüístic quan canvien de 

col.lectiu i se senten lliures, així, d'adoptar normes de comportament 

fins llavors no contemplades o, fins i tot, prohibides o mal vistes en el 

seu antic entorn.  

El comportament lingüístic, per tant, participa d'aquesta influència 

dels grups i de les xarxes socials37. Depenent de la composició i 

evolució d'aquestes estructures de relació bàsica, l'individu tendirà a 

adoptar determinades normes d'ús lingüístic que contribuiran a 

produir un determinat resultat en la competència i que, segons l'etapa 

de desenvolupament en què es donin, poden tendir a perpetuar-se 

                                                 
37 Si, par hypothèse, le comportement linguistique de l'individu était libre de toutes 
contraintes, laissé totalement à lui-même, les variations personnelles s'additionnant 
et se consolidant au fil des ans finiraient par rompre la communication avec les 
autres individus: la communauté linguistique éclaterait  (Corbeil, 1983:287).     
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durant molt de temps. Els grups primaris al si dels quals es produexi 

la socialització de l'individu podran tenir, per tant, una gran 

influència posterior, donat el seu caràcter d''imprinting" cerebro-

mental bàsic (vg. 4.4 i 4.5 ). Grups posteriors de pertinença, però, 

com hem assenyalat, poden tenir també influència important i canviar 

posteriorment el comportament lingüístic de l'individu. 

 

6.2 La relació intergrupal 

L'existència del fet grupal  -de xarxes limitades d'interacció intensa-  

comporta la possibilitat de la diversitat cultural. Cada una d'aquestes 

xarxes pot autònomament elaborar  representacions i establir formes i 

normes de conducta més o menys diferents de les adoptades per 

altres col.lectius. Així, els grups poden caracteritzar-se per divergir en 

el grau d'importància que donen a determinades coses de la vida 

quotidiana, en les conductes que consideren apropiades segons les 

situacions, en les formes lingüístiques que usin i/o en les  que 

prefereixin usar, etc. La diversitat cultural i lingüística és, doncs, un 

fet real ben establert. Els grups humans, però,  -i, en especial, els de 

petita escala-  poden veure's molt freqüentment en la situació de tenir 

contactes força regulars amb individus formats en altres grups sòcio-

culturals també autònoms i, per tant, amb la confrontació de 

l'experiència de la diversitat en la cognició i en l'acció.  

Una de les conseqüències fonamentals que implica i provoca la 

percepció d'aquesta diferència és bé l'aparició o bé el reforçament de 

la consciència dels propis trets socioculturals. Allò que prèviament no 

era significatiu per a l'individu ni era mai o gairebé mai examinat en 

la consciència personal  esdevé, després del contacte amb la 
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diversitat, matèria per a l'atenció i per a la consciència i signe de la 

diferenciació sòcio-cultural. L'individu pot, aleshores, carregar de 

significació  aquests trets diferencials i fins i tot fer-ne centre de la 

seva pròpia identificació grupal i , per contraposició, de la dels altres 

amb qui ha entrat en relació. Allò que passava desapercebut  -tot i 

existir contínuament-  és ara, en canvi, vívid i plenament actiu en la 

consciència individual. La diferència ha despertat l'atenció. I l'atenció 

crida la interpretació, que s'efectua a través de la categorització sòcio-

cognitiva.  

Les diferències sòcio-culturals donaran peu a la categorització grupal 

mútua. Cada grup en relació podrà esdevenir conscient de l'existència 

de l'altre i podrà examinar-se i definir-se  globalment en relació a 

l'altre. En uns casos esdevindrà sobresortint la diferència en el vestir, 

en d'altres en el pentinat, en d'altres el color de la pell, en d'altres el 

volum de la veu, en d'altres la manera de parlar, etc. Qualsevol 

diferència pot ser dotada de significació i d'identificació i, per tant, ser 

usada per a la categorització sòcio-cultural.  

La categorització sòcio-cultural, com a contingut cognitiu, pot 

intervenir de manera important en la determinació de l'acció conjunta 

dels individus. Donat, com ja sabem, que les coses -ni les persones-  

no signifiquen per elles mateixes sinó que som els individus els que 

atorguem la significació a les coses, la configuració mental de la 

realitat grupal serà un element de primer ordre en les situacions de 

contacte. Així,  -i més en les societats urbanes estratificades sòcio-

econòmico-culturalment-  gairebé sempre interpretem els altres com a 

membres d'algun grup o categoria social  -com a iguals o diferents de 

nosaltres i amb les associacions normatives i valoratives 

corresponents, a partir de les quals decidim el curs de la nostra acció. 
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Ens movem en un continuum amb  un extrem purament 

interpersonal i un altre  en què tota la conducta està determinada per 

la seva pertinença a diferents grups o categories socials. De fet, com 

ens indiquen des de la psicologia social Tajfel & Fraser, qualsevol 

encontre social es juga en la interrelació entre tres "teories" implícites 

que tots tenim sobre els altres: (i) la del comportament social general 

esperat de cadascú, (ii) la del comportament especial esperat d'aquells 

que ocupen certes categories socials  -nacionals, racials, professional, 

religioses, sexuals o d'edat, ...,  o d'una combinació d'aquestes, i (iii), 

el comportament social que esperem d'una persona en funció del 

nostre coneixement específic d'ell com a individu (1984:30). Molt 

probablement, com més conflictiva sigui la relació entre els grups més 

augmentarà el pes de la categorització grupal i més disminuirà el dels 

altres. Allò que hom trobaria mal fet respecte d'un individu com a 

persona  pot trobar-ho correcte i adequat respecte d'un individu del 

grup x, per exemple. Però també pot passar que, tot i pertànyer 

categorialment al  grup x, una persona amb la qual hàgim tingut 

coneixença força aprofundida,  sigui valorada com a individu específic 

i sigui objecte, si convé, del nostre ajut encara que el col.lectiu a què 

hom creu pertànyer estigui en conflicte  agut amb el que s'identifica 

amb els trets socioculturals de la persona en qüestió.  

De les categories diferencials que han esdevingut més actives i 

conflictives en el món contemporani cal destacar les relacionades amb 

la classe sòcio-econòmica  -ara sembla que amb menys virulència, si 

més no com a factor únic-, amb la creença religiosa  -en alça en 

segons quins països-,  amb el factor ètnico-lingüístic  -força 

revitalitzat actualment en alguns llocs, i amb el factor estatal (o 

'nacional')  -llargament present en el món contemporani a través de la 



 

88 

formació i transformació del mapa polític del planeta. Tots quatre 

grans macrofactors   -que originen o s'associen alhora amb altres 

aspectes diferencials secundaris però també pertinents- poden 

produir l'aparició en els individus d'un agut sentiment d'identitat 

col.lectiva, amb fortes connotacions emocionals i alta motivació, en 

molts casos,  per al canvi de la situació conflictiva. La identificació 

amb el grup pot arribar a ser tan forta  -cap a l'extrem grupal del 

continuum esmentat-  que tots els esdeveniments quotidians es vegin 

a través de l'òptica del conflicte grupal, fins a produir l'oblit total -o 

gairebé-  de la identitat personal i la justificació de la pròpia 

existència individual en funció del col.lectiu amb el qual hom 

s'identifica.  

En els conflictes ètnico-lingüístics38 caldria distingir els caracteritzats 

per la subordinació política dels produïts en coexistència territorial. 

En el primer cas, el conflicte té la base habitualment en 

l'expansionisme -per via política- d'un grup demogràficament o 

militarment  fort cap als territoris veïns habitats històricament per 

altres col.lectius de cultura diferent. En el segon, els grups cohabiten 

o passen a cohabitar regularment  en el mateix territori i sorgeix el 

desacord per algun motiu determinat, interior o exterior als grups. 

Tots dos, però, poden generar alta consciència d'identitat ètnica en els 

col.lectius en conflicte, la qual podrà intervenir en tots els 

comportaments intergrupals que es puguin donar, ja que , com diu 

Barth, aquella és similar al sexe i al rang en la mesura en què 

                                                 
38D'acord amb Claudi  Esteva consideraré 'ètnia' una comunitat cultural localitzada i 
conscient de la seva identitat per mitjà de la consciència de la seva singularitat i, per 
tant, de la seva diferenciació com a forma de cultura respecte d'una o d'altres 
comunitats  (1984:5). El terme 'ètnic' no té, doncs, en aquesta obra cap sentit pejoratiu 
i és usat només com a concepte de l'antropologia cultural.  
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constreny el subjecte en totes les seves activitats i no només en algunes 

situacions socials definides  (1976:18). 

En la relació intergrupal, el sistema de comunicació lingüística usat 

podrà tenir una rellevància important, per tal com podrà actuar 

d'identificador ètnic, amb les conseqüències corresponents, i, 

igualment, la configuració  global de l'etnicitat i de la relació 

intergrupal podrà afectar el pla lingüístic. Una consciència ètnica 

positiva pot ser per als grups subordinats la raó per al manteniment 

de la seva llengua, mentre que una de negativa és la causa més 

habitual del seu abandonament.  

Al costat, però,  de les identificacions unicol.lectives trobem també en 

el món contemporani el fet de la identificació multigrupal, amb 

diversos graus d'implicació individual. Així, com en el pla dels grups 

primaris un individu pot ser membre alhora de diversos conjunts  -ho 

és del grup familiar, del d'amics habituals, d'altres xarxes amb què 

pugui estar en contacte, etc.- igualment en el pla dels grups 

secundaris que corresponen a categories superiors d'inclusió  -l'ètnia, 

la nació, l'estat, etc.-  l'individu pot tenir consciència i sentiment de 

pertinença múltiple, cosa cada vegada més freqüent donada la 

superposició d'àrees organitzatives i identificatives.  

Això no vol dir que, segons els casos i les vicissituds històriques, 

l'individu no pugui viure malament aquesta adscripció identitària 

múltiple, en especial en els casos de conflicte  -de tipus pràctic  o bé 

simbòlic-  entre les categories identitàries concurrents. Així, molts 

grups poden dividir-se internament respecte de la posició a adoptar 

en relació a altres identificacions susceptibles de ser incorporades al 

bagatge identitari dels individus. Molt sovint, aquests conflictes 
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grupals interns de causació exterior, van lligats no només al canvi o a 

l'addició de pertinences simbòliques sinó que, precisament, l'adopció 

d'aquesta condició comporta repercussions pràctiques i 

comportamentals importants. Molts grups ètnico-lingüístics que han 

estat incorporats  -sovint forçats pels esdeveniments històrics-  a 

unitats polítiques d'abast superior, habitualment estructurades a l' 

entorn d'un altre grup ètnico-lingüístic que, per la seva força 

demogràfica o d'altre tipus, pot controlar  -i, així, patrimonialitzar-  

l'estat-  es veuen abocats a acceptar o a refusar la seva implicació 

identitària respecte d'un ens del qual formen part i al qual sostenen 

econòmicament i políticament, però que perceben com a estrany i aliè 

a les seves característiques culturals autodefinitòries. Una part més o 

menys important de la població pot fer el pas cap a l'acceptació plena 

de la identitat supraordinada que és acceptada com a bàsica, mentre 

que l'ètnica originària passa a ser considerada de segon ordre. A 

l'altre extrem, una altra part pot veure-ho ben bé a l'inrevés: els trets 

culturals autòctons són els fonamentals i primaris i, donat que 

habitualment aquests es troben en recessió enfront dels associats 

amb l'estat on el grup ètnic s'ha integrat, les formes culturals que 

representen l'estat i l'estat mateix són rebutjats i il.legitimitzats. La 

tercera posició la poden representar aquells individus que efectuen 

una combinació identitària en cercles concèntrics i, per tant, en graus 

de major  compatibilitat entre les categories col.lectives en 

confrontació. Segons aquesta posició, per exemple, així com es pot ser 

californià i ciutadà dels Estats Units i així com no hi ha contraposició 

entre ser alemany i ser europeu tampoc  no hi hauria contraposició 

entre el grup ètnico-lingüístic propi i una organització estatal 

supraordinada, sempre, és clar, que el grup autòcton pogués 

autogovernar-se àmpliament i les seves decisions no fossin 
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interferides constantment pel poder superior. De fet, aquestes 

posicions poden no ser rígides i, fins i tot, els mateixos individus 

poden oscil.lar  entre unes i altres  -sobretot entre les més pròximes 

en el continuum-  a tenor dels esdeveniments històrics i de les 

circumstàncies globals de la comunitat.  

 

6.3 Grups i ordre macrosocial 

Com acabem de veure, la problemàtica identitària  -a què hem arribat 

a partir de la categorització grupal dels humans-  té una estreta 

relació amb la problemàtica de les relacions de poder entre els 

col.lectius dels humans. De fet, la dimensió 'poder' és, com la 

dimensió 'categoria social', constantment present en la vida social. Ja 

sigui en posició simètrica o asimètrica la relació de poder i la 

correlació de força són elements absolutament centrals  en les 

vicissituds grupals. Els grups que formen les societats humanes no 

són habitualment idèntics quant a la seva distribució de recursos 

econòmics, informacionals, demogràfics i/o polítics. La consciència de 

diferència va molt sovint, doncs, acompanyada de la comparació 

intergrupal. Els trets sòcio-culturals  -propis d'un determinat grup o 

categoria social-  de l'individu que tinc al davant  els interpreto com a 

superiors, iguals o inferiors als meus? Molt probablement, la 

interpretació diferencial dels trets socioculturals anirà relacionada 

amb la representació que del poder global dels grups en relació en 

tingui cada individu. Una forma de parlar, per exemple, habitual d'un 

grup de status sòcio-econòmic alt pot tendir a ser admirada o 

rebutjada segons  la visió relacional que se n'hagin fet els altres grups 

coexistents. Certs parlars de les classes altes poden ser ridiculitzats 
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pels membres d'altres conjunts socials i a l'inrevés també.  En altres 

situacions, en canvi, els membres dels grups socials situats en la part 

baixa de l'escala social poden tenir representacions autonegatives que 

els motivi el desig d'adoptar els trets lingüístics propis dels grups 

socials econòmicament més beneficiats per tal d'augmentar el seu 

propi prestigi personal i millorar l'autoimatge. De fet, com molt bé 

assenyala Pierre Bourdieu en el conjunt de la seva obra,  les posicions 

socials es relacionaran estretament amb les predisposicions  -els 

habitus representacionals i comportamentals- dels individus que les 

ocupen i en tendiran a controlar les seves preses de posició davant 

dels conflictes i canvis sòcio-culturals possibles.  

Les societats humanes poden presentar importants asimetries de 

recursos entre els diferents grups components, fet que, com hem 

assenyalat, pot repercutir en la gairebé inevitable percepció i 

consciència d'aquesta diferència, i, conseqüentment, en la valoració i 

ús de les formes lingüístiques concurrents. L'apropiació dels recursos 

econòmics i tecnològics n'és un dels factors més importants de 

diferenciació i d'actuació, en especial en les societats no adscriptives i 

urbanes contemporànies on existeix la possibilitat  -més o menys real-  

de mobilitat social i, per tant, de canvi de grup sòcio-econòmic de 

pertinença. Les societats de model capitalista  -que, de fet, semblen 

tendir a imposar-se en bona part del planeta-  comporten 

intrínsecament la diferenciació sòcio-econòmica de la població però 

obren alhora aquesta possibilitat de canvi i d'ascensió social, fet que, 

sovint, doncs, podrà ser la causa de canvis més o menys massius en 

el comportament lingüístic dels individus amb l'objectiu d'acostar-se o 

d'adoptar plenament les formes lingüístiques que, en el conjunt de la 

societat, més siguin identificades amb els grups socialment 
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dominants i benestants, a través del mecanisme de l'emulació (vg. 

Ninyoles, 1978).  

En l'actual societat de la informació, la major o menor possessió de 

béns culturals o simbòlics  -formació acadèmica, habilitats artístiques 

i/o d'alta tecnologia,  coneixements especialitzats de tipus divers, etc.-  

és un factor, també, de diferenciació social de base no purament 

econòmica. Les elits intel.lectuals poden constituir, també, grups 

socials percebuts i avaluats prestigiosament per bona part de la resta 

de la població  -en especial, de classes mitjanes o subalternes-   i 

susceptibles, per tant, de produir influència important en la valoració 

i l'ús de formes lingüístiques determinades. De fet, com veurem, bona 

part del procés de difusió de les varietats consagrades com a 

'estàndards' és dut a terme per aquestes capes socials de capital 

fonamentalment informacional o cultural, que, ocupant els rols 

institucionalitzats  que el poder polític o l'estructura social els 

proveeixen, projecten damunt de la població les formes que seran 

considerades legítimes i valuoses en la comunicació pública.  

Una altra de les variables  que més pot incidir en la vida social 

intergrupal  -en interrelació, òbviament, amb els altres aspectes 

diferencials que s'hi puguin donar-  és la geo-demogràfica. Les 

proporcions numèriques entre els grups que puguin constituir una 

determinada societat podrà ser un element importantíssim per 

entendre els processos i graus de mútua influència. La constitució i 

evolució de la relació entre dos diferents grups, per exemple, poden 

ser molt distintes si la ratio  és 50/50 o bé 20/80, posem per cas. Si 

les magnituds de població en contacte són similiars, el paper dels 

altres factors intervinents serà decisiva  -econòmics, ideològics, 

polítics, etc. En canvi si la relació és desproporcionada, el factor 
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demogràfic tendirà a pesar de forma important, a no ser que les 

diferències en els altres factors puguin contrarestar-ne o minorar-ne 

la seva influència en alt grau. Fent abstracció d'aquests altres factors, 

és clar que en el cas de magnituds molt desiguals el grup majoritari, 

per exemple,tendirà a mostrar, quantitativament i qualitativament,  

molt menor grau de desenvolupament i ús de la varietat lingüística 

del conjunt minoritari que no pas a l'inrevés. La simple probabilitat 

estadística que el grup minoritari pugui tenir molta més interacció  -

suposant que la distribució geo-residencial sigui idèntica i, doncs, 

sense segregació-   amb individus de la majoria que no pas amb els 

del propi grup, pot fer créixer molta més bilingüització en el si del 

conjunt menys nombrós que no pas en el majoritari, que tindrà 

moltes menys possbilitats d'establir contactes amb el primer. 

Evolutivament, com més individus del grup minoritari vagin coneixent 

la varietat lingüística del majoritari, més aquesta estarà en disposició 

de ser usada en les interaccions i, per tant, menys necessitat  -i 

oportunitat-  tindran els del segon d'adquirir-la i d'usar-la.  

Totes aquestes consideracions sobre les diferències demogràfiques 

poden quedar, però, anul.lades si la distribució residencial i, al 

capdavall, l'esquema de relació social dels individus presenta un 

esquema de segregació o separació entre els conjunts coetanis. Tot i 

coexistir en el perímetre d'un territori  considerat com a una unitat 

determinada, dos  -o més- grups humans poden viure potser sense 

gaire necessitat i/o oportunitat de contacte social si tenen la 

residència en zones separades i, a més, la vida sòcio-econòmica es 

desenvolupa també  -encara que sigui de forma parcial-  grupalment 

diferenciada. Així, per exemple, l'estructura i la dinàmica de la 

situació pot ser molt diferent si el grup que representa una proporció 
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del 20% d'una societat enfront del 80% de l'altre viu absolutament a 

l'interior o a l'exterior d'aquest darrer. Si es dóna aquesta última 

possibilitat i el conjunt demogràficament minoritari és força 

autosuficient en l'organització social, econòmica i en la informacional-

cultural, la influència demolingüística pot quedar molt reduïda. Si, en 

canvi, es donés el cas oposat, i la dispersió del 20% dins del 80% fos 

total, la bilingüització per osmosi social i, més endavant, fins i tot 

l'assimilació global al grup majoritari foren, molt probablement, 

imparables  -sempre tenint en compte, només, els aspectes purament 

demogràfics. Com que en la pràctica real, conjunts humans en 

contacte on l'única variable actuant sigui la demogràfica deuen ser 

impossibles de trobar, el resultat de les situacions dependrà sempre 

de les interrelacions dels diferents factors dins de l'ecosistema social 

global on tingui lloc la relació.   

Un aspecte important del pla demogràfic que no podem oblidar és que 

les proporcions de les poblacions no són fixades eternament sinó que, 

al contrari, són dinàmiques i poden, per tant, oscil.lar segons els 

índexs de natalitat de les respectives poblacions en contacte. Així, per 

exemple, tot i que les proporcions inicials de dos conjunts coetanis 

fossin 60%/40%, amb el pas del temps la situació pot anar-se 

decantant cap a una inversió del grup majoritari  -és a dir, 4O%/60%-  

si l'aportació de nova població per part del primer grup baixa i, en 

canvi, puja la del segon. És per això, doncs, que podem registrar 

contemporàniament casos en què una població immigrada no superi, 

en principi, a l'autòctona, però en canvi, en una generació pugui 

donar-se un espectacular creixement dels al.lòctons  i una baixa taxa 

de reproducció dels autòctons, passant així a modificar-se en grau 

important l'equilibri demolingüístic en un determinat territori. La 
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demografia, per tant,  -que a la vegada rep les influències del pla 

econòmic, ideològic, tecnològic, etc.-  és una dada de primera 

magnitud en l'evolució dels processos sociolingüístics.  

L'ordre macrosocial ens fa veure la realitat habitual de la desigualtat i 

de la asimetria entre els grups humans. Ja siguin causes 

econòmiques, culturals, o demogràfiques, -o político-militars, com 

veurem a continuació-  la desproporció entre els recursos i 

possibilitats  de què disposa cada col.lectiu humà provoca 

ineluctablement l'existència de grups socialment dominants i d'altres 

de subordinats. A part de la categoria de 'classe social' d'origen més 

estrictament sòcio-econòmic i menys directament referible a les 

propietats psico-socials del concepte 'grup', sembla ser una realitat 

innegable i conceptualitzable l'existència dels col.lectius  que sovint 

s'anomenen 'grups minoritaris'. Aquests conjunts semblen 

caracteritzar-se, segons Tajfel39,  pel fet que: 1) són segments 

subordinats de societats estatals complexes; 2) tenen trets físics o 

culturals especials que són menyspreats pels segments dominants de 

la societat; 3) són unitats amb consciència de si mateixes lligades pels 

trets especials que comparteixen els seus membres i pels 

desavantatges especials que comporten; 4) la pertinença a una 

minoria es transmet per descendència, la qual és capaç d'afiliar a 

generacions successives fins i tot  en absència de trets físics i 

culturals especials fàcilment identificables; i, 5) els membres de la 

minoria, per elecció o necessitat, tendeixen a casar-se dins del grup 

(1984:349). Segons les societats i les situacions, aquests grups  -que 

comparteixen tots o alguns dels trets esmentats- poden emprendre 

una o altra evolució històrica d'acord amb les seves condicions 

                                                 
39Ho cita de Wagley & Harris (1958).  
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d'existència i la seva representació de la realitat. Aquests col.lectius 

hauran habitualment activat la seva pròpia consciència de minoria si 

s'han trobat que la seva categorització grupal els porta a ser tractats 

discriminatòriament per part dels altres col.lectius majoritaris i si 

aquests sostenen actituds negatives respecte dels seus trets culturals 

autòctons, fet que, en alguns casos, tendirà a provocar o a augmentar 

la cohesió interna del col.lectiu subordinat, en especial en les fases de 

rebuig de la subordinació. En les etapes de resistència a la pressió 

exogrupal, els individus pertanyents als grups minoritaris poden 

experimentar la impossibilitat o dificultat d'abandonar el propi grup, 

fonamentalment  -i, a part de les condicions exteriors-  a causa de les 

sancions que podrien provenir del col.lectiu autòcton. Això no 

obstant, amb el temps les pressions per no abandonar el propi grup 

tendeixen a afluixar-se i la deserció cultural i l'adopció de formes i 

comportaments forasters poden augmentar ràpidament a partir d'un 

cert moment. En tot cas, la substitució generacional de la població 

serà un mecanisme de gran importància en el canvi sociocultural, 

donada la irrupció de nous individus que seran socialitzats en un 

context ja molt diferent del dels seus progenitors, amb les 

conseqüències corresponents quant a comportaments i 

representacions. Aquest canvi generacional, però, pot portar tant a 

l'avenç cap a l'assimilació amb el grup dominant com, al contrari, cap 

a una nova reivindicació dels trets i formes culturals autòctons, fins 

llavors considerats negativament al si del propi col.lectiu subordinat.  

La condició minoritària -és a dir, la desigualtat intergrupal- és, doncs, 

un factor de canvi cultural enormement actiu en totes les èpoques 

històriques, en especial, com veiem,  pel que fa als grups  no-

dominants.  Ja sigui pel desig d'acostament a les formes i valors dels 
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conjunts més poderosos  o bé pel de modificació de la situació 

desigualitària, la asimetria acostuma a acompanyar al canvi sòcio-

cultural. Si la percepció de la situació per part del grup minoritari és 

que el sistema de desigualtats és estable  -no hi ha alternatives 

cognitives a la situació existent-  o bé legítim, o totes dues coses 

simultàniament, la seva actuació tendirà a la conformitat i, com a 

mínim, a l'adaptació al col.lectiu subordinant. Si, en canvi, sorgeixen 

del grup elaboracions impugnadores de la realitat, la situació pot 

evolucionar de manera diferent. Un sistema percebut com a il.legítim   -

ens dirà també Tajfel-   conté les llavors de la inestabilitat  (1984:358). 

Molt sovint, i donat que depenem dels altres per tal de fer-nos una 

idea de com un mateix s'ha de veure i de valorar, els grups minoritaris 

no poden respondre autònomament a les imatges externes creades 

pels grups dominants. Això els pot portar cada vegada més a la 

interiorització -i fins i tot a la justificació i defensa-  del discurs del 

dominant, fins al punt de provocar, per exemple, la creença dels 

negres en la seva pròpia inferioritat. Els dominats estan dominats 

també  en el seu cervell  (Bourdieu, 1987:55). En altres casos, els 

grups subordinats poden optar a mantenir un cert  status quo si 

disposen d'una xarxa social autònoma suficientment protectora de 

l'autoestima dels seus membres, fet que portarà a la conservació dels 

seus trets culturals propis, malgrat la coexistència amb els exògens. 

En algunes altres situacions, els grups minoritaris suficientment 

conscienciats i organitzats, poden tractar de millorar la seva posició o, 

fins i tot, de reinvertir globalment la situació, per mitjà de 

mobilitzacions socials  capaces de fer acceptar als conjunts 

dominants canvis estructurals d'importància que donin pas a una 

nova situació més igualitària en la relació intergrupal.    
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Encara que cínica, la màxima lapidària  
'Siempre  la lengua fue compañera del imperio' 

té un valor heurístic que no sabríem negar. 
 

Lluís V. Aracil 

 

 

7. EL PODER POLÍTIC 

 

7.1 L'Estat contemporani 

Sembla registrat immemorialment el fet que els éssers humans en 

societat s'organitzen implícitament o explícita en base a alguna forma 

d'autoritat que reguli certs aspectes de la vida pública o fins i tot 

privada, tot facilitant així la superació que per a la unitat grupal 

d'actuació representa l'existència de les ments individuals. Ja sigui 

per la força o de manera espontània, el cert és que l'existència d'algú 

que digui el que cal fer o que decideixi entre les possibles alternatives 

existents és un fet consubstancial de l'organització social humana. 

L'alta influència que damunt del col.lectiu pot arribar a exercir la 

persona o persones que detentin l'autoritat, juntament amb els 

honors i reconeixement social que habitualment s'associen amb la 

posició, poden explicar adequadament que l'obtenció de l'autoritat 

política sigui font de conflictes  -sovint fins i tot extremadament 

violents-  entre les persones i els grups socials que malden per poder 

ocupar-la. Tot i que al llarg de la història les concepcions del poder 

polític han sofert canvis fonamentals i fins i tot s'han registrat 

ideologies explícitament en contra,  el fet és que contemporàniament 

l'Estat  -la forma en què majoritàriament es dóna avui aquest 

fenomen-  intervé més que mai en la vida de les comunitats humanes 

i hi exerceix una influència altament considerable. Com veurem, el pla 
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lingüístic no només  no se n'escapa sinó que, contra el que es pugui 

pensar, pot ser  altament controlat i determinat pel poder polític.  

 

Tot i que no en són exclusius, els fenòmens de poder  -que Max Weber 

defineix com l'oportunitat d'un individu de fer triomfar en el si d'una 

relació social la seva pròpia voluntat contra totes les resistències-  i de 

dominació  -l'oportunitat de trobar persones disposades a obeir l'ordre 

que se'ls ha donat,  segons el mateix autor-  van intrínsecament lligats 

amb el fenomen polític (Freund, 1986:198). Per tal com  un Estat és 

una comunitat humana que s'atribueix (amb èxit) el monopoli  de l'ús 

legítim de la força física dins d'un territori donat  i que el dret a emprar 

la força física s'adscriu específicament a altres institucions o individus 

només en la mesura en què l'Estat ho permet  (Weber, 1985:10), 

aquesta institució social apareix dotada d'una capacitat d'influència 

extraordinària sobre la vida dels humans. Les seves regulacions 

seran, doncs, d'obligat compliment, i la seva desobediència 

comportarà un sistema de càstigs que pot arribar, com sabem, en 

molts llocs fins a la pèrdua de la vida per part de la persona que hagi 

actuat en contra de la llei establerta.  

Les concepcions que puguin sostenir sobre l'Estat els diferents grups 

socials i, en especial, els ocupants explícits de les posicions de poder, 

poden tenir un impacte extraordinari sobre la vida de societats 

senceres. El poder polític  -mecanisme neutre en principi-  pot portar 

les societats cap a unes o altres vicissituds històriques segons les 

ideologies i mentalitats dels dirigents que l'ocupin en cada moment. 

Pot portar cap a l'harmonia  o cap a l'enfrontament social  -intra- i/o 

inter-grupal-, cap a un sistema d'organització econòmica o cap a un 
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altre, cap a una estructura de repartiment del poder o cap a una altra 

de diferent, cap a una organització coactiva o, en canvi, participativa 

en l'exercici del seu poder, etc. Històricament hem passat d'una 

concepció autoritària i de legitimitat divina a una de democràtica i 

basada en el dret i en la igualtat legal dels ciutadans, i alhora d'unes 

institucions polítiques de base més local a unes altres de configuració 

supra-local i amb autoritat sobre  grups humans força allunyats 

geogràficament i diferenciats sòcio-culturalment. La realitat d'una 

humanitat organitzada avui en Estats de moltes diferents dimensions 

però amb autoritat exclusiva sobre els territoris i poblacions que 

comprenen és avui un fet innegable i habitualment d'altíssima 

repercussió en les representacions cognitives i comportaments  dels 

individus sobre els quals governen. Les fronteres polítiques  -tan 

arbitràries i fruit de l'atzar històric com es vulgui-  poden esdevenir 

fàcilment fronteres mentals i ser la base de la diferenciació identitària 

per a milions de persones, les quals poden arribar a considerar-se 

diferents fins i tot d'altres individus amb el mateix origen cultural 

però políticament inscrits en un territori de sobirania distinta.  

L'augment de les possibilitats d'influència de l'Estat en la vida social 

s'ha anat produint en paral.lel al procés de modernització. Des del 

punt de vista ideològic, el racionalisme portà a la idea de "ciutadà" i a 

la creació d'un sistema de dret uniforme en tot el territori. Impulsà la 

possibilitat de lleialtat a  grups socials més amplis que els locals i la 

creació, en molts llocs, d'una única llengua d'intercomunicació, difosa 

arreu del seu espai de sobirania a través de sistemes d'educació 

homogenis. Igualment, es van crear  burocràcies i exèrcits unificats.  

Aquest programa de construcció de l'anomenat Estat-Nació va ser 

ajudat cada vegada més per les innovacions tecnològiques que van 



 

102 

anar apareixent. Els nous sistemes de transport facilitaven la 

comunicació entre zones  anteriorment gens o molt poc relacionades i 

el propi control centralitzat de l'administració per part de l'Estat. 

L'aparició posterior de nous instruments de transmissió d'informació 

a distància encara van facilitar més la intervenció homogènia del 

poder estatal sobre les societats. Para.lelament, el moviment de la 

població mundial del camp cap als nuclis urbans  -amb els processos 

correlatius de desagregació social-  van reduir la influència de les 

convencions socials tradicionals i, de retruc,  van augmentar la de 

l'Estat com a conformador, en molts casos, dels sistemes de valors i 

de representacions de la realitat.  

   

7.2 La intervenció social de l'Estat  

Amb la visió de l'Estat com un ens al servei teòric de la comunitat que 

representa aquesta institució  -ja sigui conformada democràticament 

o autoritàriament-  ha augmentat el nombre de les seves funcions i de 

les seves intervencions socials. L'Estat contemporani, doncs, regula i 

intervé   -en més o menys grau segons els casos- en l'economia,  en 

l'educació, en la sanitat, en el transport, en la comunicació àudio-

visual, en el medi ambient, en l'art i la cultura, en la recerca 

científica, en l'habitatge,  etc. Cap àmbit de la vida pública, de fet,  

queda exclòs teòricament de la possible intervenció i/o regulació 

estatal. Pel que fa concretament al pla lingüístic, l'impacte del poder 

polític constituït   es realitza en un doble pla, directament  i 

indirectament. En tant que autoritat que exigeix el compliment 

obligatori de les seves disposicions, la declaració  -explícita o 

implícita-  de "llengua oficial" comportarà per a la varietat -o varietats- 
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seleccionades la seva codificació   -si no estava ja realitzada 

anteriorment-  i l'extensió del seu coneixement i ús en les funcions 

públiques en tot el territori que els sigui assignat. El caràcter de 

"llengua oficial" implica generalment per a la varietat que fa aquesta 

funció el seu ús com a llengua habitual de les institucions polítiques, 

dels aparells administratius estatals,  del sistema educatiu general i 

obligatori per al conjunt de la població i dels mitjans de comunicació 

de dependència directa de què pugui disposar cada Estat en 

particular. Habitualment, però, fins i tot sense regulació explícita, la 

varietat consagrada com a "llengua oficial"  tendirà a ser adoptada per 

a la resta de la comunicació pública de dependència no-estatal. Molt 

sovint, aquesta serà l'única varietat apresa de manera conscient i 

reflexiva pels ciutadans i l'única que els serà facilitada per a l'ús escrit 

i oral formal, fet que decidirà de facto  la varietat lingüística que podrà 

ser usada en les comunicacions institucionalitzades globals dins de 

l'àmbit de sobirania de cada Estat i, molt sovint, fins i tot  en les 

escrites de caràcter privat. Amb el temps, com veurem més endavant, 

les característiques lingüístiques de la varietat "oficial" poden anar 

essent adoptades fins i tot en la comunicació oral informal, en 

especial en les ciutats, on el procés d'urbanització haurà comportat la 

destrucció dels ecosistemes socioculturals locals i la necessitat 

d'adopció de noves normes comunicatives ara en el complex àmbit 

urbà.  

Aquest augment extraordinari de la influència lingüística  -directa o 

indirecta-  del poder polític pot explicar  -si més no en gran part-   

molts dels conflictes ètnico-lingüístics que han anat sorgint al llarg 

d'aquest segle arreu del planeta. Donat que la gran majoria dels 

Estats actuals contenen poblacions amb importants diferències 
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lingüístiques,  l'equació "un Estat = una llengua" s'ha convertit  en 

una font potencial d'alt conflicte civil i de difícil resolució en segons 

quins casos. Aquestes situacions conflictives poden ser especialment 

violentes quan la composició ètnico-lingüística és tal que un dels 

grups és demogràficament molt superior als altres, de manera que, 

fins i tot amb formes democràtiques, el grup majoritari pot, de fet, 

patrimonialitzar l'Estat i utilitzar-lo encara  -conscientment o 

inconscient- per augmentar el seu domini i, doncs, la sensació de 

subordinació sense sortida per part dels grups demolingüísticament 

menors40. En aquesta configuració d'asimetria ètnico-lingüística, 

aquests Estats que contenien un clar grup majoritari que aportava el 

gruix principal de la població -un Staatsvolk  com ara els anglesos, 

castellans o russos (Hobsbawm, 1995:10)-  van poder passar de 

l'Antic Règim caracteritzat per la legitimació divina als sistemes 

polítics moderns mantenint la ficció oficial d'una "nation"  

culturalment i lingüísticament homogènia i avançant i aprofundint 

més que mai en la intervenció del poder polític respecte de la 

unificació de les poblacions, tant lingüística com "nacional", des del 

punt de vista de la categorització cognitiva col.lectiva.   

Així, en especial a partir del segle XIX, molts Estats tendiran a 

adoptar ideologies d'unificació "nacional"  -és a dir, lingüístiques i 

simbòliques- i promouran, a través de tots els mitjans,  la uniformitat 

lingüística per damunt de la diversitat existent, i el "patriotisme 

d'Estat" per damunt de les lleialtats col.lectives tradicionals. Aquest  

                                                 
40És fonamental preguntar-nos qui es beneficia i qui en surt perjudicat del monopoli 
per part de l'estat de la violència legítima. Cal estar atent a la dominació produïda a 
través  de l'estat (vg. Bourdieu & Wacquant, 1992:93). En aquest mateix sentit, 
Wallner (1980) cita Dahrendorf: en realitat, 'l'Estat' no és l'abstracció hipostatitzada 
del dret, sinó una institució dirigida per autèntics grups socials. Incumbència 
decisòria i inapel.lable de l'Estat vol dir que determinats grups s'atribueixen el dret 
d'assignar a tots els altres el seu lloc en la societat  (p. 232).  
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patriotisme s'associarà, doncs, a determinades formes simbòliques  -

la bandera, l'himne, les institucions-  de les quals formarà part 

també, a part del seu caràcter d'instrument de comunicació, la 

varietat lingüística oficial, és a dir, la "langue"  o la "lengua", en 

singular i amb exclusió, en la majoria dels casos, de cap altra varietat 

en el si d'un mateix Estat. La categoria "Estat", doncs.  -disfressada 

sovint sota rètols com "pàtria" o "nació"-  serà la base d'una nova i, en 

molts casos, efectiva categorització i identificació grupal. Els humans, 

vulguin o no vulguin, seran adscrits a una o altra de les institucions 

estatals en què s'ha anat repartint el planeta. Guerres,  competicions 

esportives, conflictes territorials, etc., afavoriran, al costat de la 

difusió generalitzada de la definició oficial de la categorització de la 

realitat, la identificació amb l'Estat en l'àmbit de la sobirania del qual 

hom desenvolupa la seva existència, i podrà generar odis o simpaties 

envers altra gent segons la marxa  de les relacions  entre les 

respectives institucions estatals. El simple fet d'existir durant poques 

dècades,  -dirà Hobsbawm-  menys de la durada del temps vital d'una 

persona, pot ser suficient per establir si més no una identificació 

passiva amb un nou Estat-nació  (1991:86).   

El fet que un Estat de composició multinacional s'identifiqui només 

amb una de les  nacions ètnico-lingüístiques que el componen és, com 

he assenyalat anteriorment, una font de potencials conflictes 

precisament entre l'Estat i el grup ètnico-lingüístic majoritari que el 

controla, d'una banda,  i els grups demogràficament menors, de 

l'altra. La voluntat política de l'Estat d'unificar lingüísticament i 

ètnicament els seus ciutadans  -"Hem fet Itàlia, ara hem de fer 

italians" dirà Massimo d'Azeglio-  pot xocar frontalment amb les 

comunitats que, sovint usuàries  de varietats lingüístiques pròpies 
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estructuralment força diferents de la "llengua oficial" i amb 

consciència històrica de diferenciació col.lectiva, puguin no acceptar 

fàcilment una política d'uniformització global. Com assenyala 

Hobsbawm, la barreja del patriotisme d'estat amb el nacionalisme no-

estatal fou políticament arriscada, ja que els criteris del primer eren 

comprehensius  -és a dir, tots els ciutadans de la República Francesa-  

mentre que els del segon eren exclusius  -només aquells ciutadans de la 

República Francesa que parlessin francès  (1991:93)41.  Si la història, a 

més, presenta aspectes d'annexió forçada al nou Estat, diferenciació 

també econòmica o religiosa, i a  més, la política d'uniformització 

nacional es fa en clar detriment de les formes culturals i lingüístiques 

sentides com a pròpies del grup, el conflicte pot ser més llarg i agut. 

En aquestes circumstàncies, la politització del fet ètnico-lingüístic és 

inevitable, ja que l'Estat és l'instrument de què cal disposar si una 

'nacionalitat' vol esdevenir una 'nació' o fins i tot si només vol 

protegir-se contra l'assimilació. De fet, com veurem en pròxims 

capítols, és en el fet d'aquesta subordinació política exercida per 

l'Estat sobre algunes de les poblacions que conté on trobem la 

causació fonamental de molts processos de substitució lingüística, 

que no són res més, en aquests casos, que el desplaçament cap al 

desús de les varietats lingüístiques tradicionals dels grups menors en 

favor dels estàndards oficials vehiculats per l'Estat42. Si els intents 

                                                 
41En contradicció amb els seus efectes interns a França mateix, la Revolució francesa, 
amb els seus ideals de llibertat i fraternitat, va destruir antics privilegis i va provocar 
el sorgiment de noves nacions independents, amb les estandarditzacions lingüístiques 
corresponents: Noruega (1814), Grècia (1829), Bèlgica (1831), Romania (1861), 
Hongria (1867), Bulgària (1878), Albània (1913), Finlàndia (1917), Estònia (1918), 
Letònia (1918), Lituània (1918), Islàndia (1918), Irlanda (1921), Txeco-Eslovàquia 
(1918), i la revolució russa, amb la codificació de moltes de les llengües de la Unió 
Soviètica (vg. Haugen, 1966).    
42A través de l'estat, les elits influence evaluation through status planning and 
distribution through acquisition planning. Status planning influences the evaluation 
of a language variety by assigning it to the functions from which its evaluation 
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d'oposició per  part dels grups subordinats reïxen en grau suficient, 

podem trobar llavors els processos de normalització lingüística, que 

cercaran la dignificació dels elements lingüístics autòctons duent a 

terme la corresponent estandardització de les pròpies varietats i 

l'adopció de la llengua autòctona com a oficial i de ple ús en la 

totalitat de les comunicacions de la comunitat.   

 

7.3 L'organització política del multilingüisme 

La  normalització lingüística comportarà, per tant, la recuperació d'un 

grau important d'autogovern per part dels grups anteriorment 

subordinats, ja sigui pel seu accés a la completa independència 

política  -amb la creació, doncs, d'un nou Estat-  o bé per 

l'atorgament d'un estatut d'autonomia o re-estructuració federal o 

confederal de l'antic Estat que pugui fer possible un nivell suficient 

d'autocontrol del propi ecosistema sòcio-cultural. En aquest últim cas  

-normalització lingüística dins d'un Estat compartit amb altres grups-  

ens trobem amb la problemàtica de l'organització política del 

multilingüisme, fet complex i tampoc no fàcil de realitzar en molts 

casos però que permet una sortida més o menys digna i estable a la 

qüestió de la diferència numèrica entre estats i comunitats ètnico-

lingüístiques.  

Els Estats que reconeixen un cert grau de multilingüisme oficial 

poden estudiar-se situant-los en un continuum que aniria d'un 

extrem de màxim reconeixement de la igualtat oficial de les diferents 

llengües parlades per les poblacions fins a la nul.la existència de 
                                                                                                                                           
derives.  (...) status planning is an effort to regulate the demand for given verbal 
ressources whereas acquisition planning is an effort to regulate the distribution of 
those resources  (Cooper, 1989:119).  
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disposicions oficials en favor de cap varietat lingüística que no fos 

l'unica  adoptada amb caràcter exclusiu per l'Estat. En el primer 

extrem, dins del multilingüisme igualitari trobaríem casos com els de 

Suïssa, Bèlgica o Canadà, que reconeixen constitucionalment més 

d'una llengua oficial. Tot i trobar-se, però, en aquest extrem, 

l'organització del multilingüisme oficial en aquests països presenta 

diferències d'interès que cal destacar. Així, Suïssa i la Bèlgica actual 

exemplifiquen, en conjunt,  una organització basada en  l'anomenat 

principi de territorialitat  , mentre que Canadà, en canvi, exemplifica 

un sistema fonamentat en el principi de la personalitat. .  

Abans de posar-nos en l'examen de les diferències organitzatives 

emanades d'aquests dos principis distints de concebre el 

multilingüisme oficial, cal tenir present l'estructura organitzativa 

bàsica del poder polític en els Estats complexos. Així, mentre un 

model possible d'Estat  és, per exemple,  l'absolutament centralitzat 

que regia a Espanya durant el període 1939-1975 en què hi havia una 

font única de poder de la qual derivaven tots els altres, un model 

completament allunyat és el que regeix en els Estats federals en què 

cal diferenciar els diversos nivells de govern. Així, com a mínim, cal 

distingir l'espai local, amb la seva autoritat democràticament elegida i 

amb la seva clara jurisdicció política pròpia, de l'espai intermedi  -les 

"províncies" canadenques o els "cantons" suïssos per exemple-  

igualment amb els seus propis òrgans electius de govern i amb les 

seves competències dins del seu territori, i de l'espai federal el qual és 

responsabilitat del govern  comú,  elegit per tots els ciutadans que en 

formen part sigui quina sigui la seva comunitat territorial i cultural. 

Aquesta distribució polinivellada del poder polític fa possible en molts 

casos, com ara veurem, l'aplicació de polítiques lingüístiques 
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diferenciades en els diversos espais intermedis o locals, segons la 

distribució de les poblacions o les realitats sociolingüísiques de cada 

territori.  

Els tres Estats esmentats com a exemple  -Suïssa, Bèlgica i Canadà-  

comparteixen en el nivell federal el fet de reconèixer en aquest àmbit 

político-administratiu general   l'oficialitat igualitària de diverses 

llengües i no pas d'una de sola com en altres casos. Així, per exemple, 

l'alemany, el francès i l'italià són llengües oficials de la Confederació 

Helvètica en el nivell federal, la qual cosa implica el seu lliure ús en 

totes les institucions d'aquest àmbit, ja sigui per part d'un diputat al 

parlament o bé per part d'un ciutadà que s'adreça a un Ministeri 

determinat. Igualment en el cas del Canadà, el francès i l'anglès són 

llengües amb el mateix status oficial en el nivell federal. La retolació, 

documentació i administració federal funcionen legalment tant en una 

llengua com en una altra. Les diferències respecte del principi de 

"territorialitat" o de "personalitat" semblen venir més, doncs, dels 

nivells intermedis. A  Suïssa  -o Bèlgica ara, excepte Brussel.les-  

cada territori té declarada una única llengua oficial que és el vehicle 

de  la totalitat de les comunicacions oficials i, en la seva gran majoria, 

també de les no-oficials, com a garantia de pau i d'estabilitat 

lingüística. Això implica, per exemple, que un ciutadà suís de llengua 

francesa no té el dret de ser atès en francès ni de demanar per als 

seus fills ensenyament públic en francès si es troba vivint en un cantó 

on l'alemany és la llengua oficial territorial. Si es canvia de cantó no 

traspassa cap frontera estatal però sí que travessa una frontera 

lingüística. La igualtat rau en el fet que si el que canvia de territori és 

un germanòfon, per exemple, tampoc no pot esperar ser atès en 

alemany en un cantó de llengua oficial francesa. És, doncs, a la 
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pràctica una juxtaposició d'unilingüismes oficials territorials amb 

unes institucions centrals multilingües. En el cas canadenc, en canvi,  

l'opció constitucional és la de garantir el lliure ús de les dues llengües 

en tot el territori  canadenc, independentment de la província on es 

trobi el ciutadà. Així, en principi, els anglòfons de Quebec han de 

tenir, per exemple, dret a l'ensenyament en anglès mentre que també 

els francòfons d'Ontario han de poder tenir ensenyament en francès. 

A la pràctica, però, la situació al Canadà és força més complexa i les 

disposicions constitucionals federals xoquen de vegades amb les 

decisions polítiques de les províncies en els seus àmbits 

jurisdiccionals. De fet, el cas canadenc cal estudiar-lo província per 

província, car les disparitats en la regulació lingüística poden ser 

realment importants entre, per exemple, British Columbia, Quebec o 

New/Nouvelle Brunswick.  

Al costat dels Estats amb multilingüisme oficial igualitari suara 

esmentats en podem trobar d'altres que, tot i declarar-se oficialment 

unilingües com a tals estats, reconeixen diferents graus d'oficialitat 

lingüística a diverses llengües, només però en l'àmbit territorial 

estricte d'aquestes. En aquest grup semblaria trobar-se, per exemple,  

l'Espanya actual i també Itàlia respecte de determinades zones 

frontereres. Espanya reconeix avui l'oficialitat del català, del gallec o 

del basc, però circumscrita al  territori estricte de les Comunitats 

Autònomes respectives -fet que afecta, però, legalment  (si més no en 

teoria), tant les seves administracions autonòmiques com 

l'anomenada 'administració perifèrica' de l'Estat. En aquest model, a 

diferència dels basats en el multilingüisme igualitari, els ciutadans no 

castellano-parlants no poden adreçar-se en la seva llengua a les 

institucions estatals centrals i són ells, doncs, els que s'han d'adaptar 
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a tals organismes. En el cas espanyol,  on la  llengua del grup 

demolingüísticament majoritari sí que és considerada oficial arreu 

sense distinció d'àrees territorials, no existeix com a tal cap principi 

de territorialitat per a les llengües no-castellanes, les quals, doncs, no 

disposen d'espais unilingües propis, amb la consegüent inseguretat i 

inestabilitat futures per a aquestes comunitats lingüístiques. Malgrat 

això, els governs autonòmics estan capacitats per a regular, encara 

que no totalment, determinades àrees de la seva competència, com 

ara l'educació i l'administració intermèdia, en les quals poden 

declarar com a llengua principal i prioritària  -si bé no pas exclusiva-  

el codi autòcton.  

Cap a l'altre extrem del continuum d'organització del multilingüisme 

trobaríem els Estats amb molt poc o gairebé nul reconeixement de cap 

altre idioma que no fos el declarat oficial. La França contemporània en 

pot ser un exemple. Aquests casos es caracteritzen ja només per una 

simple tolerància de certs usos molt minoritaris  -escoles privades, 

classes voluntàries en horaris extralectius, etc.-  o locals -en activitats 

folklòriques,  festes tradicionals, etc.- i molt sovint corresponen ja, de 

fet, a grups ètnico-lingüístics en fase terminal com a tals, és a dir, ja 

majoritàriament havent abandonat les seves varietats lingüístiques 

autòctones fins i tot en els usos interpersonals orals, com és realment 

el cas a França. El continuum es tancaria amb els Estats en què no 

només no es reconeixeria cap mena d'ús públic sinó que l'ús de les 

varietats no-oficials fóra explícitament perseguit i castigat, com s'ha 

donat el cas, per exemple, en determinades etapes històriques en el 

cas francès i en el cas espanyol.    
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If data observable only as changing, 
as happenings in a condition of flux, 

are presented in scientific symbolization  
as totally unalterable, as wholly non-processual, 

one is confronted with phantom problems 
which admit of no solution. 

 
Norbert Elias 

 
 

8. INTERRELACIONS, PERMANÈNCIA I CANVI 

 

8.1 L'equilibri ecosistèmic  

Construïdes les diferents línies del nostre pentagrama heurístic  -és a 

dir, els principals nivells o sub-sistemes que participen en 

l'ecosistema que estem concebent-  no n'hem dit gaire, encara, de com 

aquelles s'interrelacionen i s'interinflueixen per tal de donar lloc a 

l'existència d'una realitat musical plenament acordada i equilibrada i 

en continu moviment  -aspecte, fixem-nos, fonamental en la pròpia 

existència del fet musical. Com s'estableixen els acords fonamentals 

entre les diferents veus o els diferents instruments?  Com es produeix 

la re-equilibració de les diferents parts quan en una  -o més- s'hi 

puguin produir desacords importants? Concretant-ho en els aspectes 

lingüístics, com influeix una damunt de l'altra, i a l'inrevés, per donar 

lloc al tot sòcio-cultural també existent? Quines són, doncs, les 

interinfluències entre els diferents nivells del fenomen lingüístic? Cal 

dir que l'aspecte de les interrelacions ens és encara dels més 

desconeguts. Podem, doncs, només intentar-ne una aproximació.  
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Per començar a respondre potser cal partir del fet de l'existència 

simultània i imbricada dels nivells descrits. Així com l'obra musical no 

existeix sense els seus instruments la realitat sòcio-cultural tampoc 

no existeix sense la totalitat dels seus components. La ment no 

existeix independentment del marc social on viuen els individus ni 

aquest marc social és possible sense ments. Uns i altres nivells es 

formen i existeixen interrelacionadament. Vol dir això que, de forma 

general, els comportaments lingüístics existents són el resultat 

d'aquestes interinfluències. Així, el seu manteniment i la seva 

continuïtat depenen de la persistència de l'estructura de contextos 

que en produeix l'existència. Canvis massa radicals en aquesta 

estructura podrien perfectament provocar la destrucció o la 

modificació del comportament, tot portant a una altra configuració a 

través d'etapes caracteritzades per equilibris inestables.  

La ment, doncs, centre màxim de control del comportament, sembla 

registrar la influència de dos pols,  més o menys ben harmonitzats 

segons els casos. Per una banda rep ja inicialment de manera directe 

els estímuls provinents dels nivells interaccionals i grupals i, en 

especial en les societats desenvolupades contemporànies, només una 

mica més tard, també els situats sota el control directe o indirecte  del 

poder polític. Per exemple, mentre un individu se socialitza en la seva 

família i en el seu grup en una determinada manera de parlar, a 

l'escola-bressol o a la resta del sistema educatiu oficial o bé als 

mitjans de comunicació o als anuncis publicitaris pot trobar-se'n una 

altra i, a més, també en modalitat escrita. En el fons de la qüestió hi 

ha el problema de la categorització significativa de la realitat. Sembla 

ser una constant, força o molt general, el fet de la clara distinció  -si 

més no en les societats econòmicament avançades-  d'aquestes  dues 
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dimensions de la representació de la vida social. Rètols com ara 

estatus  contraposat a  solidaritat  o bé com normatiu  contraposat a 

normal semblen expressar un distint sentit de l'acció i de la 

circumstància social en la definició de l'individu  -que coincidiria 

també amb les distincions de Corbeil entre comunicacions 

'institucionalitzades' i 'individualitzades'. En  les funcions compreses 

dins de l'àmbit de l'estatus o del normatiu hi correspondria l'aplicació 

d'un idéal défini par des jugements de valeur et par la présence d'un 

élément de réflexion consciente de la part des gens concernés  (Aléong, 

1983:257) mentre que les viscudes com a part del de la solidaritat i 

del normal hi correspondrien les covert norms  habitualment 

implícites i subconscients de les situacions informals43. L'existència 

social es produeix en el marc d'aquesta distinció bàsica i és en 

l'equilibri o desequilibri entre aquestes dues grans dimensions que 

sembla jugar-se la continuïtat o el canvi de les varietats lingüístiques 

humanes.  

 

8.2 Permanència i subconsciència 

Tots aquests fenòmens d'interrelació, equilibri i/o evolució, tindran 

lloc ineluctablement en el marc d'una variable consubstancial amb 

l'existència humana: el temps. Així com la música és impensable 

sense la successió de les diferents notes  -que reben la seva 

'significació' tant en relació a l'eix sintagmàtic com al paradigmàtic, en 

                                                 
43La distinció entre la categorització formal   o  informal  de les accions i situacions 
socials sembla ser força consistent i estesa en moltes societats. Carl Voegelin ja el 
1.960 usava els rètols de casual  and noncasual  utterances  (vg.  Hudson, 1994). La 
distribució de funcions que trobem habitualment entre estàndard i dialectes, en les 
situacions de diglòssia típica o bé en les situacions de subordinació lingüística 
semblen tendir a correspondre a aquesta configuració bàsica.  
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terme saussurians-  igualment la realitat no existeix sinó en el 

moviment i la seqüència i en la interinfluència dinàmica de tots els 

seus elements. En tant que ecosistèmica, la realitat  -i, en especial, la 

lingüística-  és, doncs, alhora dinàmica, equilibrada  i canviant. La 

permanència i el canvi s'hi donen simultàniament i de manera 

imbricada i indissoluble, de manera que, encara que pugui semblar 

paradoxal,  per entendre l'una cal comprendre l'altre i viceversa (vg. 

Watzlawick et al., 1975).  

Permanència i canvi socioculturals, són fenòmens estretament lligats 

a les propietats dels éssers humans. La durada i la penetració dels 

'imprinting' sòcio-mentals inicials en els plans de les representacions  

de la realitat, de les normes de comportament i de les competències 

contribueixen molt probablement a la continuïtat cultural, sempre 

que no s'esdevinguin fets importants que qüestionin la seva adequació 

al context. En el pla dels comportaments  lingüístics, per exemple, 

enormes col.lectius d'éssers humans han mantingut durant segles 

normes i formes que, tot i la seva evolució gradual, són identificables 

com una sol sistema fonamental. Així, generació rera generació, 

socialitzats en un mateix marc sòcio-cultural, els individus 

reproduïen bàsicament els trets d'una cultura perfectament adaptada 

a l'entorn vital de la seva existència. La possibilitat creativa de cada 

nou cervell/ment individual quedava empresonada, de forma general,  

per la rigidesa i uniformitat d'un context social amb poca evolució 

tecnològica i ideològica,  i procliu, doncs, a la continuïtat de les 

formes i de les conductes de tota classe.  

Malgrat, però, aquesta  correspondència força acusada entre ment i 

context, la humanitat ha registrat col.lectivament canvis en molts 

aspectes bàsics. Així, esdeveniments militars, polítics, econòmics, 
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tecnològics, demogràfics, medioambientals, ideològics, culturals, etc.,  

han sacsejat l'estabilitat de les estructures sòcio-mentals existents i 

les han dutes, malgrat la important tendència conservadora dels 

conjunts humans,  a noves configuracions mai no previstes ni 

imaginades. El canvi social  -dirà Nisbet- no pot entendre's si no és a 

través de les crisis creades pels esdeveniments sobre el comportament 

social    ja que segons les dades històriques, no es produeix cap canvi 

substancial en un grup o organització social, o en l'estructura de 

qualsevol forma de comportament social, si no és sota l'impacte dels 

esdeveniments que causen crisis 44 (1982:314 i 319).   

Aquesta tendència important a la persistència dels comportaments 

humans pot ser deguda a diversos aspectes, tant d'origen individual 

com social. Al costat, com hem dit, del plus de persistència que sovint 

semblen tenir els elements adquirits o interioritzats en primer lloc   -

la llengua primera, l'estructura de valors inicial, etc.-  sembla ser una 

força de persistència el fenomen de l'habituació subconscient dels 

comportaments. Els individus semblen disposar d'un mecanisme 

automàtic de rutinització de les conductes habituals, les quals, una 

vegada han provat la seva adequació a les ocasions i als objectius 

necessaris, són passades a la subconsciència fins a nova ordre45. 

                                                 
44Nisbet entén aqui 'crisi' en el sentit que li va donar W.I. Thomas: la crisi és una 
relació entre l'ésser humà i l'ambient precipitada per la incapacitat de l'ésser humà 
(o del grup o organització social) de seguir per més temps amb un determinat mode 
de comportament. La crisi és una forma d'atenció, conscient i avivada, que sorgeix de 
nosaltres en moments d'emergència quan es produeix una ruptura manifesta en els 
nostres modes de comportament  (Nisbet, 1982:307). En canvi, un 'esdeveniment' és 
per a Nisbet, alguna cosa externa que no sorgeix de l'estructura  (p. 314). Per 
exemple, assenyala com a esdeveniments fets com ara l'aparició i el desenvolupament 
del sistema industrial, el naixement de la tecnologia i la seva extensió a tots els 
camps, els efectes de l'educació de masses  -factor fonamental, com veurem, per al 
contacte lingüístic-, les guerres, totes aquelles accions constritucionals, polítiques i 
administratives, l'aparició de la televisió, etc. (p. 319).  
45Les accions habitualitzades  -com assenyalen Berger & Luckmann-  retenen, 
evidentment, el seu caràcter significatiu per a l'individu, tot i que els significats que 
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Només seran dutes a la reflexió conscient si algun fet important ho 

exigeix: la seva inadequació a una nova realitat, el coneixemement 

d'algunes idees que en discuteixen la validesa, etc. De fet, fins i tot en 

el cas que l'individu accepti una re-inspecció de les seves conductes, 

el programa cognitiu  -habitus  en termes de Bourdieu-  que té ja 

format l'individu tendirà a jugar a favor del manteniment de la 

conducta ja practicada, tota vegada que aquest habitus  tend du même 

coup à exclure 'sans violence, sans art, sans argument'  toutes les 

'folies'  ('ce n'est pas pour nous'), c'est-à-dire toutes les conduites vouées 

à être négativement sanctionnées parce qu'incompatibles avec les 

conditions objectives   (Bourdieu, 1980:93).  

Al costat de les causes pròpies del pla estrictament mental, altres 

factors com ara la preferència per la pràctica d'una conducta ja 

coneguda i provada per damunt d'una de nova de resultats 

desconeguts i incerts, semblen participar en aquesta tendència a la 

persistència. Donat el fet que un canvi favorable en certs aspectes 

pugui ser contraproduent en d'altres, els individus tendeixen, 

comprensiblement, a la cautela a l'hora d'efectuar aquests canvis (vg. 

Bandura, 1987). També la conformitat que imposa el grup a què hom 

pertany  -amb el consegüent temor al càstig i a l'aïllament social si no 

seguim les conductes establertes-  semblen influir en la lentitud dels 

canvis. En aquest cas, sovint és com si l'opinió o voluntat del grup 

s'imposés sobre l'individu., fet provocat molt probablement perquè els 

individus són particularment sensibles a les opinions dels altres i gran 

part de l'activitat d'un mateix es modela d'acord a la possible opinió dels 

altres  (Ogburn, 1979:69).  En èpoques de canvi, però, aquesta 

                                                                                                                                           
comporten arriben a incrustar-se com a rutines en el seu dipòsit general de 
coneixement que dóna per establert i que té al seu abast per als seus projectes futurs  
(1983:74).  
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mateixa pressió per a la conformitat social pot influir en la modificació 

del comportament a favor de l'adopció de la innovació, una vegada 

l'acceptació vagi estenent-se i arribi ja a un cert llindar.  

Aquesta existència, en general, 'subconscient' de les formes culturals 

que adopten els humans en la seva vida en societat explica per què 

determinats comportaments poden sobreviure fins i tot una vegada ja 

ha desaparegut l'estructura contextual que els va ocasionar. 

Instaurats en els habitus  sòcio-mentals, normes i comportaments de 

tota mena poden reproduir-se de forma automatitzada sense que 

ningú no en vegi la incongruència ni en demani la seva modificació, 

cosa que ha fet afirmar metafòricament a algun sociòleg que les 

normes comportamentals tenen  'vida pròpia'. El que és cert, és que 

mentre siguin funcionals i el seu manteniment no presenti 

inconvenients, molts elements culturals tindran assegurada la seva 

persistència amb absolut desconeixement general del seu origen i de 

la situació en què van ser formats. Els comportaments  intergrupals a 

Catalunya, per exemple, poden ser una bona mostra de la continuïtat 

d'una norma -l'adaptació lingüística dels autòctons als al.lòctons-  ara 

ja cada vegada més obsoleta contextualment però en ple rendiment 

funcional regular  fins i tot en gran part de les noves generacions,  les 

quals poden  adoptar-la mimèticament46 (vg. Bastardas, 1991). 

Assistim, així, a l'aparent  paradoxa de la supervivència de les pautes 

                                                 
46Com assenyala encertadament Lieberson, once established, the existing pattern of 
language usage will tend to perpetuate itself in situations which, had they existed 
earlier, would never have generated the same language pattern  (1981:351). En el cas 
de Catalunya, per tant, és probable que si  la política lingüística actual, o una de 
semblant, hagués existit sense interrupció des del període republicà, les normes d'ús 
intergrupals no haguessin estat, en general, les encara prevalents actualment 
favorables a l'adaptació del grup autòcton a l'al.lòcton, en lloc de ser a l'inrevés.   
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conductuals mentre es va produint el canvi continu dels individus que 

les sostenen i també del context que les va provocar47.  

 

8.3 Canvi i successió generacional 

No tot l'univers cultural d'una generació, però, serà probablement 

adoptat per la seva successora, i, potser en molt menys grau, en les 

societats desenvolupades contemporànies. Amb el reemplaçament 

generacional de la població, les noves ments que ingressen en la 

societat poden ser sempre un factor potencial de canvi i renovació 

cultural, en especial en el mode de vida occidental actual, on la 

pressió extrafamiliar i extragrupal és molt forta i on precisament la 

innovació i la creativitat semblen ser molt més valorades que en les 

societats del passat. La circulació de noves idees, imatges i productes, 

la reducció en la valoració de la cultura familiar i de les opinions i 

creences de les persones de més edat, i el  continu canvi tecno-

cultural, configuren cada vegada amb més rapidesa entorns de 

socialització força diferents per a cada una de les generacions 

coetànies, les quals poden practicar comportaments diferenciats i 

sostenir definicions de la realitat força allunyades. En la societat 

urbana, on ha passat a viure la gran majoria de la població, les 

relacions tendeixen a ser més impersonals i més 'institucionals'  -

basades en rols o en categories-  i anònimes, i els comportaments més 

guiats pel fenomen de les modes que per les tradicions heretades de 

les generacions precedents, amb les repercussions corresponents, 

                                                 
47Com assenyalen Schutz & Luckmann, la deficient concordança dels components del 
meu dipòsit de coneixement no compromet fonamentalment la seva evidència, en  
validesa 'fins a nou avís' . (...) [P]renc consciència del caràcter deficient del meu 
dipòsit de coneixement únicament si una experiència nova no s'adequa al que fins ara 
ha estat considerat com l'esquema de referència vàlid pressuposat  (1977:29).  
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doncs,  que aquest tipus de context pugui tenir sobre la cultura 

actual i, específicament, sobre els comportaments lingüístics. Amb el 

canvi generacional es fa possible en part que hi pugui haver canvi 

sociocultural sense cap canvi en el nivell individual, fet que redueix 

molt la força dels factors sòcio-mentals de persistència i continuïtat.  

És sobre aquesta estructura de canvi generacional que cal bastir, 

doncs, la comprensió general dels fenòmens de canvi i de 

permanència sòcio-cultural. Així, per exemple, una innovació 

determinada rebuda ja per una generació en edat adulta pot tenir en 

aquesta uns efectes mínims mentre que en la generació en curs de 

socialització -en el moment òptim de constitució del cervell/ment-  

l'impacte pot ser de gran importància. Els efectes globals, per 

exemple, de l'aparició de la televisió poden perfectament no ser pas els 

mateixos per a la generació ja adulta que adquireix per primera 

vegada l'aparell que per als seus fills que s'hi exposaran ja en la seva 

etapa d''imprinting' inicial. Idees i formes, posem per cas, que puguin 

ser rebutjades per les generacions ja adultes poden ser adoptades i 

esteses entre els membres del nou contingent humà que s'està 

educant. És important de veure, per tant, que un mateix context, tot i 

ser viscut coetàniament i simultàniament, pot tenir efectes molts 

diferents en els individus segons la seva edat.  

L'extensió dels canvis en la societat acostuma a seguir, doncs, aquest 

camí intergeneracional, de manera que molt sovint el nou i el vell, 

l'antic i el modern, conviuen i existeixen simultàniament48. A mesura 

que s'acompleix el metabolisme social  -la substitució interna de la 

                                                 
48Com veurem més endavant, sovint el comportament tradicional i l'innovador no 
solament existeixen en grups socials diferenciats sinó en un  mateix individu, que els 
alternen segons les diverses variables socials (els altres individus en relació, ocasions, 
àmbits, funcions, etc.).  
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població-   els canvis s'aniran fent més vistents i allò que apareixia 

com un fet minoritari i localitzat por esdevenir general i àmpliament 

adoptat. Evidentment, la velocitat dels canvis no serà la mateixa 

segons les propietats dels propis elements en modificació. Pel que fa, 

per exemple, als comportaments lingüístics, l'alteració d'aquests no 

solament haurà de vèncer totes les forces de persistència  -i també 

possiblement de resistència-  d'origen social  sinó que trobarà en  la 

dificultat del desenvolupament de la competència lingüística personal 

un factor de retard considerable. Així, doncs, com altres canvis 

comportamentals o ideològics poden ser més fàcils d'adoptar 

individualment una vegada se n'ha vist la conveniència i s'ha vençut 

tot allò que pogués contribuir a ajornar la decisió de dur-los a terme 

en la pràctica, els canvis en la conducta lingüística podran trobar-se 

molt sovint amb la dificultat de desenvolupar-ne la capacitat 

necessària per executar-los. Vist clar o convenient, posem per cas, el 

fet de parlar una determinada llengua, l'adopció real del 

comportament pot veure's molt retardada   -o mai no realitzada-  pel 

considerable esforç que representa ser competent en el gran conjunt 

de regles gramaticals i lèxiques que la configuren49. És clar que si la 

necessitat és peremptòria l'individu farà mans i mànigues per fer-se 

entendre i per comprendre usant els recursos lingüístics mínims de 

què disposi, però molt sovint, una vegada assolida la comunicació 

vital mínima necessària, pot relaxar la seva motivació i quedar-se  -i, 

en especial, en el cas dels adults ja grans-  en un estadi molt 

                                                 
49L'individu tendeix a evitar de  sotmetre's al tediós procés que comporta el 
desenvolupament d'hàbits nous. Durant aquest, totes les inseguretats que té respecte 
de les seves competències es reactiven. L'adopció d'innovacions que comporten 
habilitats complexes que no poden ensenyar-se fàcilment  resulta lenta  -conclou 
Bandura (1987:180).    
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incomplert de competència50. La mateixa o semblant situació 

contextual viscuda per un infant  -pels fills de l'adult descrit, per 

exemple-  pot dur, en canvi, a una competència pràcticament nativa o 

quasinativa.  

 

8.4 Els sistemes lingüístics 

És en aquest marc de sistemes  més o menys permanentment 

equilibrats  i/o canviants on té lloc l'existència de les formes i dels 

comportaments lingüístics. Com a elements sòcio-culturals 

dependran de les vicissituds dels individus però alhora podran 

sobreviure a aquests i perdurar -potser amb certes modificacions-  a 

través de les generacions. La permanència dels codis lingüístics, però,  

no és pas un problema clar sinó obscur i encara mal entès, sobretot si 

tenim en compte la individualitat de les ments i la seva capacitat 

creativa. Com reconeix Ogburn, no se sap ben bé perquè el llenguatge 

canvia tan lentament, però hom diria que cap explicació estrictament 

cultural no és enterament satisfactòria. En la utilitat psicològica de 

l'ordre  -continua l'autor-  podria radicar en gran part l'explicació de 

l'estabilitat del llenguatge (1977:70). Així, les modificacions 

lingüístiques que en el transcurs del temps els parlants puguin anar 

introduint en les gramàtiques i en el lèxic mai no deuen poder 

allunyar-se gaire les unes de les altres per tal com es deixaria de 

produir, aleshores, la possibilitat d'intercomprensió. Això no vol dir 

que no hi hagi un ampli marge de variació i d'innovació que cada 

generació o grup sociocultural produirà en el seu aprenentatge i usos 

                                                 
50El fenomen d'interrupció definitiva del procés de desenvolupament d'una segona 
llengua present en el context social quotidà, quan aquesta és ja suficient per a les 
necessitats comunicatives del subjecte, és anomenat fossilització  (vg. Dittmar, 1983).   
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lingüístics segons les seves conveniències i esdeveniments  històrics. 

Els sistemes lingüístics , doncs, viuen probablement en un estat 

d'equilibri inestable, donada la seva condició de sistemes 'oberts' -

intercanviant informació i energia amb el medi circumdant51- i no pas 

tancats o closos en ells mateixos. Perquè  -com assenyala Pateman-  

grammars and languages are only reproduced and transformed in and 

through the speech and writing of their users, human subjects 

constituted as speakers, who are not only acted upon by both natural 

and cultural causal mechanisms but are themselves agents in the real 

world  (1987:21).   

És per aquesta condició de sistemes oberts capaços de ser modificats 

segons les experiències dels parlants que els codis lingüístics 

experimenten sovint els impactes dels contactes intergrupals entre 

individus de llengües o varietats diferenciades. La irrupció, per 

exemple, d'un nombre considerable d'individus procedents d'altres 

àrees o grups lingüístics pot ser una font de canvi fonètic, com 

encertadament mostra Labov (1980), que pot anar-se estenent 

grupalment i intergeneracionalment -de manera subconscient52-  fins 

a arribar a ser o bé predominant o bé present en una part molt 

important de la societat. Que els éssers humans són, finalment, els 

que tenen   a les seves mans la conservació o el canvi  dels codis 

lingüístics, és un fet que es veu encara més clarament en els 
                                                 
51Vg. Von Bertalanffy (1981).  
52La qüestió de la consciència o subconsciència del canvi lingüístic no té encara una 
resposta clara. Tot i que Labov el descriu com un procés que té lloc sota el nivell de la 
consciència (vg. Milroy, 1987:187) no és ben segur que l'individu, si més no en 
determinats moments, no sigui conscient de la diferència lingüística existent i en faci 
una rapidíssima avaluació de les conseqüències socials de l'adopció de la innovació  -
o del manteniment d'aquesta, si és del grup que duu el canvi. De tota manera també és 
veritat que l'estreta i unitaria relació ment-context sociocultural  pot concebre's 
similarment a un mecanisme d'inspiració-expiració, en què els elements presents en el 
context són adoptats -absorbits-  subconscientment per la ment individual que, en 
l'acció, els torna al context i influeixen correlativament en altres ments.  
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contactes entre llengües diferents i, en especial, en els fenòmens 

d'alternança en l'ús dels codis i en els casos de substitució lingüística,  

de què més endavant parlarem en profunditat. En el marc del seu 

ecosistema sociocultural, serà, doncs, la permanència o el canvi de les 

normes que els individus segueixin en el seu comportament lingüístic 

allò que farà que una situació sociolingüística específica sigui 

duradora i estable o, pel contrari, canviï de forma important. El 

fenomen del contacte lingüístic, en ser precisament un element nou 

en una realitat dinàmicament funcional, activarà molt sovint l'atenció 

dels individus i els farà definir sobre la nova realitat que contemplen. 

Poc o molt, doncs, el contacte lingüístic serà un factor de canvi en les 

formes i/o en els comportaments comunicatius. Ja sigui en un o altre 

grup o en un o altre codi, la situació resultant no serà pas la mateixa 

d'abans, fet pel qual  les estructures facilitadores de la permanència 

dels comportaments poden començar a esquerdar-se i començar, 

aquells,  una evolució cap a estadis inicialment imprevisibles.  
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Languages multiply with states; 

not the other way round. 
 

Eric J. Hobsbawm 
 
 
  
 

9. LA  REGULACIÓ POLÍTICA   DE L'ESTANDARDITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

 

9.1. Introducció 

El fet que les ments humanes puguin arribar a interpretar-se 

mútuament les intencions comunicatives de manera eficaç i amb el 

mínim d'error comporta necessàriament l'establiment d'acords socials 

sobre les formes que utilitzarem per tal de materialitzar les distintes 

significacions. Immemorialment, doncs, els éssers humans en relació 

comunicativa habitual han hagut de coordinar les seves formes 

lingüístiques i han anat tendint, en especial en el cas d'aquells grups 

de més i continuada interacció social, a adoptar normes lingüístiques 

comunes que cada generació en part ha anat ratificant i en part ha 

anat modificant. De forma espontània i acèntrica o policèntrica, cada 

comunitat humana en relació quotidiana i estable ha anat configurant 

una manera determinada de parlar i d'entendre's53. Segons els 

especialistes, doncs, el planeta presenta un continuum de vernacles 

orals amb un augment gradual de la diferència que fa que, molt 

sovint, a l'hora de voler classificar i categoritzar les formes de parlar 

en unitats discretes més àmplies, hom no sàpiga ben bé a quina 
                                                 
53En tant que conventional solution to a co-ordination problem  (Pateman, 1987:36), 
a language is a web of human-produced sound-patterns which have developed in a 
particular human group and have come to be stantardized there -de forma espontània 
en l'oralitat quotiodiana- mainly by its use itself, by the need to avoid 
misunderstandings, as symbols of specific topics of communication  (Elias, 1991:49).  
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banda de la ratlla -seguint criteris objectius però arbitraris al 

capdavall-  s'han de situar uns o altres parlars.  

Sobre aquest mar de varietats vernaculars orals la lluita per dotar de 

permanència els actes comunicatius, és a dir, l'assoliment de 

l'escriptura, ha anat produint en diversos suports  -pedra, coure, 

papir, paper, magnètic, etc.-  l'existència de sistemes gràfics  -de base 

ideogràfica o alfabètica, per exemple- capaços de reproduir -tot i que 

no totalment-  allò que ja ocorria en el pla de l'oralitat. Comunicar-se 

per escrit, per tant, feia possible la transmissió significativa sense la 

presència física dels interlocutors-  amb la qual cosa el radi de 

comunicació podia ampliar-se notablement-  i alhora facilitava el pas 

cap a l'objectivació de les formes lingüístiques, que podien passar de 

tenir una existència social purament oral i efímera a una 

caracterització escrita, i, per tant, exterior a l'individu, i més 

permanent, tot provocant la possibilitat d'esdevenir objecte d'estudi i 

de reflexió. Una petita part de la població de les diferents cultures del 

nostre planeta van poder desenvolupar les capacitats escrites i van 

anar fent possible, així, l'existència de codis gràfics de comunicació 

lingüística, descrits  -i, després, prescrits-  pels gramàtics  i usats per 

escriptors i funcionaris. Naixia, així, una nova forma de regulació 

lingüística54. Amb el temps, pel que fa al pla escrit, les decisions sobre 

les formes de la comunicació lingüística no es prendran ja des de la 

subconsciència i acèntricament per cada individu o comunitat sinó 

des de la reflexió i el debat i amb l'existència d'autoritats  -

personalitats influents, cenobis, cancelleries reials, etc.-  que aniran 

definint formes de comunicació d'ús més general i unificat. 
                                                 
54D'acord amb Corbeil , nous entendons par  régulation linguistique le phénomène 
par lequel les comportements linguistiques de chaque membre d'un groupe ou d'un 
infragroupe donné sont façonnés dans le respect d'une certaine manière de faire sous 
l'influence de forces sociales émanant du groupe ou de ses infragroupes   (1983:283).  



 

128 

L'aparició de la impremta (a l'entorn de 1.450) significà la consolidació 

de tot aquest procés i l'extensió de l'accés als productes literaris a una 

major part de la població, sense arribar, però, a generalitzar-se 

realment fins a l'època contemporània. La facilitat de reproducció dels 

textos escrits i la possibilitat, doncs, dels editors de fer arribar els 

seus productes a àrees més i més allunyades van contribuir també a 

augmentar  la necessitat  d'avançar cap a formes  escrites de 

comprensió supra-local. De forma gradual, els impressors van anar 

definint55 -en el seu propi interès- models lingüístics més estables i 

més àmpliament acordats que els individus que hi tenien accés 

adquirien sobreposadament als parlars orals diferenciats que usaven 

habitualment. S'anava dibuixant lentament la tendència cap a 

l'eixamplament dels repertoris lingüístics dels individus  -si més no, 

amb la incorporació d'una varietat destinada al pla escrit- que aniria 

esdevenint general posteriorment en els països desenvolupats.  

La unificació de la forma de les varietats escrites va fer un pas 

endavant important amb el sorgiment de les Acadèmies o institucions 

encarregades específicament de dur a terme aquesta tasca (per 

exemple, l'Accademia della Crusca (Florència, 1582),  l'Académie 

Française (París, 1635) o la Real Academia Española (1713).  És a 

través d'aquestes institucions  -com mostren en especial l'exemple de 

les dues  últimes-  com el  poder polític  participa modernament en la 

regulació de les formes de la comunicació lingüística. Les acadèmies, 

doncs, o bé son creades directament des de les mateixes instàncies 

polítiques o bé reben el reconeixement i suport d'aquestes que són, en 

                                                 
55Per exemple, el primer dels impressors anglesos William Caxton, ja es queixava el 
1.490 que la llengua era massa variable i que people from different places could 
hardly  understand one another  (Milroy & Milroy, 1985:32). En el cas de l'alemany, 
segons Raynaud, autour de 1600 tous les imprimeurs ont fini par accepter une langue 
et une graphie à peu près uniformes. (1982:92).  
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definitiva, les que detenten el poder de legitimació. Les acadèmies56 

duran a terme una codificació unitària del sistema escrit de 

comunicació que -en el marc dels sistemes de valors i ideologies dels 

seus components-  consagrarà unes formes com a correctes i 

acceptables mentre que estigmatitzarà les no seleccionades com a 

inacceptables i vulgars. L'extensió de la "ideologia de l'estàndard"57 -

que creu bàsicament que només una varietat lingüística és legítima i 

que aquesta és precisament  la varietat escrita codificada- provocarà 

en força casos l'avergonyiment  dels parlants que més diferències 

ostensibles presentin respecte de les normes aprovades pels 

acadèmics i, gradualment, doncs, l'abandó per part dels primers  -

d'ells mateixos o dels seus fills- de les formes socialment 

desprestigiades.    

L'extensió de les idees democràtiques i liberals i del concepte d'Estat-

nació després de les revolucions nord-americana i francesa, 

juntament amb la modernització de les burocràcies estatals i la 

implantació de l'escolarització obligatòria, escamparan fins a l'últim 

racó el coneixement de la codificació escrita i de la ideologia 

legitimadora -ara a més justificada per la idea de 'nació'58-  que 

                                                 
56En el cas anglès, malgrat les propostes que van sorgir en aquest sentit, no es va crear 
ni s'ha creat mai un organisme acadèmic que codifiqués les formes lingüístiques. La 
tasca, això no obstant, va ser duta a terme per persones privades, les quals, com ara el 
Dr. Samuel Johnson amb el seu diccionari de 1.755, van esdevenir autoritats 
lingüístiques de fet,  amb efectes similars als dels altres casos.  
57Més precisament, en paraules de Lodge, l'emergència de les varietats estàndards ha 
fet que it has come to be widely accepted (...) that the ideal state of language is one of 
homogeneity and uniformity (rather than diversity), that its ideal form is to be found 
in writing (rather than speech), and that the ideal distribution of languages is for 
there to be a separate language for every separate 'nation' (...). This nexus of ideas 
was not present in pre-modern Europe  ... (1993:2).  
58C'est donc seulement lorsque apparaissent les usages et les fonctions inédits que 
implique la constitution de la nation (..) que deviennent indispensables la langue 
standard, impersonnelle et anonyme comme les usages officielles qu'elle doit servir ... 
(Bourdieu, 1982:31).  
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l'acompanya. Per primera vegada, si més no en els estats on aquests 

programes generals d'alfabetització s'han dut a terme, la totalitat de 

les poblacions experimenten una forma centralitzada de regulació 

lingüística que se sobreposarà interrelacionadament a les formes 

tradicionals d'acord lingüístic de les comunitats humanes59. En un 

context d'industrialització i d'importants innovacions tecnològiques 

que faciliten enormement la comunicació i la mobilitat socials, amb 

conseqüències com ara els fenòmens cabdals d'urbanització i de 

comunicació de masses, l'existència d'unes formes 'estàndard' de 

comunicació lingüística esdevenen encara més justificades i 

afavorides per les necessitats pràctiques de la nova situació. En les 

noves urbs on convergeixen parlants de diferents vernacles, 

l'existència del coneixement d'una varietat escrita unificada tendirà de 

forma natural a fer d'aquesta el model-base cap on tendiran els nous 

acords socials  sobre les formes lingüístiques de la comunicació oral 

quotidiana i informal. De manera semblant, l'existència d'emissores 

de  ràdio i de televisió que abasten amplíssims territoris amb gran 

varietat de vernacles plantejaran el problema de la fixació unificada de 

la norma oral, la qual tendirà a formular-se a partir també de la 

codificació ja disponible per a l'escrit. De nou, la decisió sobre les 

formes estàndard de l'oral podrà legitimar unes formes i estigmatitzar-

ne unes altres, en especial segons els discursos ideològics prevalents 

en el moment60. Assistim, contemporàniament, doncs, a l'aparició 

d'estàndards d'ús lingüístic vehiculats centralitzadament i 

                                                 
59Com remarca Bourdieu, en l'absence de l'objectivation dans l'écriture et surtout de 
la codification  quasi juridique qui est correlative de la constitution d'une langue 
officielle, les langues n'existent qu'à l'état pratique, c'est-à-dire sous la forme 
d'habitus linguistiques au moins partiellement orchestrés et de productions orales de 
ces habitus .  
60People have come to believe that the standard language is the only authentic form 
of the language and that all non-standard varieties are merely failed attempts to 
express oneself properly.  (Lodge, 1993:6).  
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massivament seguits i acceptats per grans quantitats de població que 

homogeneïtzen el seu comportament lingüístic en un grau i en una 

extensió impensables tan sols el segle passat. Aquest gran procés 

d'estandardització61 no es dóna pas sense  tensió ni sense una 

dinàmica inestable i complexa entre les dues grans fonts de producció 

i legitimació del comportament lingüístic  -la grupal/social i la 

político-institucional-  en especial en el cas dels col.lectius humans 

als quals, per les circumstàncies històriques, se'ls ha sobreposat 

varietats codificades estructuralment allunyades que perceben com a 

forasteres i antagòniques amb les pròpies.  

 

9.2 Dinàmica del procés    

9.2.1 La selecció de la/es varietat/s-base   

Fer possible el sistema de regulació centralitzada que, en termes 

generals, hem exposat en l'apartat anterior no ha estat un procés 

històric simple ni és encara avui un procés senzill i immediat. 

Aconseguir estendre i fer adoptar realment en la pràctica una 

modalitat estàndard de comunicació lingüística en un territori donat  

-habitualment delimitat pels perímetres político-administratius-  

implica la mobilització d'un alt nombre de persones i la realització de 

nombroses actuacions legislatives i acadèmiques amb l'intent d'influir 
                                                 
61D'acord amb Xavier Lamuela, hem distingit entre llengua codificada i llengua 
estandarditzada , aquesta darrera definida en uns termes que impliquen la forma 
lingüística en la funcionalitat: es podrà dir que una llengua ha passat per un procés 
d'estandardització quan disposi d'una varietat reconeguda amb valor d'ús general i 
dotada de caràcter referencial, és a dir que resolgui a favor seu els problemes de 
concurrència de formes  (1987:67). Similarment, Charles Ferguson, defineix 
language standardization  com the process of one variety of a language becoming 
widely accepted throughout the speech community as a supradialectal norm  -the 
'best' form of the language-  rated above regional and social dialects although these 
may be felt to be appropriate in some domains  (1988:119).   
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conscientment damunt de la població general. L'esquema bàsic 

d'acció més divulgat -sorgit de l'estudi dels diferents casos històrics i 

contemporanis-  és el construït pel noruego-nord-americà Einar 

Haugen, el qual distingeix quatre grans etapes  -no forçosament 

sempre seqüencials-  en els processos de planificació lingüística: 1. 

selecció (decisió de la varietat o varietats-base), 2. codificació 

(estandardització de la forma), 3. extensió social del coneixement i de 

l'ús62, i 4. elaboració (desenvolupament funcional).  

Tot i el seu menor o major grau d'artificialitat, les varietats estàndards 

de la comunicació lingüística  no són pas idiomes creats del no-res 

sinó basats habitualment en formes de parlar ja existents en el marc 

del continuum vernacular de què hem parlat anteriorment. Quines 

formes de parlar constituiran la base del que després coneixem com a 

estàndards  -o, simplement, com a 'llengües'-  depèn de les 

circumstàncies històriques de cada cas i, en especial, de les ideologies 

dels qui tinguin la possibilitat d'influir-hi i/o de decidir-ho. En el cas 

de les llengües o països amb un llarg i ja consolidat procés històric 

d'estandardització  -com és ara el cas del francès,  de l'anglès o del 

castellà-   tenen una gran importància en els orígens de la seva 

codificació escrita les varietats lingüístiques associades al poder reial. 

Aquestes varietats  -corresponents, doncs, al que avui anomenaríem  

sociolectes d'un determinat regiolecte (Mackey, 1991)-   van poder 

servir de base posteriorment per a la constitució de les modalitats 

escrites que els escriptors  difondran amb l'aparició de la impremta, i, 

                                                 
62Adopto aquí aquesta terminologia més provinent de la tradició sociolingüística 
catalana per traduir el rètol implementation  usat per Haugen. Incloem, així  -tot 
distingint-los-  els dos aspectes bàsics de la possibilitat d'existència social de 
l'estàndard, la competència i l'ús, la separació analítica dels quals postula també R.L. 
Cooper (1989) amb el concepte de acquisition planning  quan el confronta amb els 
tradicionals de status planning  i corpus planning  de Heinz Kloss.  
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a continuació, de les reglamentacions que adoptaran les acadèmies 

encarregades de fixar de manera unitària i general les normes de 

l'estàndard escrit  -que acostumaran també a ser seguides en l'oralitat 

formal. Molt sovint, l'impuls cap a una varietat literària unificada i 

reglamentada ha vingut en les etapes pre-modernes d'escriptors i 

lletraferits de gran prestigi  -Dant en el cas italià, Du Bellay en el 

francès, el mateix rei Alfons X el Savi en el castellà, etc.-  que 

desitjosos de reemplaçar el llatí per una varietat escrita més acostada 

als vernacles reals, van redactar la seva obra a partir dels seus 

parlars. Altament motivats per a la constitució d'un sistema de 

comunicació lingüística basat en les formes orals del moment, els 

escriptors i intel.lectuals que n'eren partidaris van sol.licitar  -i, 

generalment van obtenir-  en molts casos el suport reial o 

governamental per als seus projectes (Mackey, 1991). En aquests 

casos en què l'evolució històrica ha permès l'ús quasi-ininterromput 

de la varietat escrita en la comunicació pública, les normes d'aquesta 

han pogut anar evolucionant  -en major o menor grau segons els 

casos-  a través de successives reformes adaptatives. Així, Marcos 

Marín (1979), per exemple, assenyala que, en el cas del castellà, la 

codificació ha estat reformada, intencionalment, en quatre grans 

moments o períodes: al s. XIII, quan Alfons X el Savi fixa el sistema 

ortogràfic, al s. XVI, amb el triomf de la idea de llengua vulgar 

imperial i universal, al s. XVIII, amb la creació de la Real Academia 

Española  -amb reformes ortogràfiques el 1.726, 1.741, 1.763 i 1.815-  

i durant el s. XX amb l'adaptació dels nous tecnicismes63. De fet 

                                                 
63Aquest mateix autor assenyala com el poder polític és sempre part important en els 
processos sòcio-històrics que han fet possible el fenomen de l'estandardització 
lingüística. Així, en el cas espanyol, la codificació del s. XIII és impulsada pel rei 
mateix, en el s. XVI el leit-motiv és "la lengua como compañera del imperio" en les 
terres americanes, i en el s. XVIII  el rei borbó és el primer gran afavoridor de 
l'Academia (Marcos Marín, 1979).   
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aquesta evolució marca força clarament el fet que l'activitat normativa 

sobre l'estàndard escrit baixa de manera important a mesura que el 

codi és ja clarament reglamentat i prescrit i, en especial, acceptat i 

usat de manera habitual en les funcions sòcio-comunicatives 

corresponents. De fet, totes les societats amb estàndards ben 

implantats viuen la situació de manera immemorial, com si la 

comunicació social hagués estat sempre  així de manera "natural" i 

sense cap canvi històric.  

En els casos en què els processos d'estandardització han estat 

bàsicament duts a terme més contemporàniament  -en especial en els 

segles XIX i XX-  el mecanisme de selecció de la varietat-base a partir 

de la qual fonamentar l'estàndard escrit ha pogut sofrir alguna 

variació. Així, l'evolució cap a marcs més democràtics i igualitaris i un 

major coneixement sistemàtic dels diferents parlars ha permès fugir 

de la identificació automàtica cuius regio, eius lingua  i registrar 

formes diferents de selecció. Així, al costat de la continuïtat de la 

fórmula de triar una sola varietat dialectal com a canemàs central i 

fonamental de l'estàndard -pel fet de ser la pròpia d'un gran escriptor, 

del grup amb més prestigi social o demogràficament més nombrós, 

per considerar-la històricament la més legítima,  etc.- hem pogut 

assistir a la construcció de propostes normatives sincrètiques basades 

en aspectes diversos dels distints vernacles inclosos dins de l'àrea 

político-lingüística, com il.lustra clarament el cas basc (vg. Rotaetxe, 

1987). En els processos contemporanis de planificació lingüística, la 

selecció de la o les varietats-base poden ser habitualment, doncs,  

més conscients i reflexives, cosa que, en contrapartida, pot augmentar 

el nivell de discussió i de conflicte en aquesta fase del procés.  
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9.2.2 La codificació  

Posats d'acord sobre la base de la varietat estàndard es tracta 

d'avançar cap a la fase de decisions  normatives sobre tres grans 

aspectes: la grafia, la gramàtica (morfosintaxi), i el lèxic. En el primer 

cas cal resoldre el problema de la representació escrita del que fins 

aleshores podien ser només formes lingüístiques orals. Si la decisió és 

de basar-nos en un sistema de representació alfabètica  -i no pas 

ideogràfica o semiideogràfica com ara la del xinès tradicional-  ens 

caldrà triar quin dels alfabets possibles utilitzarem per a l'escriptura 

dels mots. La tria de l'alfabet pot no ser neutre simbòlicament. Així 

veiem com, molt sovint, els alfabets seleccionats es corresponen amb 

àrees determinades de civilització i/o de religió. Un estat islàmic 

acostumarà a triar els caràcters àrabs mentre que un de l'àrea eslava 

preferirà els ciríl.lics64. Contemporàniament, però, l'alfabet de base 

llatina -convenientment adaptat- sembla el més acceptat per a la 

representació dels nous estàndards, en especial en estats laics o de 

creences africanes o asiàtiques.   

Decidits els signes gràfics del nou estàndard, la tasca que caldrà 

desenvolupar serà la fixació de les formes escrites de cada mot. De 

nou hi podrà haver diversitat d'opinions sobre els principis que es 

puguin adoptar. Donar prioritat a la forma fònica o a l'etimologia o 

                                                 
64Compartir o no-compartir un mateix alfabet pot tenir una influència identitària no 
menyspreable. Fixeu-vos, per exemple, en el cas serbo-croat, en què a uns parlars 
considerats estructuralment com a pertanyents a un mateix sistema lingüístic 
corresponen dos estàndards escrits diferenciats alfabèticament: els serbis -ortodoxos- 
utilitzen l'alfabet ciríl.lic mentre que els croats -catòlics- escriuen en  l'alfabet llatí. 
Segons les conjuntures històriques hi ha llengües que han estat escrites en alfabets 
diferents. Així, Mustafà Kemal, creador de la Turquia actual va decretar per al turc 
l'abandonment  dels caràcters àrabs i l'adopció dels llatins en el marc del procés 
d'europeïtzació i laïcització de l'Estat. Semblantment, els nacionalistes romanesos del 
s. XIX van canviar l'alfabet ciríl.lic pel llatí guiats pel desig de recuperació dels 
orígens i de diferenciació dels eslaus i els magiars.   
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simplement discrepar de decisions molt concretes  -per exemple, 

històricament  en català, la representació de la conjunció en i o en y-  

poden donar lloc a desacords intensament viscuts entre les persones 

preocupades per la codificació. De fet, tampoc aquesta no serà un 

producte simbòlicament neutre. Si les diferències fonètiques entre els 

vernacles inclosos en l'àrea territorial en què haurà de ser usada la 

varietat estandarditzada són importants, les decisions sobre la forma 

escrita  -considerada com l'autèntica i la més legítima i prestigiosa 

pels parlants-  poden  repercutir, en especial en els casos en què la 

unitat identitària de les poblacions sigui feble, en el grau d'acceptació 

o d'impugnació de l'estàndard. En aquests casos, els planificadors no 

poden fer abstracció del context social en què haurà de ser usat 

l'estàndard i han de mirar d'adequar de la millor manera les seves 

decisions a la globalitat dels parlars i a la situació cognitiva dels 

individus. Igualment pot intervenir en la tria de les convencions 

ortogràfiques el desig de distinció o d'aproximació de les solucions 

adoptades respecte de les d'altres llengües veïnes, fet estretament 

relacionat molt sovint amb significats ideològico-simbòlics 

importants65.  

Arribats a una ortografia  determinada que prescriurà la forma dels 

mots caldrà  passar a resoldre la morfologia d'aquests mots  -la seva 

flexió, derivació, composició, etc.-  i les seves normes de combinació 

en la formació de les oracions  -la sintaxi. El codificador haurà de 

                                                 
65Vegeu, per exemple, les discrepàncies en aquest pla en el cas gallec, entre una 
orientació més lusista o més acostada a les solucions del castellà. Igualment, en els 
intents de crear una normativa 'valenciana' pròpia s'emfasitzen les discrepàncies 
ortogràfiques amb la catalana generalment establerta i acceptada. En el cas del noruec, 
el problema de l'ortografia més o menys acostada al danès va ser també un factor 
important dins del conflicte global entre els seus dos estàndards (vg. Haugen, 1966). 
Finalment, també l'anglès nord-americà històricament ha fet bandera simbòlica de les 
seves  -certament minúscules- discrepàncies ortogràfiques amb el britànic.    
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decidir quina normativa haurà de regir en els diferents tipus 

d'oracions. Tot i que el criteri bàsic hagi pogut ser el de construir 

l'estàndard damunt d'una determinada varietat dialectal, no és 

descartable que en aquest nivell morfo-sintàctic  puguin ser 

adoptades solucions provinents d'altres parlars, si aquestes presenten 

clars avantatges   respecte de les de la varietat bàsica adoptada, o fins 

i tot suggerides per formes antigues ara ja no vigents o bé creades ex-

novo. La gramàtica normativa  -potser la part més complexa d'una 

codificació-  fixarà, doncs, les fórmules lingüístiques que seran 

considerades adequades per a les comunicacions pròpies de 

l'estàndard, les quals fórmules hauran de ser objecte de la difusió i 

pràctica corresponents a través, en especial, del sistema escolar i 

d'obres didàctiques adequades.  

Restarà, per completar la codificació, la prescripció del lèxic. Al costat, 

doncs, dels inventaris lexicogràfics que puguin recollir una gran 

quantitat de formes procedents dels distints vernacles, l'autoritat 

lingüística haurà de facilitar el diccionari normatiu, que establirà els 

mots de l'estàndard i en fixarà el significat. En aquest nivell la 

polèmica sobre les decisions que es puguin adoptar poden ser també 

virulentes i d'ampli ressò social  -a diferència del pla gramatical 

precedent, amb més complexitat tècnica per al gran públic. Prendre 

partit a favor o en contra de determinats mots serà un fenomen força 

habitual, en especial en els casos de processos d'estandardització en 

curs encara poc consolidats. El diccionari normatiu prendrà per a 

molts parlants un caràcter d'autoritat absoluta respecte de les formes 

lingüístiques que puguin ser utilitzades, fins i tot en els usos més 

col.loquials i informals. De fet, segons una concepció molt estesa i 

arrelada, es produirà, com assenyala agudament Lluís Payrató, la 
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metonímia del continent i el contingut: primer la llengua és al diccionari, 

al final la llengua és  el diccionari   (1993:10).  

Habitualment, en els processos històrics tradicionals les codificacions 

acabaven fonamentalment aquí, després de la redacció del diccionari 

normatiu. Contemporàniament, la importància que ha pres en les 

actuals societats la comunicació de massa de caràcter audio-visual  -

la ràdio i la televisió-  ha dut també als codificadors a interessar-se 

per l'ortologia i per l'establiment, doncs, de certes normes d'elocució. 

Si la notable diversitat que presentaven els altres nivells de codificació 

anteriors  -l'ortografia, la gramàtica i la lexicologia-  en el conjunt dels 

vernacles als quals l'estàndard ha de servir de varietat interdialectal 

unificada ja pot fer complexa la tasca dels prescriptors, en el pla 

fonètic la dificultat no és pas menor66. Donada la diversitat existent 

en el pla dels sistemes de sons dels diferents parlars, l'objectiu 

d'arribar a definir un sol estàndard ortològic practicable per a la 

totalitat del territori lingüístic d'aplicació pot trobar-se, en especial en 

els casos contemporanis d'estandardització,  amb problemes 

importants d'implantació i d'acceptació, si més no en un llarg període 

inicial. Si la diversitat fonètica és considerable, trobar al 

començament del procés d'estandardització persones que, com a 

mestres, locutors, etc., puguin adoptar en la pràctica un únic 

estàndard fonètic allunyat dels seus sistemes vernaculars pot ser 

realment impossible o molt difícil. La solució en aquests casos és, 

doncs, o bé no pronunciar-se sobre cap estàndard fonètic  -amb la 

qual cosa es deixa en llliure evolució i decisió de cada emissor o 

organisme-  o bé donar caràcter normatiu a més d'un sistema, tot 
                                                 
66Hi ha casos, però, en què es pot donar un consens sobre la pronunciació i, en canvi, 
sigui molt més difícil aconseguir-lo per a l'ortografia. Aquest sembla ser el cas del 
gal.lès, en què tot i haver-hi una forma fonètica estàndard generalment acceptada, 
l'acord sobre l'ortografia no va poder aconseguir-se fins el 1928 (Lewis, 1982:28).   
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reduint així a dos o tres grans fórmules practicables la diversitat 

ortològica vernacular.  

 

9.2.3. L'extensió de la competència i de l'ús 

Aquelles  codificacions que antigament eren conegudes i practicades 

per un nombre petitíssim d'individus alfabetitzats les podem trobar 

avui utilitzades socialment de forma massiva i habitual, fins i tot 

havent reemplaçat, en alguns casos, també els antics vernacles en 

l'oralitat informal. Així, en un país tan emblemàtic com França, s'ha 

passat de la situació de 1.789 en què el 50% de la població no parlava 

absolutament gens el que després hem conegut com "francès" i només 

un 12-13% el parlava 'correctament' i només en la zona central del 

país (Hobsbawm, 1991) a la realitat actual caracteritzada per un ús 

massiu i quasi-exclusiu -escrit i oral- del "francès" arreu d'aquest 

estat i per avançats processos d'abandonament intergeneracional dels 

vernacles prèviament existents. Aquest procés ha estat possible 

fonamentalment a l'acció combinada de dos grans factors: la voluntat 

del poder polític i l'extraordinària modernització tecnològica i 

econòmica dels darrers 150 anys.  

Els segles XIX i XX -i, en especial, aquest darrer-  han vist 

transformacions sòcio-comunicatives fonamentals de gran impacte 

sobre el coneixement i l'ús lingüístics dels individus. L'extraordinari 

augment de les facilitats de comunicacions tant terrestres com aèries, 

el creixement de les activitats industrials i comercials, i les 

successives innovacions tecnològiques basades en les ones ràdio-

elèctriques, configuren el marc material on l'Estat participa amb la 

creació de l'escolarització generalitzada i obligatòria i amb la difusió 
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de les idees nacionals i d'estandardització lingüística. L'eixamplament 

de les àrees tradicionals comunitàries de comunicació i les exigències 

lingüístiques de les noves activitats econòmiques afavoriran en molts 

casos el triomf de les polítiques d'extensió de la varietat 

estandarditzada que l'Estat durà a terme a través de les seves 

institucions i dels seus funcionaris.  

El poder polític serà, així, el gran impulsor històric de l'extensió de 

l'ús social generalitzat de la varietat que els gramàtics hauran  

codificat67. Un determinat discurs ideològic, centrat en els conceptes 

de 'nació' i en la identitat col.lectiva representada pel gentilici derivat 

del nom de l'Estat  -'francès', 'espanyol', 'italià', etc.,- intentarà 

legitimar la difusió  -generalment coercitiva-  de l'estàndard lingüístic 

i la proscripció de les altres varietats, i galvanitzar la població a 

l'entorn d'un sol 'patriotisme d'Estat'.  

L'Estat, amb el seu monopoli de la força física, anirà usant tots  els 

seus instruments legals, jurídics i burocràtics per tal de fer possible el 

coneixement i l'ús de la nova varietat per part de tota la població68. 

Els mestres del nou sistema públic d'educació seran els encarregats 

fonamentals de fer arribar a tots els ciutadans del territori  les normes 

pràctiques que facilitin l'ús del codi estàndard. Per això, en molts 

casos, seran ells mateixos els primers a haver-se de formar en una 

normativa que abans ignoraven. Gramàtiques didàctiques, llibres 
                                                 
67Les institucions polítiques s'ocuparan explícitament de sancionar quina serà la 
codificació normativa que definirà la varietat estàndard. A Espanya, per exemple, 
Felip V declara obligatòria en la impremta l'ortografia de la Real Academia Española, 
oficial el seu diccionari i la seva gramàtica com a text normatiu i també obligatori 
(Marcos Marín, 1979:85). 
68El llarg conjunt de lleis i disposicions de tot tipus promulgades per tota mena 
d'autoritats polítiques tant en el cas francès com en l'espanyol mostren fins a quin punt 
pot arribar la implicació de l'estat en l'extensió de l'ús de la varietat declarada 
'nacional' i oficial (vg. Balibar & Laporte, 1976, Ferrer, 1985, Aracil 1983:221-263 i 
Viana, 1995:275-284).  
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d'exercicis i de lectura, materials de suport, etc., hauran també de ser 

elaborats per tal de fer possible l'enorme tasca d'extensió del 

coneixement de la codificació. Paral.lelament, l'Estat haurà anat 

decretant la presència pública de l'estàndard en la retolació i la 

senyalització, i n'haurà fet, com en la majoria de casos, varietat 

lingüística única de tots els seus aparells administratius. Tot el 

funcionariat, per tant, haurà de ser format en el nou codi, i serà 

prohibit en l'administració l'ús  d'altres modalitats lingüístiques, com 

va ocórrer per exemple amb el llatí o els anomenats 'patois' en el cas 

francès. L'afany de l'Estat d'implantar de manera ràpida i efectiva 

l'estàndard el pot portar fàcilment fins i tot a la proscripció de l'ús de 

les altres varietats lingüístiques per part dels ciutadans comuns en 

les seves relacions amb l'administració, la qual pot tenir la instrucció 

de no acceptar els documents que no vinguin redactats en la varietat 

declarada 'oficial'.  

La història dels processos d'estandarditació de la comunicació 

lingüística presenta, en molts casos, no solament mesures de difusió 

de la varietat codificada sinó polítiques explícites de 'destrucció' de les 

altres varietats diferents, en especial les més usades habitualment 

entre la població. No solament, doncs, en serà prohibit l'ús en les 

funcions oficials sinó  també en les activitats públiques 

d'organitzacions privades o d'individus particulars. L'escola vehicularà 

igualment una ideologia afavoridora de l'estàndard i denigratòria de 

les altres varietats, que rebran denominacions estigmatitzants  

explícites -'patois'- o seran valorades negativament tot exigint-ne el 

seu no-ús  -en el cas de varietats estructuralment ja molt diferents-  o 

la seva adaptació a la norma estàndard  -en el cas de vernacles més 
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pròxims a aquesta, que arribaran a ser considerats com a formes 

espúries i incorrectes del propi estàndard.  

En els casos d'estandardització lingüística més contemporanis els 

mitjans de comunicació de masses poden jugar un paper tant o més 

important que el sistema escolar. Tot i que aquest deté la tasca 

fonamental de l'alfabetització escrita explícita, l'ecosistema lingüístic 

de la població s'ha omplert de missatges provinents de l'espai ràdio-

elèctric que arriben amb tota facilitat al conjunt de la  població, fins i 

tot la que resideix a molts quilòmetres del lloc de producció i emissió. 

Paral.lelament, doncs, a l'exposició a les formes lingüístiques 

tradicionals del grup o comunitat en què viuen els individus, aquests 

entren en contacte habitual i continuat amb noves i diferents formes 

lingüístiques provinents no solament dels mestres i dels llibres 

escolars sinó de la premsa, de la ràdio i de la televisió, amb una alta 

valoració i atracció simbòlica. Els governs que duen a terme processos 

contemporanis d'estandardització es preocupen també, per tant, 

d'aquesta dimensió de la comunicació de masses i promouen 

l'existència de publicacions periòdiques i d'emissores de ràdio i de 

televisió que puguin  contribuir decisivament a la difusió de 

l'estàndard tant en l'aspecte escrit com, i de manera especial, en 

l'oral.  

En aquest marc, l'extensió de la varietat estàndard serà un procés 

gradual i asimètric, segons les institucions, les funcions 

comunicatives i els individus. Donat el desconeixement generalitzat de 

les normes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques de la varietat que es 

vol difondre, el procés haurà de començar per la formació dels 

formadors  que, al seu torn, aniran estenent la competència entre els 

altres col.lectius fonamentals. Així, un primer quadre de formadors 
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haurà d'encarregar-se de l'ensenyament de la codificació als 

funcionaris que, dependents directament del poder polític impulsor, 

hauran de ser dels primers a posar en ús efectiu la planificació del 

corpus  lingüístic. D'importància essencial seran els mestres de 

l'ensenyament primari, encarregats contemporàniament d'alfabetitzar 

la totalitat de la població i, per tant, d'estendre de forma generalitzada 

a una nova generació la varietat estandarditzada. Els funcionaris més 

dedicats a tasques administratives seran també objecte de formació 

en la varietat en extensió, ja que aquesta haurà estat consagrada 

oficialment  com a  vehicle de comunicació habitual dels aparells 

burocràtics del poder polític, tant entre ells com amb els ciutadans. 

L'estàndard lingüístic s'anirà difonent, doncs, entre la pràctica 

totalitat de la població escolaritzada, la qual n'adquirirà el domini en 

les quatre grans habilitats: la comprensió i l'expressió escrites  -que 

seran molt sovint considerades com les fonamentals-  i la comprensió 

i l'expressió oral. Així com en el primer cas  -el pla de l'escrit-  

l'estàndard podrà ser vehiculat com una varietat molt unificada, la 

normativa de la qual serà aplicada de manera quasi-uniforme en les 

funcions corresponents per part d'individus procedents d'àrees 

dialectals diverses, no ocorrerà el mateix en el pla de l'oralitat, en què 

les constriccions articulatòries dels parlars prèviament adquirits pels 

individus poden influir notablement la varietat estàndard oral que 

aquests emetran. Tot i, doncs, els esforços per part dels mestres per 

tal de corregir les possibles diferències fonètiques dels seus alumnes 

respecte de la pronunciació considerada com a més apropiada per a 

l'estàndard, aquests poden persistir-hi  -a causa de les dificultats 

articulatòries en què es puguin trobar-    i donar lloc, així, a una 

forma d'estàndard -planejada o no- amb característiques fonètiques 
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pròpies, que pot habitualment arribar a ser vista com a normal i 

usual en aquella part del territori. 

Pel que fa als adults, l'estàndard podrà anar estenent-se entre els 

individus que, per la seves obligacions laborals, més es trobin en la 

necessitat d'elaborar missatges públics, que hauran de ser construïts, 

per decisió política, segons les normes de la codificació decretada com 

a oficial. Periodistes, escriptors, redactors de textos escrits, locutors, 

impressors, etc., hauran també de formar-se en la normativa 

corresponent per tal de poder produir adequadament els seus textos. 

Igualment, el personal administratiu de les empreses haurà també 

d'anar adquirint el coneixement de les normes a fi de poder redactar-

hi, si més no, la documentació relacionada amb els organismes 

oficials i la que hagi de tenir efectes jurídics. Durant un bon temps, 

l'etapa de formació, doncs, serà vigent i, amb tota probabilitat, haurà 

d'existir també un grup de correctors i assessors lingüístics 

especialitzats, a fi d'ajudar en l'adequació dels textos produïts a les 

normes de la codificació vigent69. Molt probablement, la resta d'adults 

la feina dels quals no els exigeixi una alfabetització activa i completa, 

aniran passant per un procés de desenvolupament de comprensió de 

l'estàndard oral  -a mesura que les comunicacions públiques en què 

aquest s'usi els vagin arribant, però tindran més dificultats en 

l'adquisició dels complexos coneixements de l'escrit. En el cas de 

grups que haguessin estat ja alfabetitzats prèviament en altres 

                                                 
69Aquest fet d'haver de disposar arreu de personal especial lingüísticament capacitat 
en les primeres fases d'extensió de l'ús social d'una determinada varietat estàndard és 
ja registrat per F. Brunot en la seva Histoire de la Langue Française : "Les necessitats 
de les (...) administracions obligaven a tenir a totes les ciutats i pobles un important 
nombre de funcionaris, que havien de poder utilitzar el francès si més no en les 
escriptures. (...) Era una espècie de guarnició de llengua francesa, en molts llocs 
reduïda a un Estat major més o menys gran, però la presència del qual tenia les seves 
conseqüències" (Balibar & Laporte, 1976:34).  
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estàndards, la velocitat d'adquisició dependrà de les seves 

motivacions i necessitats i del  grau de diferència estructural i 

normativa entre un i altre codi. En general, però, l'extensió 

generalitzada de les quatre competències  -entendre i parlar i llegir i 

escriure-  en la  varietat estàndard no s'aconseguirà fins que les noves 

generacions ja escolaritzades des del principi en el codi que s'intenta 

difondre no arribin al món laboral i hi vagin substituint els individus 

que el desconeixien70.  

Pel que fa a les funcions comunicatives, l'estàndard serà la varietat 

generalment usada en les comunicacions institucionalitzades 71  -les 

escrites i orals de caràcter públic i formal, sovint impersonals o 

anònimes de les institucions oficials i no-oficials-  des d'on, amb el 

temps,  podrà passar  -o no-  a les comunicacions individualitzades  -

les orals col.loquials i informals de caràcter més aviat privat, servides 

habitualment pels vernacles tradicionals. El model estàndard guiarà, 

doncs, el comportament lingüístic en tot el pla de la producció escrita 

formal, habitualment tant de procedència oficial -lleis, documents, 

correspondència administrativa, retolació, etc.- com no-oficial -diaris i 

revistes, llibres, opuscles informatius, publicitat, etiquetatge,  etc.- i 

en el de la producció oral formal  -mitjans de comunicació, discursos 

prèviament escrits o de caràcter parlamentari o cerimonial, activitat 

lingüística de mestres, professors  i funcionaris en tant que membres 

d'organismes públics, empleats d'atenció al públic d'empreses i 

d'organitzacions importants, etc. 

                                                 
70De fet, és una fal.làcia, en molts casos,  la creença de l'extensió de l'estàndard escrit 
a la totalitat de la població escolar. Donades les diferències sòcio-econòmiques i 
d'altre tipus existents en la població, els efectes del sistema escolar no hi són pas 
homogenis. A part de l'anomenat 'fracàs escolar' en general, la preocupació per la 
qualitat de l'estàndard escrit adquirit va augmentant des de fa uns quants anys entre 
les autoritats acadèmiques i els analistes (vg. Maurais, 1985).  
71 Vg.  Corbeil (1980).  
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 L'extensió de l'ús de l'estàndard en les comunicacions 

institucionalitzades tendirà també a ser asimètric i gradual. Dins, per 

exemple, de les comunicacions produïdes per l'estructura 

administrativa oficial, podran adaptar-s'hi més fàcilment les de 

caràcter 'fixat'  -com ara impresos, rètols, etc. que podran ser revisats 

pels correctors corresponents- que no pas les de text més 

personalitzat i variable, les quals demanaran una competència prèvia 

per part dels funcionaris corresponents i, lògicament, necessitaran 

més temps per poder arribar a ser realitzades. Amb la incorporació de 

les noves generacions alfabetitzades al mercat de treball, les 

organitzacions podran anar adoptant de forma general la varietat 

estàndard per a la totalitat de les seves comunicacions formals i 

consolidar, així, la regulació centralitzada del comportament lingüístic 

públic.  

 

9.2.4 L'elaboració funcional 

Els darrers 150 anys no s'han caracteritzat pas per l'estaticitat de les 

societats i per la quietud de la tecnologia. El conjunt de coses per 

anomenar lingüísticament i les possibilitats de creació d'idees i 

d'adquisició de coneixements han augmentat de forma exponencial i 

massiva per a gran part de la humanitat. Allò que era pensat en un 

determinat punt del planeta i en una determinada llengua i que abans 

podia trigar dècades a difondre's per altres llocs i entre gent de 

llengües diferents, avui és conegut fàcilment i ràpidament a escala 

planetària. Les  diferents societats humanes s'han de referir avui a 

una enorme quantitat de fenòmens nous i, molt sovint, de 

procedència exterior, i han de crear constantment formes 
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lingüístiques noves capaces de designar les innovacions tecnològiques 

i ideològiques. El desig de moltes de les comunitats lingüístiques del 

món de poder viure  la contemporaneïtat  en els seus propis codis i de 

no haver-se de subjectar sempre als de les comunitats que 

històricament han estat dominants  -i que han pogut, així,  anar 

elaborant al llarg del temps unes determinades formes i maneres 

lingüístiques d'expressar la realitat-  implica una importantíssima 

tasca d'elaboració terminològica i estilística que fo haci possible72. Si 

societats dominants amb llengües tan esteses i consolidades com 

l'anglès, el castellà o el francès  viuen, per efecte del gran ritme 

d'innovació tècnica i conceptual, un procés constant de producció de 

nous termes i denominacions, les societats que en els últims anys 

han emprès processos propis d'estandardització lingüística, han de fer 

encara més un notabilíssim esforç de creació terminològica i 

funcional. No solament han de decidir aquests grups humans com 

anomenaran des de la seva tradició lingüística tot allò nou que va 

formant part de la realitat actual, sinó que han d'elaborar, per 

exemple, tot el llenguatge i l'estil lligat a l'àmbit político-administratiu 

d'una societat moderna  -com serà una instància, una resolució, un 

decret, una sentència, etc.-, als mitjans de comunicació  -els 

noticiaris, les retransmissions  esportives, els anuncis publicitaris, el 

llenguatge periodístic, etc., als àmbits científics i tecnològics, etc.  

Amb l'ortografia, la gramàtica i el diccionari -i ara també l'ortologia- 

normatius ja enllestits, l'etapa de la codificació bàsica queda 

realitzada i vénen, per als processos d'estandardització contemporanis 

en marxa, els problemes relatius a la seva difusió massiva i a la seva 

                                                 
72Com molt encertadament ja va assenyalar Aracil l'ús expansiu d'un idioma produirà 
(...) en principi, un desenvolupament de la seva estructura -i inversament: l'ús 
restrictiu produirà una mena de replegament, empobriment o atròfia  (1983:91).  
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acceptació i adopció efectiva per part de la població en general. A 

mesura, com ara veurem, que la codificació lingüística anirà essent 

usada en la producció de textos, poden aparèixer  noves necessitats 

en el pla de la forma de la varietat estàndard. Des del punt de vista 

estílistic, la varietat referencial decretada haurà d'anar-se adaptant, 

com hem vist,  a les diferents funcions que la comunicació social 

contemporània demana. Aquests diferents usos comunicatius, per 

tant, demanaran  formes lingüístiques adequades  que poden no 

haver estat previstes pels codificadors, centrats fins aleshores en la 

fixació dels elements estructurals bàsics. El subprocés d'elaboració , 

doncs, consistirà en aquest eixamplament de formes i d'estils 

especialitzats, al servei de les distintes activitats comunicatives d'una 

societat complexa com la contemporània73. Diccionaris terminològics, 

principis de llenguatge científic, lèxics específics, normes estilístiques 

segons els diversos gèneres i registres, etc., caracteritzaran aquesta 

fase, sovint mai no acabada  -en un context sòcio-tecnològic com 

l'actual-  i amb molta més participació dels usuaris que no pas en les 

etapes precedents.  

Tota aquesta tasca d'elaboració funcional de formes i llenguatges 

d'especialitat dins de l'estàndard supera molt sovint el marc estricte 

de les acadèmies o les autoritats lingüístiques encarregades de la 

regulació formal i són dutes a terme ben freqüentment pels propis 

usuaris. Aquests, de vegades sense criteris prou rigorosos, poden 

posar en ús formes i estructures determinades que no seran sempre 

vistes com a acceptables pels prescriptivistes. Aquests, des de les 

institucions corresponents, poden intentar de canviar les formes i 

estructures que consideren inadequades, però poden fracassar en 
                                                 
73És interessant de veure, com assenyala Haugen (1983), que mentre la codificació  
cerca l'estabilitat del codi, l'elaboració  demana, en canvi, la seva  flexibilitat.  
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l'intent en segons quins casos, si l'ús d'aquestes és ja molt estès i 

habitual i la població refusa a la pràctica les modificacions 

proposades. En els casos d'estandarditzacions contemporànies, en 

què la velocitat global del procés és considerablement superior al 

registrat per  les llengües històricament dominants, el paper dels 

actuals usuaris especialitzats de l'estàndard  -escriptors, científics, 

periodistes, professors, locutors, tècnics, responsables administratius, 

etc.-  serà cabdal en els moments inicials, ja que hauran de procedir 

molt freqüentment a una creació estilística i terminològica ex-novo  en 

no haver-hi tradició prèvia d'ús de l'estàndard en difusió en els temes 

i àmbits corresponents74. L'estàndard, doncs, s'haurà d'anar dotant 

de registres lingüístics diferenciats usats en les múltiples activitats 

comunicatives dels diversos àmbits de l'acció humana, que 

eixamplaran de manera considerable la diversitat funcional de la 

varietat referencial en procés de creació i difusió.  

 

9.2.5 L'acceptació i l'avaluació 

No tots els processos d'estandardització de les formes i dels 

comportaments lingüístics es desenvolupen com els seus impulsors 

voldrien. Des de casos en què el procés pot considerar-se plenament 

reeixit fins a situacions que esdeven complexes i socialment 

conflictives, el ventall d'evolucions és prou considerable. El refús pot 

centrar-se des de la varietat en difusió considerada en bloc fins, per 

exemple,  a elements lèxics o ortogràfics molt precisos i concrets. Un 

govern pot perfectament  trobar dificultats importants per fer adoptar 
                                                 
74Per a una ampliació teòrica d'aquesta temàtica, el lector pot consultar Lamuela 
(1987) i Marí (1992). Un exemple il.lustrador dels recursos que cal posar en marxa 
per a la creació terminològica especialitzada, en aquest cas pel que fa al llenguatge 
científic, pot ser Riera (1992).  
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una nova varietat com a pública -si hi ha divisió de la població 

respecte d'aquest afer75- i una institució normativa pot també veure, 

per exemple,  com les seves instruccions sobre determinades peces 

lèxiques són desoïdes de forma majoritària de la població. Entendre 

cada un d'aquests casos de 'desobediència lingüística' pot ser 

realment complex i poden diferenciar-se radicalment l'un de l'altre. 

Aquesta consciència de les  dificultats que poden registrar-se  en 

l'adopció efectiva de les formes lingüístiques decretades 

normativament és el que fa que altres teòrics de la planificació 

lingüística incloguin com a aspecte també important del procés 

l'evolució de les representacions i dels comportaments dels potencials 

usuaris respecte de la varietat en curs d'extensió. L'acceptació o 

rebuig de la varietat planificada implica periòdicament la fase 

d'avaluació  en els processos d'extensió de l'estàndard, precisament 

per tal de comprovar els efectes de les accions programades i de 

revisar-les o confirmar-les.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75El cas noruec és dels més il.lustratius en aquest aspecte  (vg. Haugen, 1966).  
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La pratique linguistique communique 
inévitablement, outre l'information declarée, 

une information sur la manière (différentielle) 
de communiquer (...) qui, perçu et apprecié 

par référence à l'univers des styles 
théoriquement ou pratiquement concurrents, 

reçoit une valeur sociale et une efficacité symbolique. 
 

Pierre Bourdieu 

 

10. ELS  EFECTES SOCIOLINGÜÍSTICS DEL CONTACTE PER 

DECISIÓ POLÍTICA76 

 

10.1 Conseqüències generals 

La progressiva difusió dels estàndards lingüístics impulsada 

fonamentalment des del poder polític i ajudada per la modernització 

general de la societat  -canvis econòmics, tecnològics, ideològics, etc.-  

ha anat configurant en els països desenvolupats un paisatge lingüístic 

radicalment diferent del d'etapes històriques anteriors. El creixement 

exponencial del volum de les comunicacions que hem anomenat 

institucionalitzades   -les de la burocràcia estatal, del sistema general 

d'escolarització, les impreses, les dels mitjans de comunicació àudio-

visuals, la retolació, la publicitat, l'etiquetatge, etc.-  i l'ocupació 

quasiexclusiva d'aquests àmbits i funcions per part de la varietat 

estàndard, ha anat afaiçonat contemporàniament un nou tipus 

d'ecosistema lingüístic amb  efectes importantíssims sobre els 

comportaments lingüístics dels individus.  

                                                 
76No entraré aquí sobre efectes específics del contacte damunt de les formes 
lingüístiques habituals, com ara el fenomen de la interferència o el préstec lingüístics. 
Altres autors se n'han ocupat molt encertadament (vg. Payrató, 1985, Nussbaum, 
1992) o hi estan fent recerca actualment (vg. Turell, 1994).  
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Damunt del contínuum vernacular tradicional prèviament existent, la 

gran majoria dels Estats sobirans  han anat -o van encara-  estenent 

una varietat lingüística estàndard que ha acabat -o acabarà molt 

probablement- essent coneguda per la totalitat de la població i usada 

-si més no en les comunicacions escrites i en les orals formals- de 

forma habitualment exclusiva per les institucions i organitzacions 

incloses en el territori damunt del qual aquells són la màxima 

autoritat. Decretada com a 'llengua oficial' i com a codi vehicular del 

sistema educatiu, la varietat estàndard seleccionada i convenientment 

codificada esdevindrà amb el temps la llengua pública per excel.lència 

i ocuparà tots els espais comunicatius que tinguin aquest caràcter.  

En aquest context  de reforçament circular  -com més gent sàpiga la 

nova varietat més aquesta s'usarà i com més aquesta s'usarà més 

gent s'hi exposarà i la dominarà-  els individus aniran esdevenint  de 

facto  competents, com a mínim,  en dues varietats: la vernacular que 

ja havien adquirit en la socialització bàsica i l'estàndard 

desenvolupada a través del sistema escolar i de la resta de 

comunicacions institucionalitzades. Excepte en els casos dels 

parlants del dialecte-base de l'estàndard  -en el supòsit que aquest 

hagi estat el criteri fonamental triat- tota la resta de persones -amb 

varietats vernaculars divergents en menor o major grau, doncs,  de la 

varietat referencial-  es trobaran en situació de potencial tria 

lingüística, si més no en l'oralitat. La situació típica, així, de les 

primeres fases de l'extensió de l'ús de l'estàndard es caracteritza per 

una competència quasi-generalitzada en aquesta varietat però d'ús 

restringit en la majoria de les comunicacions de la vida quotidiana. 

Tot i que ocuparà la majoria de les comunicacions públiques escrites i 

orals formals  -actes oficials, cerimònies, etc.- i generals  -mitjans de 
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comunicació-  molta de la població que tingui com a llengua primera 

una modalitat vernacular diferenciada continuarà usant aquesta de 

forma habitual en les seves relacions interpersonals, si més no en les 

de caràcter informal. En molts casos, fins i tot en relacions de 

caracterització més aviat formal -amb funcionaris o empleats 

d'organitzacions, per exemple- serà normal l'ús de les varietats 

vernaculars, a no ser que hi hagi instruccions específiques en contra  

-com ara en els casos de subordinació política amb objectiu explícit 

d'extinció de llengües diferents a l'oficial de l'Estat. 

La sensibilitat de la població respecte del grau d'ús i funcions de 

l'estàndard pot variar segons l'estatus  social i/o les professions que 

ocupin els individus. Molt sovint, les capes sòcio-econòmicament  

altes de la societat són més sensibles que no pas els altres estrats al 

seguiment d'allò que és considerat normatiu  en la societat, i poden, 

en conseqüència, adoptar l'estàndard en un nombre més alt 

d'ocasions i fins i tot arribar a usar-lo com a varietat única 

fonamental. Igualment, les persones que ocupen rols de caire 

institucionalitzat  -i, per tant,  d'ús habitual de l'estàndard en les 

seves activitats formals-  poden també tendir a adoptar-lo en lloc del 

vernacle en moltes de les seves activitats quotidianes. Per contra, la 

resta de la població pot continuar guiant-se per allò que considera 

normal   en els usos lingüístics informals, i seguir emprant les 

varietats vernaculars tradicionals en aquestes funcions, tot reservant 

l'estàndard   -sovint adaptat a les seves peculiaritats vernaculars, 

especialment les fonètiques-  purament per a activitats estrictament 

formals. Es produirà, així, una situació caracteritzada per una 

alternança de codis  (code-switching)  en base a la consideració de 

comunicació individualitzada o institucionalitzada, és a dir,  informal 
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o formal. Mentre que per al primer tipus serà vist com a adequat l'ús 

dels vernacles, per al segon, en canvi, serà apropiat l'ús de 

l'estàndard.  

La implantació d'aquest model no serà evidentment immediata sinó 

que requerirà com a mínim el pas d'una generació. Com que  la 

generació adulta que visqui l'extensió generalitzada de l'estàndard a 

través del sistema escolar en resultarà poc afectada ella mateixa  -

donada la seva edat i la seva absència del sistema educatiu-  l'adopció 

efectiva de l'ús de l'estàndard en les funcions formals corresponents 

haurà de córrer a càrrec de la primera generació escolaritzada. Serà 

aquesta, doncs, la que aplicarà, generalment, la distribució de 

funcions entre les varietats del seu nou repertori lingüístic i la que  

decidirà el grau de  continuïtat o de canvi de les formes i 

comportaments lingüístics segons les normes i estructures que adopti 

en les seva conducta sòcio-comunicativa.  

Així, però, com fins al segle passat, el fet de les diferències 

lingüístiques, tot i que existents, eren poc presents i importants en la 

vida quotidiana dels individus77, amb el contacte que l'extensió 

generalitzada de l'escolarització i l'esmentat creixement de la 

comunicació pública produeixen  molts individus prenen consciència 

del fet de la diversitat lingüística i hi generen, en conseqüència, 

representacions i comportaments directament relacionats. Molt 

sovint, el sorgiment de la consciència de diferència lingüística es 

produirà a l'escola, on no només es difondrà el nou codi sinó, en 

                                                 
77Com assenyala Walter B. Simon, in pre-industrial rural and predominantly 
illiterate societies diverse language groups may exist side by side peacefully while the 
members of small educated elites perform the functions of government in a shared 
lingua franca. Consequently, language was not an issue or a source of tensions in a 
predominantly rural and mostly illiterate multilingual Europe ruled by an elite that 
communicated in Latin and later in French  (citat a Dion, 1981:2O).  
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molts casos, una determinada ideologia afavoridora de l'estàndard i 

simultàniament denigradora dels vernacles. Moltes persones no 

tindran només consciència de la diversitat lingüística, sinó 

consciència de parlar malament i de disposar, doncs, d'un parlar 

inconvenient i estigmatitzant.  

Les conseqüències futures d'aquests fets diferiran d'un lloc a l'altre. 

Mentre en alguns casos l'afegiment d'aquesta varietat estàndard 

produirà només una situació força estabilitzada de distribució 

jerarquitzada i complementària de funcions entre els dos codis de 

l'individu  -l'un, el vernacle, per a les activitats col.loquials i informals 

tradicionals, i l'altre, l'estàndard, per a les comunicacions escrites i 

formals-, en d'altres la situació podrà evolucionar cap a un 

acostament dels vernacles cap a les característiques estructurals de 

l'estàndard  -en els casos de poca distància interlingüística-  o bé cap 

al que s'ha anomenat pròpiament substitució lingüística 78. Aquest 

rètol designaria, per exemple, el fenomen  d'abandonament d'un  

vernacle adscrivible al sistema lingüístic X i l'adopció de l'estàndard 

corresponent al sistema lingüístic Y  -amb petites modificacions 

fonètiques,  lèxiques i/o gramaticals si és el cas-   com a varietat 

també oral informal única i habitual. És en aquest últim cas, doncs, 

on es registra el més alt índex de desaparició lingüística, donat que la 

continuïtat intergeneracional dels vernacles queda interrompuda per 

tal com  els pares transmeten en lloc seu  als fills l'estàndard  -de fet, 

una varietat d'aquest  més o menys acolorida localment- que 

esdevindrà ja codi nadiu de molts nous parlants. Intentar comprendre 

aquests distints efectes del nou ecosistema lingüístic serà el propòsit 

de les pròximes pàgines.  

                                                 
78Vg. Aracil, 1982.  
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10.2 L'adaptació mútua 

En la gran majoria de casos en què l'estàndard va ser construït 

prioritàriament sobre un dels dialectes ja prèviament existents  -

habitualment el que corresponia al grup demogràficament més 

nombrós o bé al que  detentava el poder polític i/o econòmic-  

l'adquisició de l'escrit i de l'oralitat formal no representava per a 

aquest col.lectiu l'exposició a cap gran diferència, donada la similitud 

que es podia trobar entre el o els vernacles de què disposaven i la 

varietat que es difonia a través del sistema escolar. Al contrari, 

l'autoimatge d'aquest grup no podia fer res més que millorar, donada 

la ideologia d'autoprestigi que acompanyava l'estàndard79. Per 

aquests individus el problema no existia: la varietat oficialitzada pel 

poder polític coincidia amb  la seva; la que calia usar per guanyar-se 

la vida, també. No calia, per tant, introduir cap canvi grupal ni 

interaccional: podien continuar, bàsicament, parlant com sempre -si 

de cas, potser introduint-hi algunes petites modificacions- i, a més 

ara, amb una avaluació social positiva explícitament consagrada pel 

poder polític.  

En el cas dels parlants de vernacles amb diferències  respecte  dels 

que van servir de base per a l'estàndard  -però tampoc no pas tan  

distints com per ser adscrits a un altre sistema lingüístic general-  i 

percebuts, així, pels seus parlants com una varietat relacionada 

estructuralment amb l'estàndard, el procés ha tingut unes altres 

conseqüències. Donat l'establiment del caràcter referencial de  la 

                                                 
79Un dels mecanismes de producció del prestigi és el de la retrospective historicity  
per mitjà del qual hom atribueix als estàndards a glorious past which helps set them 
apart from less prestigious varieties current in the community   (Lodge, 1993:8).    
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varietat estàndard  -cette langue d'État devient la norme thèorique à 

laquelle toutes les pratiques linguistiques sont objectivement mesurées 

(Bourdieu, 1982:27)-   els parlants d'aquests vernacles van anar 

iniciant  en molts casos un gradual procés d'acostament cap a 

l'estàndard, molt més accentuat intergeneracionalment80. Els infants 

eren fets conscients a l'escola de les formes vernaculars que no 

coincidien amb les considerades normatives per l'estàndard vigent i 

se'ls aconsellava de corregir-les d'acord amb el model oficial, cosa que 

de vegades s'aconseguia totalment i d'altres només parcialment. Si les 

diferències eren fonamentalment lèxiques i/o  gramaticalment  poc 

complexes, els individus de la nova generació no només podien saber 

dominar l'estàndard molt correctament i usar-lo en les funcions que 

calgués, sinó que fins i tot l'adoptaven com a model del seu oral 

informal, que prenia, aleshores, una forma força acostada  -tot i que 

amb trets  característics-  a l'estàndard promulgat. Si existien també 

diferències de caràcter fonètic respecte del que es considerava la 

pronunciació estàndard, aquestes podien tendir a perdurar -si més no 

parcialment-  donada la dificultat que poden presentar determinats  

canvis articulatoris81. En aquest cas, l'adaptació era, en molts 

aspectes, mútua. D'una banda, la varietat estàndard era fonèticament 

articulada a base dels trets locals i de l'altra, els vernacles podien 

aproximar-se a l'estàndard en tots els altres nivells gramaticals. 
                                                 
80Així, per exemple, en Allemagne du Nord, la langue parlée s'est rapprochée le plus 
tôt et le plus près de la langue commune. Dans les pays de l'Allemagne du Sud, moins 
étendues et ethniquement plus homogènes (...) la langue parlée est restée plus 
dialectale  (Raynaud, 1982:118). Igualment en el cas francès, Lodge assenyala el fet 
de les local and regional speech-norms being gradually displaced by norms 
emanating from Paris . De fet, com continua indicant Lodge, with the spread of the 
belief in the identity of language and nationhood in the nineteenth century, the 
promotion of linguistic uniformity according to Parisian norms became a prime duty 
of citizenship  (1993:228).  
81Això no obstant, poden haver-hi casos en què els parlants construeixen regles 
d'adaptació ad hoc  per tal d'ajustar el seu sistema fonològic a la producció de formes 
fonètiques no estigmatitzades (Pateman, 1987:95).  
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Aquests tipus de processos poden trobar-se avui en molts llocs del 

planeta. El grau d'acostament i d'adaptació varien segons els casos, 

però l'esquema podria semblar aplicable a una gran quantitat de 

situacions. L'evolució fóra, doncs, cap a una fusió bàsica entre els 

trets dels vernacles i de l'estàndard corresponents, tot donant lloc al 

que de vegades s'ha anomenat com a estàndards 'regionals' orals amb 

notable reducció de la diversitat dialectal en la seva àrea però amb 

diferenciació parcial respecte de la norma estàndard considerada com 

a bàsica82. En aquests casos, les diferències entre les formes usades 

en les comunicacions institucionalitzades i en les individualitzades es 

redueixen en alt grau, tant, doncs, per l'aproximació de les varietats 

col.loquials tradicionals a l'estàndard83 com per l'adaptació d'aquest  

a determinats trets característics dels parlars locals, trets que 

tendeixen a perdurar i que no són pas viscuts negativament. El procés 

provoca, doncs, la desaparició de fet de gran quantitat de sistemes 

lingüístics locals. Com diu Mioni, és una altra classe de mort 

lingüística, tot i que menys visible  a causa del menor grau de 

distància estructural.  El fenomen, doncs,  produeix  un continuum 

lingüístic sense trencaments abruptes,  en el qual minor languages are 

captured by the bigger ones and their speakers tend to consider their 

vernaculars as a natural part and parcel of the major ones  (Mioni, 

                                                 
82Això, per exemple,  sembla ser el que ha caracteritzat l'evolució històrica dels 
parlars aragonesos o lleonesos cap a la forma estàndard oral del castellà del centre de 
la península Ibèrica. Semblantment sembla està ocorrent amb els dialectes del nord 
d'Itàlia, els quals tendeixen a evolucionar cap a una convergència amb els models d'ús 
lingüístic més o menys basats  en l'estàndard escrit. Així, es fusionen o s'eliminen 
oposicions no presents en el model escrit, s'homologuen processos morfo-fonològics i 
estructures de mot, se substitueixen grans conjunts lèxics i es canvien regles i 
estratègies sintàctiques quan són massa divergents del model escrit seguit  (Trumper 
& Maddalon, 1988:222).   
83És en aquest procés d'adaptació entre estructures lingüístiques que els parlants 
poden incórrer en el fenomen de la hipercorrecció, quan atribueixen al model 
estàndard formes inexistents o regles que no són d'aplicació escaient en determinats 
casos (Pateman, 1987:78)  
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1988:317). En aquestes situacions, per tant, hi desapareix la 

primitiva distribució de funcions de les varietats, donada la creació 

d'un codi únic fonamental usat -amb els registres corresponents- en 

la totalitat de les comunicacions, però conservant  o creant  marques 

de formalitat i informalitat,  com tendeix a ser habitual. 

 

10.3 La distribució diglòssica  

Al costat de les evolucions caracteritzades per l'adaptació mútua o per 

l'acostament cap a l'estàndard de vernacles estructuralment poc 

llunyans, hom pot trobar també les situacions caracteritzades per 

l'estabilitat bàsica de les formes vernaculars, pel desenvolupament de 

la plena competència en la varietat estàndard  -escrita i oral-  i per 

una distribució jerarquitzada i complementària de les funcions 

comunicatives entre aquestes dues modalitats, els vernacles i 

l'estàndard. La caracterització bàsica d'aquesta tipologia es correspon 

força amb les propietats  que Charles Ferguson va atribuir a les 

situacions de 'diglòssia' en el seu important article de 1.959. La 

distribució de funcions acostuma a seguir de manera habitualment 

idèntica la divisió entre comunicacions institucionalitzades -

interpretades com a formals i d'alt estatus i prestigi-  i 

individualitzades  -viscudes com a informals i d'alta franquesa i 

solidaritat-  que abans ja hem esmentat. La varietat estàndard és la 

usada habitualment en les funcions oficials, en l'ensenyament, en les 

cerimònies religioses, en la retolació pública, en els mitjans de 

comunicació i en tot el pla escrit, i com a tal cal adquirir-la a través 

dels aparells institucionals adequats  -és a dir, al sistema escolar. Per 

contra, les varietats vernaculars orals formen part indissoluble de la 
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socialització natural dels individus  -a la família, en els grups d'amics, 

etc.-  i són usades en la gran majoria de les interaccions quotidianes 

per la generalitat  de la població. Són aquestes, per tant, les 

continuadores de l'activitat lingüística oral tradicional dels éssers 

humans a la qual, en determinades zones del planeta, s'han 

sobreposat les activitats escrites i formals pròpies de les societats 

desenvolupades contemporànies.  

La diferència fonamental respecte de la tipologia de l'adaptació mútua 

o de la convergència dels vernacles cap al model estàndard és que, en 

aquest cas, els dialectes, si bé poden registrar diversos tipus 

d'interferències i d'altres influències per part de l'estàndard, 

continuen conservant les seves característiques estructurals pròpies i 

no semblen pas evolucionar  -si més no de manera ràpida i notable- 

cap a una futura fusió amb la varietat referencial. Sense poder arribar 

a afirmar la immutabilitat i perennitat d'aquestes situacions, sí que 

cal observar que  molts d'aquests casos porten persistint períodes 

similars als que han necessitat altres situacions per canviar 

radicalment. Són exemples, doncs, d'això, les pròpies situacions 

enumerades per Ferguson (1959)  -el cas suís-alemany, els casos 

àrabs, el cas grec i el cas haitià-  i d'altres com ara els vernacles sud-

alemanys o en moltes altres parts del món84.  

Aquest tipus de situacions contrasten, d'una banda amb les 

d'evolució gradual dels vernacles cap a l'estàndard, i, per l'altra, per 

les situacions de substitució lingüística, en què el contacte es 

produeix també entre varietats estructuralment molt diferents però on 

no es registra pas estabilitat sinó, al contrari, evolució cap al 

                                                 
84Ferguson (1988) calcula que existeixen al món uns dos-cents casos que encaixarien 
en la noció clàssica de 'diglòssia'.  
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reemplaçament dels vernacles per modalitats orals basades 

directament en l'estàndard oficial. Pel que fa al primer cas, les 

situacions de diglòssia caracteritzades per Ferguson no semblen 

presentar pas una evolució adaptativa dels vernacles cap a la 

modalitat estàndard. Aquesta, per tant, és percebuda només com 

l'apropiada per a les comunicacions escrites i orals molt formals però 

no pas per a la conversa i la comunicació informal en general. De fet, 

tal com ha assenyalat el mateix Ferguson, la característica més 

fonamental de la seva tipologia de diglòssia és el fet de la distribució 

radical  de les funcions, on mai la varietat estàndard no és usada per 

cap  grup social per a la comunicació informal quotidiana. Amb la 

intervenció, doncs, d'aquesta categorització clarament separada de les 

varietats i de les seves funcions, les modalitats orals no són 

qüestionades ni pels grups de més alt estatus social i conserven tot el 

seu prestigi  respecte de l'estàndard.   

Respecte de l'altra característica -la continuïtat que per ara presenten 

aquestes situacions- podem preguntar-nos què fa que situacions de 

distribució jerarquitzada de funcions entre varietats lingüístiques 

estructuralment no pas properes en  alguns casos puguin aparèixer 

com a molt estables i en d'altres, en canvi, la tendència sigui a 

l'abandonament de les varietats que ocupen les comunicacions 

individualitzades i la seva substitució per les de les comunicacions 

institucionalitzades.   Quins podrien ser els factors que determinarien 

aquests distints resultats  -diglòssia (en el sentit de Ferguson)  estable 

versus  substitució?  Més que no pas a les divergències estructurals, 

hem d'acudir probablement a les representacions cognitives dels 

parlants respecte de les varietats lingüístiques en presència. Què fa 

que uns parlants abandonin els seus vernacles i uns altres no? 
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Fixem-nos que no es tracta aquí d'entendre per què adopten  una 

varietat sinó per que n'abandonen  una altra85.  

Les situacions de distribució diglòssica de funcions acostumen a 

presentar la coexistència de varietats percebudes  com a pertanyents 

a una mateixa 'llengua'. Això pot ser especialment clar  en el cas dels 

casos  àrab i  grec. Usin el que usin la gent, les dues varietats són 

viscudes com a innegablement àrabs o gregues. No es planteja, doncs, 

cap problema identitari per raó de l'estàndard  -especialment escrit-  

en difusió. Les varietats resten, com hem dit, en distribució 

complementària  -la varietat estàndard mai no és usada en les 

comunicacions individualitzades orals i les vernaculars mai no ho són 

en l'escrit i rarament en l'oralitat molt formal. L'estàndard és una 

varietat conscientment adquirida en el sistema escolar corresponent 

generació rera generació mentre que els vernacles ocupen les funcions 

familiars i quotidianes i són les primeres varietats adquirides pels 

individus. No sembla haver-hi, per tant, en principi, lloc per a un 

conflicte de tipus ètnico-lingüístic, donat que les varietats no 

simbolitzen pas aquesta classe d'oposició86. Del contrast entre les 

varietats no sembla desprendre's per als parlants cap representació 

negativa que els porti a l'abandonament dels vernacles en favor de 

l'estàndard en la comunicació informal quotidiana. De fet, pot ser que 

passi a l'inrevés. Tant en els països àrabs com en el cas grec i, fins i 

tot, en el del suís-alemany sembla haver-hi mostres de la puixança 
                                                 
85Adoptem aquí el punt de vista de Lieberson (1981) sobre el fet que les causes del 
bilingüisme i les de la substitució lingüística poden ser separades i distintes. 
Assumim, doncs, que les pressions a favor i en contra de l'adquisició d'una segona 
llengua són, com a mínim, parcialment diferents de les pressions que intervenen 
sobre els pares pel que fa a la llengua que usaran per pujar els seus fills  (p. 13O).  
86Això no vol dir que no pugui produir-se un conflicte de tipus social a l'entorn de la 
modalitat estàndard, entre els partidaris de l'allunyada modalitat existent i els d'un nou 
estàndard més acostat als col.loquials actuals. Alguna cosa d'això hi ha entre les 
modalitats 'katharevousa' i 'demotiké' en el cas grec.  
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dels vernacles que, en lloc de recular, augmenten l'ús o fan 

evolucionar les varietats formals cap a característiques estructurals 

dels col.loquials87. En el cas del suís-alemany, l'estàndard fonètic 

preferit no és el de l'alt alemany -el més corrent a Alemanya- sinó el 

d'una  pronunciació basada  amb característiques clarament 

definitòries dels sistemes vernaculars suïssos.  

És clar, doncs, que els grups esmentats no semblen atribuir 

avaluacions negatives a les seves varietats vernaculars que els portin 

a abandonar-les en la comunicació informal quotidiana  -d'altra 

banda, la més corrent i general per a la gran majoria de la població. Si 

en els casos grec i àrab la varietat estàndard classicitzant és, així, 

vista com una varietat pròpia i no pas forastera i sense possibles 

models d'individus que l'usin en l'oralitat informal, en el cas suís la 

contrastació amb els possibles models d'usos orals o bé és atenuada 

per la diglòssia existent també en les zones dialectals sud-alemanyes 

o bé de la comparació resultant no en conclouen que siguin ells els 

que hagin de canviar de varietat vernacular habitual. D'una banda hi 

deu intervenir el fet d'una ideologia pro-estàndard molt més relaxada 

en el món germànic que no pas, per exemple,  en els casos francès o 

anglès (vg. Lodge, 1993), i, de l'altra, l'existència d'una autoimatge 

grupal altament positiva  -Suïssa no és pas un país pobre i poc 

desenvolupat econòmicament-  i el fet que l'adopció de  l'estàndard 

alemany general no és pas cap imposició forastera ni fruit d'una 

situació de minorització política sinó una decisió pròpia  -i si ho 

volguessin, revocable lliurement. Si bé en el cas àrab un factor 

d'influència podria ser l'absència, encara en molts llocs, d'una 

alfabetització generalitzada de la població  -que fa que encara no 

                                                 
87Vegeu Ferguson (1988).  
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tothom podria plantejar-se  parlar en estàndard als fills-   en el cas 

suís això no és pas així i no per això els pares deixen els vernacles per 

pujar les noves generacions. La bi-dialectalització  -i no pas 

'bilingüització', si ens atenem a com deu ser viscut el procés per la 

població i no només a la  distància estructural-  no sembla portar 

necessàriament i directament a la substitució.  

Aquesta tipologia, per tant, sembla presentar una evolució 

diferenciada tant de la que es caracteritza per l'evolució estructural 

cap a un estàndard localment modificat (drift )  com  de la que 

abandona intergeneracionalment els vernacles i adopta una varietat -

també més o menys modificada de l'estàndard-  per a les 

comunicacions individualitzades (shift ). Paradoxalment, en trobar-se 

entremig  -massa lluny per un simple acostament estructural i massa 

a prop (encara que sigui cognitivament) per ser definida com a llengua 

absolutament diferent-  la situació pot esdevenir força estable durant 

llargs períodes, si no és que ocorren nous canvis socials que la facin 

evolucionar cap a altres resultats. Fonamentalment, però, la raó de 

l'estabilitat d'aquests casos de distribució diglòssica, ha de cercar-se 

en la dimensió política: cap dels casos habitualment analitzats no són 

situacions de subordinació política com els de les comunitats 

europees minoritzades. La percepció de dependència i, en 

conseqüència, d'autodenigració, no tenen, doncs, perquè produir-s'hi. 

Molt probablement no deu ser el simple fet de  la bilingüització allò 

que pot dur a la substitució, sinó el context  en què té lloc aquesta 

bilingüització i els significats que s'hi associen.  
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10.4 La substitució 

10.4.1 Caracterització general 

Al costat de les situacions que podrien ser incloses en la tipologia de 

la distribució diglòssica de funcions, caracteritzables per la seva 

relativa estabilitat,  podem trobar, en canvi, situacions que, havent 

passat per etapes si més no superficialment similars a aquella, han 

tendit a evolucionar cap a la substitució de les varietats vernaculars 

per l'estàndard oficial fins i tot en les comunicacions orals familiars, 

donant lloc al trencament natural de la transmissió lingüística i en 

molts casos, doncs, a la desaparició definitiva de nombrosos sistemes 

lingüístics. En aquests casos, el procés iniciat per la difusió política 

de la varietat estàndard  -en especial a través de l'alfabetització 

generalitzada que hi oferia el sistema escolar i de l'explícita prohibició 

de l'ús públic d'altres llengües -  ha produït  -en interrelació amb 

altres factors no menys decisius-  la continuació del procés de canvi 

sociolingüístic fins al foragitament de les varietats pròpies de les seves 

funcions històriques i l'ús de varietats funcionals basades en la 

modalitat referencial única  en la totalitat de les funcions 

comunicatives. Ja sigui en el pla escrit  -des d'on es van  expulsar els  

estàndards previs que poguessin existir-  com en el pla oral  -formal i 

informal-  els comportaments lingüístics es van anar unificant en un 

procés gradual entorn del model estàndard estatal vist com l'única  

manera de parlar correcta i apropiada en totes les situacions  -amb 

les corresponents adaptacions funcionals, com hem dit. Com ho 

exemplifica clarament el cas francès, d'una amalgama de nombroses 

comunitats diglòssiques organitzades a l'entorn d'una monòglota regió 

de París (Lodge, 1993:152) hem passat avui a un país on la majoria 

dels altres sistemes lingüístics pràcticament han desaparegut i on el 
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'francès' ha passat a ocupar totes les funcions d'aquells88. Processos 

semblants podem trobar en el cas de les llengües cèltiques  -els 

gaèlics irlandès i escocès i el gal.lès-  a la Gran Bretanya, o en la 

pròpia Espanya, on els casos basc, gallec o valencià exemplifiquen 

processos de substitució en marxa, encara plenament actius i 

dinàmics. Per què en aquests casos no ha estat possible, com a 

mínim,  una continuïtat estàndard/vernacles a l'estil de les 

distribucions diglòssiques de funcions prèviament examinades89?  

El primer que cal dir, òbviament, és que -a diferència de les situacions 

descrites per Ferguson-  els poders polítics corresponents no han 

volgut precisament l'existència d'aquest resultat. Ja, en molts casos,  

des del mateix  inici del procés de difusió massiva de l'estàndard 

estatal   -que coincidia per a la gran majoria de la població per 

primera vegada amb la seva alfabetització-  l'objectiu explícit no era 

només el de difondre una interlingua de comunicació general sinó el 

d'acabar amb l'existència dels altres sistemes de comunicació 

lingüística  que diferissin del model adoptat pel poder polític central i 

sobirà90. La difusió escolar de l'estàndard estatal anirà, doncs, 

acompanyada d'un discurs clarament denigratori i estigmatitzant de 

les varietats vernaculars ("soyez propre, parlez français", "habla en 

                                                 
88Això no obstant, cal tenir present que, en el cas del francès com en molts d'altres,  el 
procés ha estat lent i costós: il faudra se rappeler que c'est seulement au XXe siècle, 
aprés une longue évolution suivie d'une profonde révolution politique, mais surtout 
après avoir digeré les fruits de la Révolution industrielle, que les parlers  de la 
majorité des Français sont devenus plus ou moins uniformes, ou au moins 
intercompréhensibles  (Mackey, 1994:62).  
89Kloss assenyala el fet que els vernacles tendeixen a durar molt més que els 
estàndards: Quite frequently it will be found that in the case of replacive bilingualism 
the local dialect of the defeated tongue will be much slower to yield ground than the 
standard tongue (1969:72).   
90El mateix informe que el gran impulsor de la política lingüística francesa després de 
la Revolució, l'Abbé Grégoire, adreça a la Convenció s'intitula "Informe sobre la 
necessitat i els mitjans d'anihilar els 'patois' i universalitzar l'ús de la llengua francesa" 
(vg. Balibar & Laporte, 1976:179-197 i Viana, 1995:275-284.).  
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cristiano", "habla la lengua del imperio") alhora  que es decretarà la 

prohibició de l'ús de les altres varietats diferents  en la comunicació 

pública i fins i tot en les discussions orals de les institucions 

privades. En aquest marc de subordinació i dependència, a mesura 

que la població anirà essent competent en el nou  estàndard estatal 

adquirit podrà optar per transmetre-la als seus fills com a varietat 

bàsica de socialització, és a dir, com a varietat nativa, tot 

interrompent la transmissió intergeneracional del vernacle propi del 

grup. Tractant-se d'un comportament la pertinença del qual serà 

òbviament avaluada per la comunitat, el canvi de les pautes habituals 

necessitarà una clara justificació i legitimació ideològiques i/o 

pràctiques. Això vindrà donat pel discurs de la 'llengua nacional' que 

afavorirà la idea de la llengua única i general per a tots els ciutadans. 

En mots de l'Abbé Grégoire en el seu esmentat informe,  cal que la 

unitat de la llengua entre els fills de la mateixa família extingeixi les 

restes de les prevencions resultants de les antigues divisions provincials 

i estrenyi els llaços d'amistat que han d'unir els germans  (Balibar & 

Laporte, 1976:184). Així, en el cas de França, renunciar, doncs, a la 

continuïtat dels propis parlars serà interpretat oficialment com un 

acte de patriotisme al servei de la llibertat. Des del punt de vista 

pràctic, la imposició legal de l'estàndard conegut com 'francès' com a 

únic codi d'ús oficial i públic paral.lelament als processos 

d'industrialització i urbanització que afavoriran la mobilitat social i 

geogràfica de les poblacions, augmentarà la percepció de la necessitat 

i imprescindibilitat de l'estàndard per a la supervivència i, en especial, 

per a l'ascens econòmic. Gradualment, doncs, i en un procés de 

difusió asimètric segons els grups socials i geogràfics, l'estàndard  -en 

forma de 'langue national'-  serà adoptat primer com a varietat de les 

comunicacions institucionalitzades i després transferit a les 



 

168 

individualitzades per una generació ja competent, que, a la  vegada, el 

transmetrà ja com a natiu a la pròxima generació, la qual ja rarament 

coneixerà els vernacles antics i farà de l'estàndard  -convenientment 

adaptat a les funcions col.loquials-  la seva única llengua pròpia i 

habitual. 

Fixem-nos que, en aquests casos, a diferència dels de la diglòssia 

fergusoniana, les varietats en concurrència sovint no són atribuïbles a 

un mateix sistema lingüístic  -a una mateixa 'llengua'-  a causa de la 

seva evident distància estructural (que pot ser, però, segons els casos, 

perceptualment estirada o escurçada segons els pressupòsits 

ideològics dels interpretants de la situació)91. Sovint, doncs, aquesta 

tipologia pot caracteritzar-se pel fet de vernacles en contacte amb un 

estàndard estructuralment força distant  i, per tant, un grau  -més o 

menys difús-  de consciència ètnico-lingüística diferencial. 

Precisament aquest pot ser, com hem indicat anteriorment, un factor 

distintiu important respecte de les situacions típiques de diglòssia. En 

aquestes l'estàndard no és vist habitualment com a imposat i/o com a 

una varietat pertanyent a un altre col.lectiu ètnico-lingüístic amb el 

qual hi ha un enfrontament. En canvi, en les situacions de 

substitució, la consciència diferencial és clara i deu ser a la base del 

moviment que el col.lectiu subordinat fa cap a l'adopció de la varietat 

del dominant per pujar els fills. Això pressuposa la intervenció 

d'elements identitaris, febles i poc atractius per una banda i forts i 

                                                 
91Cal no oblidar que es pot donar el cas de fer creure als parlants que la seva varietat 
és un dialecte mal parlat de determinat estàndard, tot i que estructuralment pugui 
pertànyer a un altre grup de parlars. Donat que, en principi, els individus només saben 
què parlen o què no parlen a través de les informacions que els arriben socialment -en 
la seva comunitat, l'escola, la premsa, etc.-  aquells poden ser influïts en el sentit de 
fer-los ser percebuts com a parlants d'una modalitat -òbviament poc prestigiosa-  més 
o menys pròxima a un estàndard exogen i incitar-los a substituir els vernacles i a 
adoptar l'estàndard foraster dominant com a varietat col.loquial habitual.  
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prestigiosos per l'altra. Mentre que en les situacions de diglòssia no 

han de deixar els vernacles per tal de treure's cap estigma ni per 

assimilar-se a cap altre grup, en les de substitució l'abandonament és 

forçat pel desig d'adoptar un comportament lingüístic que fins i tot en 

les comunicacions informals no denoti la pertinença ètnica originària. 

Per això, pel fet que és socialment inconvenient la continuïtat com a 

parlant del vernacle autòcton, no pot donar-se una situació estable de 

distribució  -encara que fos diglòssica-  de funcions. Gradualment, 

segons l'escala social  -de dalt a baix92-  i, més contemporàniament de 

forma fins i tot més generalitzada donada la influència dels aparells 

estatals actuals, els individus aniran abandonant els seus vernacles i 

adoptant un estàndard  -localment modificat  per trets vernaculars-  

com a model de comportament lingüístic tant formal com informal.    

 

10.4.2 Dinàmica social i intergeneracional 

Clarament, doncs, les situacions de substitució lingüística es donen 

en els casos de subordinació política de comunitats lingüístiques 

diferenciades que, una vegada integrades en Estats-nació centralitzats 

que no les reconeixen oficialment, són sotmeses  -per la pura força en 

situacions autoritàries o fins i tot en règims democràtics per la força 

dels vots del grup ètnico-lingüístic majoritari-  a la prohibició de l'ús 

públic de les seves llengües i a la seva denigració i estigmatització. 

Essent aquesta, però, la causa principal, no n'és pas l'única. Arribar a 

l'abandonament complet de les formes lingüístiques orals del propi 

grup social no és un fenomen fàcil ni senzill sinó complex i 

multidimensional i només comprensible en la seva dinamicitat.  

                                                 
92vg. Querol (1990).  
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Juntament amb el fenomen polític de l'Estat-nació i les conseqüències 

de política lingüística que se'n derivaren, els processos de substitució 

lingüística registrats en els darrers cent cinquanta-anys tenen lloc en 

estreta interrelació amb altres factors igualment importants en el 

marc del procés general de modernització . Esdeveniments com ara la 

industrialització i la urbanització -que van provocar la mobilitat sòcio-

econòmica i geogràfica de les poblacions-  tenen també un paper 

fonamental en la creació de les condicions afavoridores de la 

substitució. Pel que fa al desig d'ascensió sòcio-econòmica, el procés 

de modernització va contribuir a estendre en l'escala social canvis 

lingüístics produïts fins aleshores només en determinades i 

circumscrites capes altes de les societats subordinades. En molts 

d'aquests casos, l'aristocràcia autòctona havia ja començat 

anteriorment el procés de substitució lingüística i havia ja abandonat  

en molts casos la llengua d'origen, tant en els usos formals com 

informals. En un procés descendent, l'alta burgesia urbana havia 

anat imitant també aquest comportament substitutiu i compartia amb 

l'aristocràcia el menyspreu per les formes lingüístiques autòctones, 

vistes com a inferiors i  destinades a desaparèixer en favor de la 

llengua de la cort i/o del poder. La dinamització  que la revolució 

industrial comporta per a l'estabilitat de l'estructura social de 

distribució del poder produirà, en molts casos,  que la nova burgesia 

ascendent tendeixi també a imitar les classes altes ja existents i 

s'esforci per bilingüitzar-se en la llengua vista com a 'superior' i, 

posteriorment,  per abandonar la llengua d'origen com a idioma de 

transmissió familiar. Les ciutats, doncs, seran capdavanteres en els 

processos de substitució. 
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Al costat de la mobilitat social, un altra mobilitat, com hem dit,  tenia 

també lloc: les migracions de la població rural a les ciutats. Aquest 

fenomen de desplaçament dels individus tenia una doble 

conseqüència sociolingüística: d'una banda desfeia en molts casos les 

comunitats que sostenien els parlars vernaculars escampats pel país, 

i, per l'altra provocava la necessitat d'instaurar noves normes de 

comportament en les ciutats. Pel que fa a aquest segon aspecte, fou 

crucial la interrelació entre els comportaments lingüístics urbans ja 

existents i els dels nouvinguts. Si la població que es desplaçava ho 

feia a ciutats amb predomini clar d'una varietat o varietats 

corresponents al propi sistema lingüístic, l'adaptació fóra cap a 

aquella de forma gradual. Si la mescla de poblacions tenia lloc en 

ciutats on predominava  -si més no en l'estratificació social-  l'ús de la 

llengua del poder polític  -forastera per a la majoria de la població 

d'origen rural-  podia ocórrer dues coses. En uns casos, l'arribada 

precisament de grans contingents de població procedent del camp, 

amb varietats lingüístiques autòctones podia reforçar la burgesia no 

substituïda encara lingüísticament i decantar la ciutat cap al codi 

propi. En d'altres, si el procés de substitució era ja força avançat en 

les capes altes i la població nouvinguda adoptava la representació 

cognitiva que associava ascensió social amb abandonament d'ús de 

les varietats de la llengua pròpia, aquestes anirien tendint cap a la 

desaparició de tots els àmbits, formals i informals, i a l'estroncament 

de la seva transmissió intergeneracional espontània. No cal dir que, si 

es donava el cas que en les migracions hi participaven també 

poblacions amb varietats lingüístiques adscrivibles a la llengua del 

poder polític i econòmic, la situació esdevenia més complexa i, en 

molts casos, s'afavoria encara més la minorització de la població de 

llengua autòctona i la conseqüent renúncia a l'ús d'aquesta en la vida 
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social i en la transmissió lingüística familiar. El procés d'urbanització, 

per tant, podrà ser fatal per a la continuïtat i estabilitat de moltes de 

les comunitats lingüístiques políticament subordinades, en especial si 

aquestes també queden minoritzades interiorment i, per mitjà del 

procés indicat, les poblacions urbanes acaben adoptant la llengua 

dominant de forma majoritària93.  

A aquest objectiu, evidentment, pot contribuir-hi l'escolarització 

obligatòria només en la llengua dominant i amb exclusió completa de 

la llengua de les comunitats subordinades. Difós en l'edat d'adquisició 

lingüística òptima i a través d'un aparell educatiu oficial de gran 

repercussió sòcio-simbòlica  -per tal com controlarà la facilitació dels 

mitjans intel.lectuals cabdals per a la supervivència econòmica en les 

societats desenvolupades-  l'estàndard lingüístic oficial podrà ser 

adquirit per cada un dels individus de la comunitat social  i posat en 

pràctica en les funcions que hom decideixi. Si a això s'hi acompanya 

un discurs -com ja hem assenyalat-   denigratori i estigmatitzador de 

les altres llengües  -presentades com a sistemes lingüístics sense 

estàndard fixat i purament, doncs, orals, dialectals i secundàries-  i es 

demana als propis pares que, a fi d'ajudar a l'èxit escolar dels fills, 

parlin a aquests en la llengua de l'escola, les condicions que portaran 

al desús de les varietats de la llengua autòctona van adquirint més i 

més pes.  

El procés d'abandonament del sistema lingüístic propi no serà, però, 

pas ràpid i fàcil. Els elements que grupalment,  interaccionalment i 

                                                 
93Kloss (1969) ja assenyala la importància  cabdal de les ciutats en els processos de 
substitució o manteniment lingüístics. Esmenta els casos de l'irlandès, del gal.lès i del 
bretó l'ús dels quals s'ha perdut de fa temps a ciutats com ara Dublin, Cardiff o Brest i 
els del romanx o el d'un dels estàndards del noruec -el Landsmaal-  que no han estat 
mai usats per la població urbana. El procés d'urbanització és ara mateix fatal, doncs, 
per a aquestes llengües o varietats.  
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individualment afavoreixen la persistència dels comportaments  -

comentats ja en la primera part del llibre-  hi tindran la seva 

influència. Així, el fet de l'augment de la dificultat de desenvolupar 

competències lingüístiques productives a mesura que avança l'edat de 

l'individu pot fer que moltes de les persones adultes que es trobin en 

una situació de contacte lingüístic no puguin dominar fluidament el 

nou codi i, per tant, evitin d'utilitzar-lo si no és estrictament 

necessari. Vol dir això, doncs, que, si continuen en aquest estat de 

competència, tampoc no usaran la nova varietat estàndard oficial per 

parlar amb els fills i que aquests, doncs, no la tindran com a primera 

llengua de socialització. Aquest fet però, no significarà necessàriament 

que aquesta segona generació no pugui esdevenir plenament 

competent en l'estàndard que es vehicula institucionalment. Donada 

la política lingüística escolar existent en la majoria d'aquests casos, la 

llengua vehicular única i habitual en el sistema educatiu serà 

l'estàndard oficial, fins i tot molt sovint en l'ús lingüístic extra-

acadèmic estricte, a causa bé de la procedència forània dels mestres  -

explícitament cercada pel poder polític-  o de la interiorització de la 

necessitat de substitució lingüística per part d'ensenyants de 

procedència autòctona. 

En aquest context d'exposició continuada a l'estàndard oficial  -que 

anirà essent també la llengua habitual de tota la resta de la 

comunicació pública, en especial, de la de dependència oficial o para-

oficial i escrita-  els individus de la segona generació podran esdevenir 

bilingües asimètrics en els seus codis. Per una part disposaran de 

competència només oral informal en la varietat vernacular de la seva 

llengua primera i per l'altra de competència  escrita i oral formal 

respecte de la llengua segona   -l'oficial-  en la seva versió estàndard, 



 

174 

amb trets més o menys locals segons els casos. És, doncs, el 

'bilingüisme' característic de les situacions de subordinació política. 

La llengua pròpia queda reduïda al continuum vernacular oral mentre 

que la llengua declarada oficial pel grup que deté el poder polític es 

presenta en la seva modalitat estandarditzada escrita i oral formal. La 

competència és perfectament desigual: mentre en el codi de la pròpia 

comunitat només hi sabrà parlar i sobre temes dels àmbits de la 

quotidianitat privada, generalment en l'altre hi sabrà escriure i parlar 

segons les normes estàndards però li faltaran els registres més 

col.loquials. Això pot produir l'aparent paradoxa que les comunitats 

que parlin l'idioma oficial més acostadament a la varietat normativa  -

excepte, si voleu, en el pla fonètic- siguin precisament les que no el 

tenen com a llengua primera sinó com a segona llengua apresa 

fonamentalment a l'escola.  

Fixem-nos que aquest marc polític -i no pas cap altra cosa-  és el 

responsable de la típica distribució jeràrquica  de funcions i de l'estat 

d'alta interferència en les llengües autòctones que tendeixen 

habitualment a presentar tots els processos de substitució lingüística 

abans d'avançar de manera efectiva cap a l'abandonament dels 

vernacles propis. En un ecosistema en què no és permesa la 

utilització del sistema lingüístic autòcton en les comunicacions 

oficials i institucionalitzades en general, per força aquest hi serà 

absent i per força no desenvoluparà  -o adaptarà-  cap varietat 

estàndard pròpia apta i necessària per a complir aquest tipus de 

funcions. En absència d'aquesta i dels organismes que podrien 

prendre les decisions lingüístiques corresponents, no és gens estrany 

que la tendència sigui a anar adoptant formes procedents de l'únic 

model  estàndard lingüístic disponible per referir-se a multitud de 
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coses de la vida social, i, en especial a les referents al coneixement i a 

la tecnologia. Amb el temps, fins i tot denominacions i construccions 

ja existents en el codi autòcton poden anar essent reemplaçades per 

d'altres procedents de l'estàndard oficial, amb la qual cosa el 

continuum vernacular autòcton tendeix a presentar una imatge de 

mescla i barreja amb la llengua dominant que, de manera perversa, 

pot ser aprofitada per les autoritats per corroborar la inferioritat del 

sistema lingüístic de la comunitat subordinada  i/o per presentar-lo 

com un 'simple dialecte' o 'patois' mal parlat i espuri de la llengua 

declarada oficial. 

Les generacions bilingüitzades  -segons el model asimètric que 

acabem d'exposar-  de les comunitats subordinades presentaran, 

doncs, un alternança de codis segons les situacions i les funcions. La 

més vistent és la distribució oral/escrit, donat que aquest últim pla 

mai no podrà ser ocupat per cap varietat de la llengua autòctona i 

únicament serà realitzat per la llengua oficial forastera, la que es 

facilita en exclusiva per a aquestes funcions. En l'oralitat, els 

individus oscil.laran entre un i altre sistema fonamentament segons 

la categorització de la funció. D'acord amb les instruccions polítiques 

vigents, l'activitat oral formal dels àmbits oficials o assimilats hauran 

de ser en l'estàndard oficial. La comunitat, doncs, tendirà també a 

escoltar els discursos i les intervencions dels seus dirigents i les 

classes dels seus mestres i professors únicament en la llengua oficial i 

en aquesta funcionaran, en general, tots els mitjans de comunicació. 

Això no vol dir que, en segons quins casos, igual com ocorre en les 

situacions de diglòssia descrites per Ferguson, les mateixes autoritats 

o mestres locals parlin  -a micròfon tancat o fora del saló de sessions 



 

176 

o de l'aula-  en els vernacles autòctons, en comunicacions viscudes ja 

com a individualitzades i, per tant, no tant formals.  

Aquestra distribució de funcions en què les comunicacions 

individualitzades  -per la força del costum grupal i per les normes 

cara-a-cara instaurades entre els parlants-  queden reservades per als 

vernacles autòctons pot anar trencant-se si els individus  -per 

constricció, per exemple,  de les normes de l'àmbit on té lloc la 

interacció-  es veuen obligats a parlar-se en l'estàndard oficial i es 

debilita, així, la força de la norma persona- o intragrup-llengua. Si, 

com ha ocorregut en el cas francès i també en determinades èpoques 

en el cas espanyol, fins i tot les deliberacions dels consells municipals 

i d'altres institucions de caire més o menys públic havien de ser fetes 

en la llengua oficial, no és estrany que aquestes situacions poguessin 

evolucionar també cap a un code-switching  -una alternança de codis- 

no només institucional sinó també personal, si més no entre els 

individus que es podien trobar en aquestes condicions. Altres factors 

de relaxament de les normes lingüístiques intragrupals han pogut ser 

fenòmens  com la presència més o menys habitual d'individus de 

procedència al.lòctona sense competència  -ni receptora en principi-  

en el sistema lingüístic de la comunitat subordinada. Donada la no-

comprensió  del codi autòcton i la pertinença habitual d'aquests 

individus al grup lingüístic dominant de l'Estat -normalment 

funcionaris o professionals forasters destinats als territoris lingüístics 

diferents, sense tenir per res en compte aquest fet-   la norma 

d'interacció lingüística resultant ha estat  l'adaptació dels autòctons 

als al.lòctons i no pas a l'inrevés. Donada la asimetria de 

competències i la superioritat simbòlica de la llengua oficial  -

valoració compartida tant pels interlocutors forasters com molt sovint 
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també pels autòctons a causa del seu estat de subordinació i de les 

representacions vehiculades pels aparells estatals- les interaccions 

amb aquests rols -metges, secretaris i altre personal administratiu de 

l'ajuntament, farmacèutics, advocats, sacerdots, etc.- podien tendir a 

ser en l'idioma foraster. La influència d'aquestes persones  -

habitualment d'estatus alt als ulls de les comunitats subordinades-  

s'estenia  fins a influir en el comportament lingüístic que sostenien els 

autòctons entre ells en presència dels primers. Ja sigui per facilitar-

los la comprensió de la conversa o per la asimetria sòcio-simbòlica 

existent entre els grups lingüístics en contacte, la població 

minoritzada que més relació tenia amb aquestes capes socials 

s'acostumava a parlar-se en la llengua oficial i, probablement, en 

molts casos  -donat l'estatus dels interlocutors- experimentava fins i 

tot  satisfacció de poder-ho fer. 

Només  sembla que, en general,  han pogut resistir aquest 

macroprocés de modernització  aquelles comunitats que, a partir de la 

seva situació econòmica i cultural, han pogut fer prevaldre una 

interpretació positiva de les seves varietats lingüístiques i globalment 

d'elles mateixes com a grup humà i han sostingut un discurs 

il.legitimitzador de la situació que estaven vivint. Catalunya, per 

exemple,  sembla ser un d'aquests pocs casos, en què, malgrat tota la 

pressió política en situacions altament coactives i repressives  -i, 

potser, en part per això-  la majoria de la població autòctona ha tendit 

a conservar les seves varietats vernaculars  -i, encara, que de forma 

reduïda i clandestina-  també el seu estàndard. No sembla ser, en 

canvi, aquesta la tendència al País Valencià ni fins i tot actualment a 

les Illes Balears, on les situacions, malgrat  nuclis importants de 

resistència, semblen tendir cap a una definició de la realitat 
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diferenciada de la de Catalunya i, doncs, cap a l'abandonament de les 

varietats autòctones i l'adopció de l'estàndard castellà fins i tot en les 

comunicacions individualitzades i en la transmissió generacional94. 

Això, com és evident, requereix una definició de la realitat que, en 

l'escala de valors de les poblacions,  faci primar una avaluació 

positiva de l'abandonament dels vernacles per sobre de la del seu 

manteniment. Com hem dit,  quan es dóna aquest estat de coses  -

típic de les situacions minoritàries, ja siguin per subordinació política 

o per migració-  les avaluacions de les pròpies varietats acostumen a 

ser molt negatives  -o, en tot cas, només apreciades en termes 

'folkloritzants'-  i fins i tot considerades socialment estigmatitzants. 

Els pares, doncs, consideren que pel bé dels fills, els serà molt més 

avantatjós saber parlar més bé en l'estàndard oficial que no parlar en 

els vernacles històrics, donada la situació existent. Mentre els 

vernacles són sòcio-significativament  associats al passat, la ruralitat 

i a un món decadent, els estàndards per contra tendeixen a 

representar el futur, la modernitat, la possibilitat de supervivència 

econòmica, i un món dinàmic i prestigiós amb el qual els individus es 

volen identificar. Com es deia al País Valencià molt gràficament, 

'parlar en valencià és anar amb espardenyes, parlar en castellà és 

anar amb sabates'95. Hom culminarà, així, arreu del planeta la 

                                                 
94En el cas del País Valencià, Ninyoles (1978:56) destaca com durant la segona meitat 
del s. XIX i la primera del XX, la mobilitat social i la substitució lingüística 
esdevenen fenòmens connexos. El canvi d'idioma  -diu aquest autor-  constituirà el 
resultat inevitable dels canvis que es produeixen en la posició social d'individus i 
grups. Ara bé: a diferència d'èpoques anteriors, en què aquell canvi s'operava dins 
un mateix nivell social, ara s'estén a nivells diversos: oligarquia terratinent, classes 
mitjanes i petita burgesia  -i contemporàniament, afegeixo jo, ja de forma 
generalitzada entre molta de la població urbana.  
95Les comparacions valoratives amb altres grups o amb els seus membres individuals 
poden convertir-se en un aspecte important de l'autoimatge d'una persona, 
especialment quan aquesta es considera marginada dels altres i (explícitament o 
implícita) 'inferior' a ells en aspectes importants . El fenomen és corrent i pot ser 
massiu, com ara la creença dels negres en la seva pròpia inferioritat respecte dels 
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desaparició d'un  altíssim nombre de sistemes lingüístics  percebuts 

com a vergonyants pels seus propis parlants sota la pressió 

uniformitzadora dels estàndards estatals. Serà la crisi de la linguo-

diversitat.  

El moment fonamental de la desaparició dels codis serà la interrupció 

de la seva nativització en la pròxima generació. Semblantment al que 

veurem que ocorre en les situacions de contacte per migració, els 

pares ja bilingüitzats en la llengua dominant decidiran de transmetre 

aquesta i no pas la pròpia del grup als seus fills, per tal com pensaran 

que els serà més avantatjosa per a la supervivència econòmica o per a 

l'ascensió o acceptació social. El procés mantindrà característicament 

una situació en què la generació dels pares podrà encara parlar en la 

varietat autòctona entre ells però, en canvi, usarà el seu segon codi  -

l'oficial i prestigiós-  per adreçar-se als fills. Aquests, doncs, 

interioritzaran perfectament el nou idioma  -que habitualment serà 

també el de l'escola-  i establiran noves normes socials d'ús lingüístic 

que s'aniran estenent a mesura que es vagi produint el 

reemplaçament de les generacions. Pel fet del contacte amb la 

generació dels pares, aquesta primera generació que ja té com a L196 

el codi al.lòcton, podrà encara entendre oralment l'auctòcton, donat 

que s'hi anirà exposant a través de l'ús que en puguin fer la generació 

dels progenitors. Fins i tot, si el grau de substitució lingüística 

intergeneracional no és majoritari, -donat que a l'inici el canvi es pot 

estendre asimètricament,  de dalt a baix segons l'escala social- el 

                                                                                                                                           
blancs  (Tajfel, 1984:362 i 364). De fet, segons Merton, l'individu orienta la seva 
conducta en base a l'aprovació o el rebuig de grups als quals ell no pertany. Els 
grups de referència són grups estranys que actuen d'escales de valor per a l'acció 
individual i constitueixen el sistema de referència dins del qual l'individu valora el 
seu comportament i el dels altres  (citat a Dahrendorf, 1975:49).    
96L1 = 'llengua primera', és a dir, la desenvolupada  en primer  lloc en la seqüëncia 
temporal vital  de l'individu. 
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poden arribar a parlar fins i tot amb membres de la pròpia generació 

que encara tinguin el codi històric del grup com a L1. A mesura, però, 

que s'estengui el comportament substitutori, aquest podrà 

generalitzar-se, de manera que arribaran a ser els que encara tinguin 

com a L1 l'autòctona els que s'aniran avergonyint d'usar-la i evitaran 

de parlar-la, si més no en públic i, en especial, amb els seus 

companys i amics. Arribats en aquest punt, tota una nova generació 

haurà  ja adoptat majoritàriament   -a través dels pares- el nou 

comportament lingüístic i el codi inicialment al.lòcton anirà 

esdevenint natiu97.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97Sobre la  substitució lingüística, vg. també el subcapítol 11.  



 

181 

People learn language for a purpose 
and the more purposes there are for a language 

the stronger it is and the more attractions 
it has for its community. 

 
William F. Mackey 

 
 

11. ELS  PROCESSOS   MIGRATORIS 
 
 

11.1 El contacte per migració 

 Al costat del gran fenomen de contacte lingüístic produït més 

contemporàniament per l'extensió dels estàndards trobem 

històricament -i amb funcionament ininterromput- l'altra gran causa 

d'exposició a la diversitat lingüística: les migracions de les poblacions. 

Tan antics com la història de la humanitat, els moviments massius de 

grups d'éssers humans del seu territori tradicional cap a zones ja 

habitades per altres col.lectius han comportat molt sovint  l'encontre 

entre diferents cultures i llengües amb resultats diversos segons les 

circumstàncies: desús i desaparició del codi dels migrants o del dels 

receptors o bé fusió i emergència d'un nou sistema lingüístic construït 

a partir dels elements d'un i altre codis precedents. El contacte per 

migració, doncs, implica generalment canvi, si més no per a un dels 

grups en contacte98. El grup que es desplaça, per exemple, tendeix a 

                                                 
 
98Així com en altres aspectes del fenomen cultural és més habitual que es donin 
processos de fusió i de sincretisme per part -tot i que potser en grau diferent-  de tots 
dos grups  en contacte, lingüísticament sembla haver-hi una tendència majoritària a 
realitzar la fusió acabant usant un de sol dels codis en contacte, tot i que s'hi puguin 
incorporar alguns elements  -mots, girs, etc.- del que s'abandona. Per exemple, en el 
cas de l'Argentina de les darreries del s. XIX i primeres dècades del XX -on els 
estrangers van representar gairebé la meitat de la població en les províncies 
econòmicament i demogràficament més importants i gairebé el 70% de la població de 
la capital-  es va donar, segons els estudiosos, un procés de sincretisme cultural, que 
en l'aspecte lingüístic, però, tuvo su realización en una confluencia hacia el uso del 
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trobar-se  -sobretot contemporàniament-  en un hàbitat sòcio-cultural 

diferent del que va deixar i al qual molt probablement tindrà 

necessitat d'adaptar-se per tal de sobreviure econòmicament i, segons 

el nombre i el grau de concentració de la població desplaçada, fins i 

tot sòcio-psicològicament. Si el volum, però,  dels dos grups en 

contacte arriba a ser relativament similar  i a més hi ha altres factors  

-polítics, militars, econòmics, tecnològics, culturals, etc.-   que 

impliquin un major grau de poder global per als migrants, poden ser 

aquests els qui finalment absorbeixin el grup receptor i no pas a 

l'inrevés. Així, per exemple, ho testimonien els casos americans  -tant 

en el nord com en el sud, malgrat les seves diferències-  on els 

migrants europeus han anat absorbint els amerindis i els han dut a 

adaptar-se  socioculturalment -en més o menys òptim grau-  a 

l'organització que han establert aquells en el territori tradicional 

d'aquests darrers99.   

Des del punt de vista sociolingüístic, aquest tipus de contacte per 

desplaçament de poblacions conté elements diferenciadors respecte 

                                                                                                                                           
español como única lengua  (Fontanella, 1978:30).   Els casos d'emergència de nous 
codis per pidginització i criollització no són tampoc estranys, però. Igualment el codi 
que pugui prevaldre, segons les circumstàncies, pot veure's afectat estructuralment, tot 
i que no es pugui parlar pròpiament ni de pidginització sinó més aviat d'influència del 
'substrat' -és a dir, dels trets específics de la llengua primera dels individus- com 
sembla indicar l'actual evolució sociolingüística a Catalunya, pel que fa al català dels 
joves d'origen immigrat.  
99Els casos americans il.lustren també una altra evolució posterior del procés. 
Instal.lades i assentades com a plenes posseïdores dels territoris on es van desplaçar, 
les societats americanes d'origen europeu poden al seu torn generar discursos 
defensius en contra de les llengües dels grups de nous migrants que puguin ser 
percebudes com a amenaçadores de l'estabilitat aconseguida. En són exemple actual  
als Estats Units les idees i accions en defensa de l'anglès   a causa del flux migratori 
hispànic del sud i en van ser en el passat les generades a l'Argentina en defensa de 
l'espanyol a rel de les esmentades grans migracions -en especial, la italiana-  de 
principis de segle.  Fontanella, per exemple, destaca com  en el período de la 
inmigración masiva la defensa del español, 'depósito del espíritu de la raza', fue un 
lugar común entre los ideólogos nacionalistas del país y en la prensa enrolada en esa 
corriente  (1978:29).  
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del contacte per extensió política de l'estàndard oficial. En aquest cas, 

el contacte pot tendir a produir-se més per via individualitzada que no 

pas per via institucionalitzada (si més no en la primera generació dels 

immigrats). En els casos més habituals, la població desplaçada haurà 

de sostenir un grau important d'interacció cara a cara amb la 

població receptora si vol sobreviure  -com a mínim per treballar, 

donada la primacia econòmica de la població ja instal.lada100. 

L'exposició a les formes lingüístiques dels autòctons serà, doncs, un 

procés més informal i espontani que no pas formal i planejat. Molts 

immigrats poden venir de països on encara no hagi tingut lloc el 

procés d'alfabetització generalitzada i, per tant, sense disposar de cap 

formació escrita. El contacte, per tant, serà fonamentalment oral i en 

situacions naturals, amb les conseqüències corresponents en el 

repertori lingüístic dels individus. La bilingüització que puguin 

experimentar aquests individus serà bàsicament informal i 

habitualment imperfecta si ja han superat  -com ocorre molt sovint-  

l'edat òptima d'adquisició lingüística. Els codis que desenvoluparan 

podran no tendir a ser construïts a partir de  les varietats estàndard 

sinó de les vernaculars que siguin presents en el seu context 

immediat del lloc on resideixin o treballin. El major o menor grau de 

desenvolupament de la competència en el sistema lingüístic de la 

població receptora dependrà, així, de la intensitat i de la qualitat del 

contacte amb aquesta. Tot i que al començament el temps de 

residència  en el nou territori  serà un factor que es podrà 

                                                 
100En alguns casos, aquest contacte per motivacions econòmiques pot retardar-se si els 
immigrats duen a terme una autoorganització econòmica en la qual només els situats 
al capdavant tenen contacte sovintejat amb la població receptora  -per aconseguir 
matèries primes, etc.- mentre que els que van arribant van subsistint econòmicament 
integrant-se en les empreses i negocis dels primers. Si el volum de la població 
desplaçada del mateix origen és alt pot donar-se, almenys en un cert grau, una mena 
d'autosuficiència econòmica i social que retardi el contacte habitual amb la població  -
i, per tant, amb la llengua-  receptora, si més no en la primera generació.    
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correlacionar fàcilment amb  el nivell de coneixement  de la nova 

llengua, després aquesta variable deixarà d'influir. Cobertes les 

necessitats essencials de comprensió  i expressió mínimes per 

sobreviure -si més no en els aspectes bàsics-  molts immigrats, però 

especialment els dedicats a les feines més manuals i amb menys 

exigència de formació,  semblen aturar el seu desenvolupament 

lingüístic  i resten en un nivell de competència que pot resultar molt 

poc modificat encara que passin molts anys101. 

Noteu que en el cas del contacte per extensió política d'un estàndard 

al.lòcton la bilingüització tendirà  a ser diferent: la varietat que 

s'adquirirà per via institucionalitzada  -habitualment, al sistema 

escolar-  serà l'estàndard -amb gran incidència habitual de l'escrit-  i 

reflectirà poc les característiques vernaculars orals. La bilingüització 

típica estrictament per subordinació política serà, així,  L1 vernacle  / 

L2102 estàndard, mentre que la bilingüització estricta per migració 

serà, doncs,  habitualment L1 vernacle (+estàndard ?) / L2 vernacle, 

amb poca incidència, en general, de l'escrit i dels estils formals, en la 

primera generació. Igualment hi haurà diferències en les funcions dels 

codis. Mentre que en el primer cas la L2 tendirà a no serà 

habitualment usada en les interaccions socials habituals  -si més no 

en les primeres fases del procés, donada l'absència massiva de 

parlants d'aquesta-  i s'emprarà fonamentalment en la comunicació 

                                                 
101El fenomen és conegut en la bibliografia internacional com a fossilització de la 
competència. Això no obstant, cal creure que  això deu afectar més el nivell de 
l'expressió que no pas el de la comprensió. Pel que fa a aquest darrer -sense, però,  
gaire estudis que contemplin específicament aquesta diferència de capacitats- cal 
creure que sí que pot anar-se desenvolupant segons l'exposició lingüística de 
l'individu, com sembla suggerir el cas dels immigrats castellanoparlants a Catalunya, 
on totes les estadístiques i estudis assenyalen com avança molt més la comprensió del 
català que no pas l'expressió (vg. Bastardas, 1986).  
102L2 = llengua segona, és a dir l'adquirida posteriorment al desenvolupament de la 
primera. 
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escrita i en l'oralitat només formal, en el segon la L2 sí que serà 

varietat habitual d'interacció social, excepte en les relacions que els 

individus immigrats sostinguin amb els membres del seu mateix 

origen.  

El quadre típic que he dibuixat fins ara correspon més adequadament  

a situacions d'encontre de grups en societats on el grau de 

desenvolupament de les comunicacions institucionalitzades és encara 

baix. Aquest tipus de situacions ens van bé analíticament per veure 

més clar el paper dels factors individualitzats i el dels 

institucionalitzats. Així, moltes de  les situacions africanes actuals 

caracteritzades pel contacte entre diferents grups lingüístics 

desplaçats a  ciutats on encara l'escolarització obligatòria i 

generalitzada en una llengua és poc eficient i on el volum d'altres 

comunicacions públiques no és gaire alt  -ràdio, televisió, publicitat, 

paperassa oficial, etc.-  fa veure la important incidència del 

desenvolupament lingüístic no-formal. Així, poblacions de divers 

origen lingüístic forçades a conviure i relacionar-se en el nou medi 

urbà han d'adoptar/generar sistemes de comunicació lingüística que 

els permetin la comunicació per a la supervivència. Els esdeveniments 

lingüístics que ocorren en el nivell social informal no són, per tant, 

menyspreables en absolut i poden tenir una influència cabdal en el 

resultat dels processos de contacte. És evident, doncs, que la 

comprensió de les situacions sociolingüístiques ha de passar per 

aquesta dinàmica d'interrelació entre el pla de les comunicacions 

individualitzades i el de les institucionalitzades o, dit d'una altra 

manera, entre la vida social espontàniament regulada i 

autoorganitzada i la vida de les organitzacions i de les intervencions 

formals, amb el poder polític al capdavant.  
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Dic això, perquè a l'hora d'estudiar el contacte lingüístic per 

desplaçaments de població s'ha tendit molt sovint a ignorar la 

dimensió institucionalitzada, com si el contacte grupal tingués lloc en 

un àmbit a tot estirar  sòcio-econòmic però sense presència ni 

intervenció de l'esfera  política. Com ja vaig escriure en un altre lloc, 

hem tendit a ignorar que, com diuen els ecòlegs, la relació entre dues 

espècies no és un fet binari sinó ternari. En la realitat no només hi ha 

les dues espècies sinó hi ha a més el medi  en què té lloc la relació i 

que pot tenir una altíssima influència en el resultat del contacte. Les 

mateixes espècies en un medi configurat d'una manera o d'una altra 

poden evolucionar de manera ben diferent (vg. Bastardas, 1993). De 

fet, aquesta tradició ve a ser l'anvers de molts estudis de política 

lingüística que han tendit a ignorar precisament aquest nivell social 

quotidià -i, molt sovint també, fins i tot els factors sòcio-econòmics-  i 

han tendit a fixar-se de manera quasiexclusiva en les comunicacions 

institucionalitzades, com si aquestes fossin les úniques importants, 

com si existissin societats sense individus. Duta a l'extrem, aquesta 

perspectiva 'institucionalista' és incapaç, per exemple, d'explicar les 

situacions en què els resultats sociolingüístics registrats hagin estat 

adversos als que cercaven  les polítiques executades.  Crec, com he 

anat repetint, que l'aproximació més intel.ligent i adequada a la 

natura de la realitat ha de ser la que tingui en compte precisament les 

interrelacions  entre els dos grans blocs de comunicacions o, encara 

millor, entre els dos extrems d'aquest continuum integrat i 

indissoluble que és  la comunicació lingüística, les quals 

interrelacions  constitueixen  precisament una de les grans qüestions 

que encara no entenem en profunditat.  
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Establerta la importància del nivell social informal i autoorganitzat, 

cal dir que en molts casos, i, en especial els europeus, els moviments 

migratoris s'han donat i es donen en el marc de societats altament 

organitzades i insitucionalitzades en què l'esfera política i, en general, 

l'esfera pública, té un pes decisiu en el rumb que puguin prendre 

molts dels esdeviments socials. És per això que es fa difícil d'analitzar 

els processos de contacte migratori europeus fent abstracció de la 

dimensió política i dels efectes que aquesta ocasiona en els àmbits 

públics que controla o en què influeix de manera més o menys 

directa. Per tal com les ments individuals/socials interpreten de 

manera holística la realitat que perceben i són influïdes globalment 

per totes les dimensions de la seva existència, les ciències 

socioculturals no poden inexcusablement de deixar d'adoptar també, 

com he dit,  una perspectiva integral i de complexitat. Partirem, per 

tant, del fet que els moviments migratoris no es donen només en 

l'espai social individualitzat sinó també i alhora en l'espai 

institucionalitzat. Un individu europeu contemporani quan es 

desplaça  ho fa a un determinat país o zona d'un país políticament 

definits on trobarà una determinada població respecte a la qual 

sostindrà unes determinades representacions cognitives amb els 

corresponents efectes socials. Confrontat amb la població autòctona, 

es percebrà superior, igual o inferior en base a representacions 

mentals  biogràficament constituïdes i, com a resultat de la interacció 

del seu dipòsit cognitiu amb la realitat de l'existència quotidiana, -en 

el nivell purament social i en l'institucional-  decidirà els seus cursos 

d'acció. 

És des d'aquesta aproximació global que podem entendre els 

processos d'assimilació lingüística que es produeixen habitualment en 
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els processos de contacte per migració. En general, com he dit, 

l'evolució més corrent és la completa adaptació de la població 

immigrada -o més ben dit, dels seus descendents-  al sistema de 

comunicació lingüística de la societat  receptora i l'abandó dels seus 

sistemes d'origen. L'esquema típic consisteix en un cicle de tres 

generacions, ja suggerit per Duncan, Galitzi i altres als Estats Units 

durant el primer quart d'aquest segle103.  La primera generació 

rarament desenvolupa una capacitat emissora completament 

adequada de la llengua del país receptor i, molt sovint, tendeix a viure 

encara força intragrupalment. La segona és l'autèntica generació 

pont. Tot i que encara pot tendir a tenir la llengua d'origen dels pares 

com a llengua inicial de socialització en l'àmbit familiar -per tal com 

sovint els pares no es trobaran còmodes i fluids encara en el codi de 

la societat receptora-  el context institucional i informal a què també 

s'exposarà exteriorment li facilitarà el desenvolupament d'una 

competència nativa o quasinativa del sistema lingüístic tradicional del 

país on ja ha nascut. El pas obligatori per l'escola serà crucial per tal 

com fornirà als individus de segona generació tant la varietat 

estàndard  -a través de l'oralitat formal dels mestres i de 

l'aprenentatge de la lectoescriptura-  com la varietat o varietats 

vernaculars  -per mitjà dels alumnes autòctons presents en el grup-

classe. Si la influència del context social extra-familiar és alta, pot 

donar-se fins i tot el cas que aquests infants parlin amb els seus 

germans en la llengua del país receptor, fins i tot a casa, tot i que 

tendiran a conservar l'ús de la llengua d'origen amb els pares (vg. 

Johnston, 1969)104. Equipats, així,  lingüísticament en pla d'igualtat 

                                                 
103Vg. Price (1969) i Bastardas (1985).  
104En alguns casos, com ara el dels noruecs als Estats Units de començaments de 
segle, la pressió del context social pot arribar a fer que els fills usin la llengua de la 
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amb els natius i no havent experimentat el desplaçament físic des 

d'un altre territori  -com sí que és el cas dels pares-  la segona 

generació tendirà molt més a barrejar-se socialment amb els 

autòctons i habitualment mostrarà ja més alt índex de matrimonis 

lingüísticament mixtos. Econòmicament  -en especial, si la 

conjuntura és favorable-   podran accedir a treballs no purament 

manuals competint amb els individus del grup receptor i ascendint 

socialment, fets per als quals hauran d'usar ineluctablement  la 

llengua de la societat receptora. La tercera generació presenta ja, 

generalment, una formació lingüística i cultural ja molt acostada o 

idèntica a la de la societat receptora. La majoria dels seus 

components pot ser que ja no tingui la llengua d'origen grupal com a 

primera de socialització familiar degut al fet que molts progenitors de 

segona generació ja hauran triat de parlar als seus fills en la llengua 

de la societat d'acollida,  en especial en el cas dels matrimonis mixtos. 

En tot cas, ja tots perfectament competents en el codi receptor 

quedaran habitualment poques raons per conèixer i usar la llengua 

d'origen grupal fins i tot entre els individus del mateix origen, donada 

habitualment la manca de contacte freqüent amb el país de 

procedència del col.lectiu i la inutilitat pràctica del codi en la societat 

en què resideixen. El grau d'intermatrimonialitat augmentarà i, 

probablement, es generalitzarà i aniran quedant esborrats tots els 

trets cultuals més distintius dels immigrats de primera generació.  

Aquest esquema típic pot quedar alterat per divesos factors presents 

en diferent grau segons els casos. Per exemple, pel nombre i pel grau 

de dispersió/concentració de la població. Com més nombrós sigui el 

grup immigrat més possibilitats de relació intragrupal hi ha  -i, per 
                                                                                                                                           
comunitat receptora fins i tot amb els seus pares, tot i que aquests els parlin en la 
llengua d'origen (vg. Haugen, 1953).  
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tant, de reducció de l'exposició intergrupal. I si la distribució 

residencial tendeix a la concentració dels nouvinguts en àrees 

determinades en lloc de dispersar-se per entre la població receptora 

més reducció  tendirà a haver-hi del contacte amb els autòctons, amb 

les consegüents  repercussions socials i lingüístiques: desconeixement 

de la població receptora, manca de relacions estables i satisfactòries 

amb aquesta, menor desenvolupament de les competències 

lingüístiques, etc. Igualment una variable com ara l'estructura de la 

llengua dels immigrats pot ser  un element que intervingui en la 

rapidesa o lentitud del canvi de llengua primera entre les generacions 

del grup immigrat. Així,  el grau de similitud o diferència estructural  

pot intervenir en la rapidesa de l'adopció de la llengua receptora per 

part ja de la primera  generació. Si els codis en contacte són llengües 

semblants la facilitat d'adquisició augmentarà i el procés podrà ser 

més ràpid del que és habitual105. Com veurem més endavant, una 

tipologia també diferent del procés assenyalat la constitueixen els 

casos que Kloss anomena de  speech-area immigrants   -és a dir, de 

migracions intraestatals i no pas interestatals-  en especial quan els 

que es desplacen a una altra àrea lingüística diferent  són individus 

pertanyents culturalment al  grup dominant políticament sobre el 

territori en qüestió, com ha estat el cas en l'experiència catalana. 

 

                                                 
105Així ho assenyala explícitament Fontanella (1978) en el cas argentí: La proximidad 
lingüística entre el español y el italiano (...) favoreció una gradual comprensión del 
español por los inmigrantes italianos a poco de vivir en el país y les facilitó un 
aprendizaje relativamente rápido del español que les permitió comunicarse con 
cierta facilidad con los hispanohablantes  (p. 15). En canvi,  la distancia existente 
entre el español y el vernacular hablado por los ruso-alemanes  -una variedad del 
alto alemán-  (...) favoreció, sin duda, un claro mantenimiento de los límites de 
ambas lenguas que impidió un paso gradual de una a otra a través de una forma de 
transición como el 'cocoliche',   com en el cas dels italians (p. 21).  
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11.2 L'adaptació de la primera generació 

Vist amb més detall, el procés d'assimilació lingüística dels immigrats, 

és diferent a cada generació.  La primera generació és la que 

habitualment pateix l'experiència més dura. Traslladats a una altra 

zona cultural, els individus immigrants hauran de fer front a les 

dificultats de viure en una societat diferent a la de la seva socialització 

primària i secundària. En tant que ments produïdes en un altre 

ecosistema sòcio-cultural, el seu equipament lingüístico-cognitiu no 

serà l'adequat per sobreviure en la societat de recepció. Des del punt 

de vista estrictament lingüístic hauran de passar per un procés de re-

socialització en una etapa bio-psicològica ja sovint no òptima  -

excepte en el cas dels fills dels immigrats que es traslladin ja casats i 

amb descendència, els quals fills aleshores seguiran un procés similar 

al de la segona generació. Vol dir això que, al costat de totes les altres 

dificultats de l'experiència migratòria adulta inicial   -resoldre 

globalment la supervivència quotidiana, cercar mitjans econòmics 

més o menys estables , refer xarxes d'amistat i de reconeixença social, 

etc.-  l'immigrant que va a una altra zona lingüística es trobarà, en 

general,  amb el problema de la manca d'intercomprensió, cosa que li 

complicarà durant força temps -però de manera especial en els 

primers períodes de l'estança-  la resolució de tots els aspectes 

esmentats.  

Entendre i fer-se entendre en una  societat desconeguda i en una 

situació d'incertesa en tots els aspectes no és una experiència gaire 

fàcil ni gratificadora per a ningú. Per això, l'immigrant cercarà l'ajut i 

la companyia d'altres individus del mateix grup, i en especial dels que 

ja estiguin instal.lats en el nou país i coneguin més que no pas ell 

tant la llengua com els costums i els camins d'estabilització, encara 
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que aquesta de moment sigui relativa. Si l'immigrant es trasllada amb 

la família, i aquesta ja inclou els fills, l'experiència migratòria pot ser 

encara més dura, donat l'augment de necessitats per satisfer i la 

tensió que això comportarà. Per això, en molts casos, l'immigrant sol 

és qui es desplaça d'antuvi al nou país,  per tal de trobar feina i 

d'explorar la situació abans de dur-hi la resta de la família. Deixar, 

però, els éssers més pròxims i anar-se'n de forma solitària no deixa de 

ser una solució sòcio-psicològicament gaire satisfactòria, tot i que, en 

aquests casos, sovint és l'única possible.  

Aquesta necessària intragrupalitat inicial esdevindrà menys exclusiva 

a mesura que l'immigrat es vagi familiaritzant amb els sistemes de 

comunicació lingüística i d'organització social característics de la zona 

on ha anat a residir. Ja inicialment, i vulgui o no vulgui, s'haurà anat 

exposant al flux comunicatiu públic típic de les societats 

desenvolupades contemporànies. La televisió, la retolació, la 

publicitat, la ràdio, cursos especials  -en certs països-   etc., l'aniran 

posant en contacte amb la llengua de la societat receptora, de la qual 

desenvoluparà gradualment la comprensió a través d'un procés de 

successives aproximacions concèntriques, en general força caòtiques. 

Com més exposició contextualitzada rebi  -és a dir, com més clars 

siguin visualment o sensòriament els referents-  més podrà avançar 

en el desxiframent de les convencions significatives de la societat 

autòctona i més podrà anar transferint aquesta capacitat al pla de 

l'expressió106. Més o menys aviat, i segons el grau d'autosuficiència de 

                                                 
106Tot i que la teoria lingüística prevalent en l'actualitat no ho contempli gaire  -o 
gens- cal recordar aquí la diversitat intrínseca de les competències lingüístiques, la 
seva parcial independència mútua i les diferències en les seves condicions de 
producció. Mentre la comprensió oral demana bàsicament una exposició 
suficientment contextualitzada i regular que ajudi al descobriment del sistema de 
relacions formes/significats, l'escrita demanarà, a més, el coneixement de les 
convencions gràfiques i també de formes absents de l'oralitat habitual i usades només 
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l'organització econòmica de l'endogrup, l'individu desplaçat anirà 

entrant en contacte   -encara que sigui parcial i durant certes estones 

de la jornada, donat que, si pot triar,  preferirà, en general,  

relacionar-se intragrupalment-  amb els individus de la societat 

receptora. Això ocorre generalment en el marc de les necessitats de 

supervivència econòmica. Així, ja sigui, per exemple,  a través dels 

seus companys de treball o de les persones a les quals ha de fer algun 

servei, sostindrà relacions cara-a-cara de caràcter intergrupal, en les 

quals anirà reeixint més com més regulars i sovintejades siguin.  

La qualitat d'aquestes relacions  -i no només la quantitat, però-  serà 

també un factor important. Mentre, per exemple, la quantitat 

d'exposició  afavorirà el desenvolupament de la comprensió i la 

freqüència d'interacció el de l'expressió lingüístiques, la satisfacció o 

insatisfacció globals resultant de les relacions intergrupals influirà en 

les representacions que l'individu immigrat anirà construint respecte 

dels individus del col.lectiu receptor, i, en conseqüència, també en els 

seus comportaments ètnico-lingüístics futurs.A través de la seva 

experiència existencial global  l'individu immigrat anirà definint les 

seves actituds respecte de la societat receptora i dels seus elements 

culturals. La relació, doncs, que l'immigrat establirà cognitivo-

afectivament respecte del codi lingüístic de la societat autòctona i 

respecte d'aquesta mateixa societat col.lectivament entesa, estarà 

enormement influïda pels resultats de les interaccions intergrupals.  

Si l'immigrat troba contínuament hostilitat i antipatia manifestes per 

                                                                                                                                           
o molt preferentment en els àmbits escrits formals. Per altra banda, les capacitats 
desenvolupades en relació a l'activitat comprensiva no seran directament transferibles 
a les capacitats emissores  -parlar i escriure-  sinó que demanaran un llarg i sovint 
costós exercici en la comunicació real, amb resultats difícilment òptims en 
comparació amb els nadius, si no és que la pràctica és començada ja en la infantesa o, 
com a màxim. en la  jovenesa de l'individu (vg. els apartats 4.4 i 4.5).  
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part de la població receptora no és gens estrany que l'expectativa  

positiva inicial que el va portar a dirigir-se a aquell país  es transformi 

en actitud negativa i contrària cap a la societat i la cultura 

autòctones. Si a això s'afegeix una conjuntura econòmica desfavorable 

per a la integració de nous individus en el mercat laboral  -fet  que 

ineludiblement tendirà a afectar més a les poblacions poc formades i 

encara poc integrades en el sistema econòmic de la societat-  

l'avaluació de l'experiència migratòria pot ser frustrant i molt 

negativa, fet que pot dur a conductes marginals i agressives107. 

Donat que l'aventura migratòria pot ser duta a terme també  -i sovint 

de forma majoritària-  per individus adults joves sense relació 

matrimonial estable  -al costat dels que es desplacen ja casats i amb o 

sense fills- es presentarà als primers el problema de l'aparellament. 

En la selecció del futur cònjuge hi podran intervenir tant factors 

quantitatius com qualitatius pel que fa al contacte intergrupal. En la 

mesura en què el nombre del grup immigrat sigui baix,  més  

individus d'aquest origen es veuran obligats forçosament a trobar 

parelles pertanyents al grup receptor  -o, de vegades, en les grans 

urbs contemporànies, pertanyents a altres grups també immigrats tot 

i que de diferent llengua i cultura108. En canvi, com més alt sigui el 

gruix del grup desplaçat més possibilitats hi pot haver d'endogàmia. 

Els factors quantitatius, però, poden ser influïts alhora pels de 

                                                 
107Les grans migracions contemporànies als centres urbans poden constituir un 
important factor de trencament de l'estabilitat -o, si més no, de la relativa 
homogeneïtat- de la societat receptora, fins i tot a llarg termini. L'augment continu del 
nombre dels immigrats d'un determinat grup, les facilitats de transmissió tecnològica 
de la comunicació oral, escrita i visual, la rapidesa dels transports, etc., poden ser 
factors favorables al manteniment de la cultura dels immigrats durant períodes més 
llargs dels històricament acostumats. Pot existir la possibilitat real de passar d'un 
pluralisme cultural territorial a un de social i coetani, amb conseqüències fins ara 
encara desconegudes.   
108Vegeu, per al cas del Canadà, Lieberson (1970). 
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caràcter qualitatiu. Així, segons les mútues representacions de cada 

un dels grups en contacte respecte de l'altre, l'aparellament entre 

individus de diferent origen  -autòcton i immigrat-  pot ser més o 

menys ben vist socialment per part de tots dos col.lectius. Si la 

situació és de tensió i d'hostilitat -o simplement de grau de diferència 

cultural-  el nombre de matrimonis d'origen mixt tendirà a ser menor 

que si les relacions intergrupals són més aviat acceptades o, en tot 

cas, no rebutjades frontalment per cap dels dos col.lectius o entre 

grups de cultura similar109.  

En els aparellaments endogàmics  -és a dir, entre membres del mateix 

grup immigrat-  de primera generació, la llengua familiar tendirà a ser 

la pròpia del grup, ja que serà la que amb més fluïdesa i naturalitat 

usaran encara els individus desplaçats i la que, amb tota probabilitat, 

s'haurà ja relacionat la parella abans de la constitució de la família, a 

través, com he dit, de les xarxes de relació intragrupal. Aquesta 

llengua  -a través de les varietats dutes pels immigrats -  esdevindrà 

també la primera  en la socialització dels seus fills, els quals, podran 

passar posteriorment, però, per un procés de bilingüització 'externa' 

que tendirà a reduir les funcions de la llengua immigrada i a 

augmentar gradualment les de l'idioma autòcton, que pot arribar a a 

ser en molts casos,  com veurem,  el codi més habitualment usat per 

la segona generació. 

 En el cas dels aparellaments exogàmics  -entre individus de diferents 

grups-  el comportament lingüístic previsible no és tan clar i dependrà 

                                                 
109El cas de l'Argentina és il.lustratiu de la influència de la distància cultural: la 
relativa diferencia cultural de los alemanes tanto con la población nativa como con 
los dos grupos inmigratorios mayoritarios, italianos y españoles, (...) facilitó una 
actitud de preservamiento cultural y dificultó la existencia de matrimonios mixtos en 
las primeras generaciones  (Fontanella, 1978:23).  
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de les circumstàncies personals i contextuals dels individus. El cas 

més general, però, és que la parella es parli en la llengua del grup 

receptor per tal com  serà aquest habitualment el codi més compartit 

pels dos participants, ja que l'autòcton tendirà a no conèixer l'idioma 

de l'immigrat mentre que aquest ja haurà desenvolupat,  encara que 

pugui ser imperfectament, el coneixement de la llengua del col.lectiu 

autòcton.En d'altres circumstàncies, però, en què l'individu autòcton 

pugui conèixer bé l'idioma de l'immigrat, la parella pot tendir a parlar-

se en aquest últim, donada la probable manca de fluïdesa de 

l'individu desplaçat en el codi del col.lectiu receptor. Si aquest darrer, 

però, hagués desenvolupat també una competència emissora fluida en 

l'idioma autòcton el resultat tornaria a ser incert i dependria 

aleshores en gran part del context sòcio-demogràfic dels individus i/o 

de les seves representacions i ideologies ètnico-lingüístiques. Si els 

individus residien en una àrea amb clar predomini d'algun dels dos 

grups podrien tendir a usar la llengua d'aquest, donat que ja fóra 

l'habitual en les relacions socials de la zona. Això, però, tampoc 

podria  no ser així si intervenien determinades avaluacions 

lingüístiques respecte dels idiomes en contacte que posessin 

clarament el prestigi social general, la identificació ètnica o el 

potencial comunicatiu d'un per damunt de l'altre. La qüestió encara 

es complicaria més si aquests paràmetres col.lidissin entre ells, és a 

dir, si un tingués una avaluació positiva des del punt de vista de la 

identitat ètnica però l'altre la tingués pel fet del prestigi social més 

general. Tampoc no és descartable un desacord entre els cònjuges 

respecte de la llengua en què s'han de comunicar, tot i que això és un 

tema que ja es resol habitualment en l'època pre-conjugal i que pot 

reaparèixer, però, en el moment de parlar als fills. La llengua en què 

haurà tingut lloc la relació prèvia dels individus tindrà, doncs, una 
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importància cabdal, ja que, a causa del fenomen de la persistència de 

les normes interindividuals, tendirà ja a decidir de forma 

quasiautomàtica quin serà l'idioma de relació en el si de l'àmbit 

familiar, si més no entre els cónjuges. Tot i que no és impossible, el 

canvi de llengua entre individus que ja duguin una relació regular i 

sovintejada, tendeix a ser difícil i a causar incomoditat i estranyesa  

als interlocutors, fet pel qual és més sovint rebutjat  que no pas 

realitzat, a no ser que les circumstàncies socials ho facin imperiós o 

molt aconsellable (xarxa social  -o laboral-  molt conscient d'una 

determinada opció lingüística, conversió ideològica, etc.).Sigui com 

sigui, però, els individus de primera generació no arribats d'infants o 

de força joves, tendiran encara, si les circumstàncies hi afavoreixen, 

més aviat  a unir-se amb individus del propi grup lingüístic que no 

pas del grup autòcton. 

 

11.3 La segona generació 

El mateix context sòciocultural global que viuen els progenitors  -la 

primera generació immigrant-  pot donar, però,  resultats molt 

diferents si els que s'hi exposen no són adults sinó individus en 

l'etapa bio-psico-cognitiva de socialització primària. Aquelles 

condicions, doncs, que aconseguiran que un immigrat ja adult només 

desenvolupi parcialment i imperfectament, per exemple, l'expressió 

oral en la corresponent varietat de la llengua del país receptor, poden 

fer que, en el cas dels seus fills, la competència aconseguida sigui 

pràcticament la mateixa o molt semblant que l'assolida pels autòctons 

de la mateixa generació. En el marc de les seves millors propietats de 

desenvolupament cerebro-mental (vg.4.5), si s'exposa a un context 
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social amb la suficient participació d'infants d'origen autòcton, la 

segona generació creixerà amb un índex de competències emissores i 

receptores de la llengua del conjunt receptor enormement superior a 

la de la primera. En contacte cara-a-cara sovintejat amb els infants 

autòctons, els infants de pares immigrats -i, sobretot, si aquests 

numèricament són minoritaris en els corresponents àmbits socials-  

aniran desenvolupant per osmosi el sistema de comunicació 

lingüística que els primers utilitzin. La comprensió de la varietat  -o 

varietats-  lingüístiques usades en la interacció social de manera 

freqüent i regular en l'entorn dels individus  -i, molt sovint, siguin o 

no adreçades a ells directament-  serà desenvolupada, conscientment 

o subconscient, de manera natural, tot tractant d'inferir la significació 

de les emissions lingüístiques percebudes convenientment 

contextualitzades El desenvolupament de l'expressió dependrà en més 

grau, en canvi, de l'ús real que en facin en les interaccions amb els 

altres infants  -o també amb els adults. I aquest ús o no-ús serà 

determinat per la interrelació de factors com ara la composició 

demolingüística dels àmbits de relació personal, les comunicacions 

institucionalitzades que hi siguin produïdes, i  la imatge que, com a 

resultat del context global  -comportament intergrupal dels pares, 

discursos valoratius i ideològics sobre les varietats lingüístiques en 

presència, etc.- s'acabin fent els individus sobre les normes d'ús 

adequades a les diverses  situacions en què es trobin.   

La composició demolingüística dels àmbits socials en què participin  -

el barri, l'escola, els grups d'amistat, les activitats extraescolars, etc.-  

podrà influir en gran manera en la determinació dels comportaments 

lingüístics que hi tindran lloc. Si les proporcions entre individus d'un 

i altre grup són molt asimètriques en un determinat àmbit, la 
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tendència -en el cas de no intervenir-hi cap més factor-  serà a usar la 

varietat lingüística del grup més nombrós en la composició de l'àmbit, 

en especial si es tracta d'una àrea social on l'encontre és llarg i 

regular, com ara un grup-classe escolar. Aquesta tendència, però, pot 

ser modificada per la pròpia força d'àmbits demolingüístics superiors i 

de les comunicacions institucionalitzades. Així, si la descompensació 

demolingüística que ocorre en un  àmbit  no es reprodueix també en 

els altres, la tendència a usar la llengua del grup majoritari en una 

situació determinada pot veure's disminuïda per la situació inversa, 

posem per cas, que es doni en altres àrees.  Si, contràriament, la 

desproporció és habitual també al carrer, als centres d'esplai, etc., la 

tendència a usar la llengua del grup que resulti majoritari en la 

comunicació social resultant serà forta. Si, per exemple, però, 

ocorregués que en el pla de la distribució residencial de la població el 

grup immigrat visqués fortament concentrat, és molt probable que, si 

més no en un cert grau, els individus de segona generació d'aquest 

origen usin la seva llengua primera  -l'apresa en l'àmbit familiar-  

entre ells, fins i tot en altres àmbits, en especial en situacions 

comunicatives no generals i en què els interlocutors siguin tots o 

gairebé tots del mateix origen immigrat. Si la pressió, però, dels 

àmbits en què vagin participant és forta i, sobretot, si l'avaluació de 

l'ús de la llengua dels immigrats en públic no és, en general,   

socialment positiva, l'ús del codi receptor pot anar-se fent també 

habitual fins i tot intragrupalment  -entre els individus  de la segona 

generació- a causa de la seva barreja amb els seus iguals del grup 

receptor. Si, en canvi, el nombre d'immigrats és molt alt i viuen de 

manera parcialment o totalment segregada de la societat autòctona, la 

influència lingüística natural i espontània de la interacció social serà 

molt menor o, a l'extrem, nul.la, fins al punt que la segona generació 
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pot reproduir-se lingüísticament a plena imatge de la primera, i, 

malgrat els canvis culturals evidents, constituir de fet una nova 

'primera generació' des del punt de vista lingüístic, però nascuda ja en 

el territori de la societat receptora. La bilingüització d'aquests 

individus, en tot cas, hauria d'esperar llavors les etapes 

d'adolescència i joventut  -posat que surtin del seu clos residencial i 

que es relacionin amb gent autòctona de la mateixa edat-  i/o la 

influència del fet laboral, que, en molts casos, pot forçar-los al 

contacte amb població d'origen autòcton, amb la qual, típicament, no 

tindran pas la possibilitat de relacionar-s'hi de manera habitual i 

fluida amb la llengua del grup immigrat, donat que serà desconeguda 

pel grup receptor.  

Aquesta situació extrema d'absolut  -o de molt-  desconeixement del 

codi lingüístic de les societats receptores en la segona generació 

d'immigrats tendeix a ser estranya i molt excepcional en els 

desplaçaments de població en el món occidental desenvolupat, pel fet 

de les influències de les comunicacions institucionalitzades, que 

arriben habitualment al conjunt de la societat. Per exemple, la 

implantació ara ja plenament  consolidada de l'educació general 

obligatòria per a tots els infants d'un país representa  -com hem vist 

clarament en anteriors apartats- l'exposició a un input  lingüístic 

institucionalment planejat i organitzat capaç de produir en els 

individus el desenvolupament d'altres competències, comportaments i 

representacions lingüístiques no directament derivades  de les 

relacions socials espontànies i 'naturals' entre ells mateixos. Mentre el 

pas de la població autòctona per la institució escolar  representa, en 

els casos normals i més acostats a l'estàndard, simplement 

l'adquisició de les capacitats lingüístiques necessàries per a l'escrit i 
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per a l'oralitat formal, per als infants d'origen immigrat, pot 

representar el desenvolupament de la capacitat lingüística general en 

un codi diferent al que tenen com a habitual a casa, en especial en els 

primers cursos i en els casos de poca exposició prèvia al codi 

autòcton. De fet, en les situacions d'alta concentració i segregació 

immigratòria, la llengua dels mestres serà un dels pocs vehicles 

eficaços  de bilingüització de la segona generació  a l'edat bio-

psicològica òptima i abans que hagin d'accedir a la societat general i 

al mercat laboral. Tot i que la interacció lingüística serà de caràcter 

més aviat formal i amb interlocutors jeràrquics i ocupants de rols 

valorats com a superiors, el desenvolupament lingüístic no deixarà 

d'existir i capacitarà l'individu per  usar-lo en les funcions que cregui 

convenient. De fet, en les situacions de contacte cara-a-cara més 

permanent,  la varietat lingüística habitualment usada en les 

comunicacions institucionalitzades hi podrà exercir també una 

influència important a l'hora de decidir les normes lingüístiques entre 

els diferents interlocutors. Atenuant -o reforçant, si és el cas- la 

influència de la composició demolingüística, la llengua de les 

comunicacions institucionalitzades  -habitualment, l'oficial del 

territori o societat on s'hagin desplaçat-  podrà incidir clarament en la 

comunicació intergrupal. Donada, doncs,  la presència i l'abast 

general de les comunicacions institucionalitzades, la tendència 

habitual serà a exposar regularment la segona generació al codi 

receptor, fins i tot en l'àmbit familiar, per exemple a través de la 

televisió o d'altres mitjans àudio-visuals. Amb el pas per l'escola, la 

bilingüització en la llengua receptora serà de fet ineludible, cosa que 

determinarà que en qualsevol encontre entre un individu del grup X  -

que habitualment sabrà només X- i un del grup Y  -que sabrà, en 

termes generals, Y i X- la interacció tingui lloc de manera natural en 



 

202 

el codi més compartit per tots dos, és a dir en X, el codi del grup 

receptor. Fins i tot si la composició habitual dels àmbits socials dels 

immigrats és, per exemple, força decantada cap a aquests, el fet que 

els mestres, monitors o responsables usin únicament la llengua 

receptora en les activitats corresponents i sigui l'única present en la 

resta de comunicacions institucionalitzades -televisió, video, música, 

publicacions periòdiques de gran distribució, posters, retolació, etc.- , 

pot fer que les interaccions dels individus d'un i altre col.lectiu 

tinguin lloc clarament en el codi del grup receptor, l'unic usat i 

conegut de manera general per la societat autòctona110.   

Això no vol dir que en aquesta segona generació el codi propi del grup 

immigrat quedi sense cap funció. Els fills de les persones desplaçades 

podran continuar usant habitualment el codi propi del col.lectiu 

originari amb els seus pares  -quan siguin tots dos d'aquest origen-  i, 

en general,  amb els adults de la xarxa de relació intragrupal més 

ampla. Entre els mateixos individus de la segona generació  -excepte 

en el cas d'immigrats molt aïllats d'altres individus del seu mateix 

origen-  també podran tendir a usar la varietat lingüística d'origen 

al.lòcton no solament a la família sinó també habitualment amb els 

seus amics del mateix origen, si es reconeixen en tant que procedents 

                                                 
110Les comunicacions institucionalitzades i les individualitzades s'interrelacionen 
estretament, com de forma clara també assenyala Fontanella (1978) en el cas argentí: 
el esfuerzo estatal traducido, sobre todo, en el aspecto educacional por imponer el 
español como única lengua del país (...) tuvo su efectivo resultado en la 
alfabetización masiva de la población y en el aprendizaje del español en el caso de 
los hablantes que no lo tenían como lengua materna. Por otra parte, más allá del 
mero aprendizaje escolar del español que la enseñanza posibilitó, el contacto escolar 
entre los niños procedentes de hogares nativos y de distintos grupos inmigratorios  -
junto con otros factores, como la vida en el 'conventillo' o casa de vecindad-  dio 
lugar a la formación de lazos de amistad entre los mismos y determinó el uso 
exclusivo del español en estas relaciones, incidiendo sin duda marcadamente en la 
asimilación lingüística y cultural de los distintos grupos migratorios (p. 28 i 10). 
Vegeu també Lieberson (1981)  per al cas del Estats Units.    
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del mateix grup cultural, de manera especial quan estiguin en 

situacions clarament intragrupals. És per aquesta raó, doncs, que 

aquesta segona generació és estudiada  habitualment en el camp del 

fenomen del 'bilingüisme'. Cal tenir en compte, però, que, igual com 

ocorria en el cas típic de les poblacions bilingüitzades per 

subordinació  política en el propi territori històric, aquest anomenat 

'bilingüisme' és, com hem vist,  asimètric i desigual. Donada la 

distribució de funcions socials de les llengües en contacte i 

l'ecosistema sociocultural global en què té lloc aquesta distribució, els 

immigrats de segona generació poden arribar generalment a tenir un 

coneixement més complet de la seva segona llengua que no pas de la 

primera  -anomenades així d'acord amb l'ordre d'adquisició. Mentre 

que del seu primer codi rarament en tindran un coneixement formal i 

reflexiu  -a no ser que se'l procurin o el país d'acollida els el faciliti, 

cosa que no passa gaire sovint-  i només en dominaran la varietat 

vernacular que els pares i els altres membres del seu grup els hagin 

vehiculat, del segon en podran conèixer la varietat estàndard 

corresponent -oral i escrita- i també les varietats vernaculars amb què 

puguin estar en contacte. Funcionalment i estilísticament, doncs, 

arribaran generalment a poder comunicar-se més adequadament en 

la llengua de la societat receptora que no pas amb la d'origen dels 

pares. Fruit d'aquest context, el codi immigrat començarà a presentar 

ineludiblement interferències procedents del codi receptor, de primer 

en el lèxic  o en construccions fixades i posteriorment també en la 

morfologia i la sintaxi. En el pla fonètic, l'impacte del codi receptor pot 

ser menor -si més no en aquesta generació-  tot i que també pot 

registrar determinades influències, si bé no pas encara de caràcter 

fonològic.  Davant de la necessitat d'expressar tot un nou conjunt 

d'elements procedents de la societat industrial que poden no haver 
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estat presents en la societat d'origen, el grup immigrat no tendirà pas 

a crear  nous mots de la seva pròpia collita, sinó que tendirà a 

adoptar els ja usats per la societat receptora. Amb el temps, i fruit del 

contacte continuat, maneres de dir i construccions fins llavors només 

pròpies dels autòctons, aniran essent adoptades en el parlar dels 

immigrats o dels seus descendents i arribaran a ser vistes i viscudes 

com a habituals i plenament seves i igualment es pot donar la 

producció de mots o d'expressions construïts a base d'elements 

mixtos, procedents d'un i altre codi. 

 

Un dels altres fenòmens típicament atribuïts a les segones 

generacions d'immigrats és l'anomenada 'alternança de codis'. 

Donada la interpenetració del col.lectiu immigrat amb  la societat 

receptora, la bilingüització a què la segona generació és sotmesa des 

de ben aviat, i la conservació, però, de xarxes socials intragrupals, no 

és estrany que un mateix individu, per exemple, alterni l'ús dels seus 

codis segons les funcions, les persones, els temes, els llocs, les 

situacions, etc. Per exemple, un immigrat de segona generació que 

hagi d'adreçar un escrit a un organisme públic del lloc on resideix ho 

haurà de fer en el codi de la societat receptora; si ha de fer una classe 

o una conferència, o ha de parlar davant d'un grup de composició 

mixta, ho haurà de fer en el codi autòcton, que podrà canviar, però, si 

s'adona que tots els presents són del seu mateix origen; si ha de 

parlar amb qualsevol individu que no sigui del seu propi etnogrup ho 

haurà de fer també en el codi receptor, que pot, però,  alternar amb el 

del seu grup d'origen si canvia d'interlocutor i ara s'adreça a un 

individu d'aquesta procedència. Igualment els individus de segona 

generació poden arribar a alternar sovint l'ús dels dos codis en 
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contacte fins i tot entre ells mateixos, segons diverses circumstàncies. 

Molt comuna pot ser la situació en què dos interlocutors d'origen 

immigrat puguin estar parlant-se en el seu codi i hagin de canviar a 

l'altre per la incorporació d'un individu autòcton a la conversa, que, 

habitualment, no entrendrà el codi immigrat. Semblantment, un canvi 

de codi entre immigrats es pot produir  -donat que, si més no 

oralment, poden triar quin usen-  simplement per la presència d'un 

interlocutor autòcton que, tot i estar lluny per incorporar-se a la 

conversa, la pot sentit i pot avaluar negativament l'ús del codi 

immigrat, amb expectatives de possible repercussió sobre els 

individus de procedència al.lòctona. Igualment pot donar-se el cas de 

poder tenir una conversa informal en Y però passar a parlar en X 

quan el tema de què es parla passa a ser més formal i necessitat de 

terminologia i de girs adequats que només els hauran estat facilitats  

en el codi receptor.En acabar el tema i passar a una altra seqüència 

categoritzada com a més informal i/o de relació personal, el codi a 

usar pot tornar a ser l'intragrupal.  Molt sovint, en aquests casos, els 

individus han arribat a  assumir perfectament que de segons quins 

temes se'n parla amb l'altre codi, el que han rebut per via 

institucionalitzada. Molt probablement, en aquestes situacions es 

poden donar junts els fenòmens d'interferència i d'alternança de codis 

i pot ser molt difícil de destriar-los adequadament. El cert és que 

l'individu pot tenir com a codi-base la seva primera llengua però 

començar a posar-hi tants elements de l'altre que pugui semblar al 

contrari.  

En moltes ocasions, els codis en contacte poden anar adquirint 

representacions i valoracions diferents per a la segona generació, en 

especial si persisteix encara un bon grau d'intragrupalitat en les 
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relacions socials. L'un, el més usat en les funcions i situacions 

relacionades amb la vida personal i privada, podrà ser associat amb 

els valors familiars i de solidaritat, mentre que l'altre, el de la societat 

receptora, ho pot ser amb els de la vida pública, l'avenç social i  la 

millora econòmica. Sovint, però, i si els immigrats van tenint relacions 

d'amistat i companyonia exitoses amb persones autòctones  -en el 

veïnat, a l'escola, en el món laboral, etc.-  el codi autòcton podrà 

també associar-se a aquests valors i anul.lar la categorització radical 

inicial. Molt probablement, la quantitat i la qualitat de les relacions 

intergrupals de la segona generació tindrà una repercussió 

importantíssima en la tercera. Arribats a l'edat núbil, els individus de 

segona generació hauran d'establir relacions de tipus conjugal i 

hauran de decidir en quina llengua parlaran als seus fills, la tercera 

generació d'origen immigrat. Aquest serà el moment crucial en la 

retenció o en la desaparició de la llengua del grup desplaçat en la 

societat receptora. 

Donada la seva possibilitat d'usar fluidament dos codis orals  -que, en 

canvi, no van poder tenir els seus pares-  els individus de segona 

generació immigrada hauran de decidir en quina de les dues llengües 

s'adreçaran, primer al seu cònjuge  -si aquest és també del mateix 

origen-  i després als seus fills. Pel que fa al primer aspecte, la 

possibilitat ara d'usar a nivell pràcticament nadiu la llengua de la 

societat receptora i el fet d'haver estat ja socialitzat en aquest nou 

marc, facilitarà enormement la possibilitat dels matrimonis 

intergrupals. Amb tota seguretat, aquests aparellaments d'origen mixt 

usaran lingüísticament el codi receptor, donada l'evident absència, en 

general, de competència en el codi immigrat per part dels individus 

d'origen autòcton. De manera habitual, doncs, el codi receptor serà 
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també ja l'única llengua primera dels fills, donat que el fet més 

probable és que l'individu d'origen immigrat de segona generació ja no 

estigui interessat perquè els seus fills tinguin també el seu codi com a 

primer idioma de socialització. Si n'estigués  -com pot també 

perfectament ocórrer-  hauria de vèncer la possible oposició del 

cònjuge d'origen autòcton, en especial si aquest darrer no entengués 

el codi dels immigrats. En tot cas, sembla habitual  -tot i que hi ha 

excepcions-  que els codis usats en el clos familiar, siguin, si no 

parlats, almenys entesos per tots els membres de la unitat, i de 

manera especial pels cònjuges, donat que, en el cas dels fills, 

n'adquiriran el coneixement corresponent a la mateixa família si 

aquells hi són usats regularment en alguna de les direccions de 

comunicació interpersonal habituals. Si la gran majoria, doncs, de  la 

segona generació immigrada es decantés per unions exogàmiques, la 

tercera generació només tindria, si de cas, un coneixement 

generalment a nivell receptiu i encara parcial del codi dels seus 

antecessors, fruit, en tot cas, de les exposicions que encara pugui 

tenir a converses en aquell codi sostingudes pel progenitor amb els 

avis o amb amics i coneguts seus amb els quals encara pugui 

conservar l'ús de la llengua d'origen. Aquestes oportunitats, però, 

s'aniran reduint per la presència del progenitor autòcton que, en no 

entendre la llengua immigrada, influirà en les interaccions del grup 

immigrat que, en la seva presència, tendiran a ser sostingudes en la 

llengua receptora, donat el ja probable domini  -tot i que potser 

imperfecte en les persones de primera generació-  de la llengua de la 

societat receptora. Amb tota probabilitat, doncs, els individus de 

tercera generació d'immigrats fills de matrimonis d'origen mixt 

tendiran a ser pràcticament monolingües en la llengua del grup 
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receptor i, en determinats casos, amb un cert coneixement  -només, 

però, a nivell receptiu-  del codi del grup immigrat.  

En el cas dels aparellaments intragrupals o endogàmics, la situació 

pot ser més variada, tot i que molt sovint la tendència evolutiva pot 

ser similar a la indicada per al cas dels matrimonis d'origen mixt. Una 

de les diferències més clares pot donar-se en la llengua usada entre 

els cònjuges. Així com en el matrimoni d'origen mixt la tendència 

general serà a l'ús del codi receptor en la comunicació interconjugal, 

en el cas de les parelles d'origen immigrat pot donar-se les dues 

opcions; és a dir, n'hi haurà que usaran el codi immigrat i n'hi haurà 

que usaran el codi receptor. Si el grup immigrat s'orienta clarament 

cap a l'assimilació amb la societat receptora i no hi ha altres 

diferències culturals o religioses sobresortints, i no viu segregat, pot 

ser probable que, vivint entre els autòctons, els adolescents i joves 

d'origen immigrat es puguin ja haver acostumat a usar el codi 

receptor entre ells, i l'hagin adoptat com a norma interpersonal. En 

aquest cas, molts aparellaments entre individus de segona generació 

d'immigrats poden ja parlar-se en el codi receptor, tot i que usin el 

codi immigrat per parlar amb els pares i altres adults. En aquestes 

famílies, doncs, també tendirà a ser clar el codi en què es parlarà als 

infants que en puguin sorgir, el receptor, donat ja l'abandonament de 

la llengua immigrada pels dos cònjuges d'aquest origen. El codi 

immigrat serà vist com un codi del passat, mentre que el receptor 

podrà ser associat amb el futur, i, per tant, vist de forma natural com 

l'apropiat com a llengua primera dels fills. En les unitats familars en 

què, per contra, els dos cònjuges s'hagin conegut encara en la llengua 

d'origen  -perquè les seves xarxes socials tendien a ser més 

intragrupals, ja sigui pel nombre i densitat d'individus d'aquest origen 
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o bé pel fet d'haver-hi diferències culturals i, especialment, religioses 

més difícils d'abandonar-  el codi usat entre els aparellats tendirà a 

ser l'immigrat, amb les interferències i alternances transcòdiques que  

hagin estat incorporades en l'organització de la comunicació 

lingüística intragrupal en el nou país. Aquesta situació pot continuar 

així fins al moment de l'arribada dels fills, fet que pot causar la revisió 

de la política lingüística interna de la família. Amb el naixement i 

presència de nous individus en la unitat familiar, caldrà decidir la 

llengua en què se'ls parlarà. Molt habitualment, un gran nombre de 

parelles de segona generació d'immigrats decidirà d'adreçar-se als fills 

en la llengua de la societat receptora, que serà la que consideraran 

més apropiada per a l'educació i l'avenc sòcio-econòmic d'aquests. 

Donats els records de diferenciació grupal  i de les possibles 

dificultats que en el desenvolupament del codi receptor vagin poder 

haver experimentar, i ateses les expectatives de futur no gens 

favorables a la utilitat del codi immigrat en la societat receptora, 

molts progenitors creuran que el millor que poden fer és parlar als 

fills en la llengua que ells van adquirir en segon lloc -i que ara, però, 

s'haurà convertit ja potser en la més còmoda i la més àmpliament 

dominada. Vençuts els possibles obstacles identitaris que hi 

poguessin haver  -a causa de les associacions sòcio-afectives del codi 

d'origen-  pel fet que la norma lingüística intergeneracional favorable 

al codi receptor tendeix a ser ja un comportament nombrosament 

seguit, els pares parlaran als fills en el codi de la societat autòctona 

tot i que poden decidir conservar l'ús de la llengua d'origen entre ells, 

fet també molt habitual111. Tindrem, així, llars en què les llengües 

                                                 
111En alguns casos, els cònjuges poden arribar a replantejar-se fins i tot la seva pròpia 
norma interpersonal per tal d'acomodar l'ús lingüístic familiar global a l'arribada dels 
fills. La força de la norma ja instaurada, però, pot jugar contra aquest canvi, que 
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s'usaran en funció de l'interlocutor. Mentre els cònjuges empraran Y 

entre ells, usaran X amb els fills. Aquests usaran X amb els pares i 

entre ells, tot i que entendran habitualment Y pel fet de ser usat a 

casa entre els progenitors. La llengua Y, però, ja no la tindran com a 

nativa sinó només  -i, si de cas, en la forma interferida i modificada 

usada entre els pares-  com a segon idioma només desenvolupat en el 

pla de la comprensió que rarament, ja, passaran al pla de 

l'expressió112. Si el grup immigrat, però, té característiques culturals i 

religioses diferenciades i pot arribar a ser prou autosuficient 

demoeconòmicament, moltes parelles de segona generació poden 

encara decidir de parlar als fills en la llengua d'origen, tot pensant 

que els oferiran, així, l'únic camí possible de coneixement del codi 

grupal, que pot  continuar essent apreciat i valorat i vist com un signe 

distintiu i configurador de la seva identitat col.lectiva específica113. 

Així, tot i que veuran igualment clar que els fills hauran de dominar 

perfectament la llengua de la societat receptora  -que esperaran que 

sigui facilitada per les vies institucionals corresponents i pel contacte 

social natural amb la societat autòctona114-   aquest tipus d'unitats 

                                                                                                                                           
caldrà que sigui, doncs, molt conscient i volgut, si hom vol dur-lo efectivament a la 
pràctica.  
112Aquesta és la situació típica, per exemple, que Campbell (1980) descriu en el cas 
dels italians a Austràlia: the children of first generation migrants, the second 
generation, speak Italian only with their parents and with the older first generation 
migrants, virtually never among themselves, so that in turn their children, the third 
generation, rarely hear Italian (p. 6).  
113Com ja he esmentat anteriorment, cal recordar aquí que les causes de la 
bilingüització i les de la retenció/substitució lingüístiques no tenen perquè ser 
exactament les mateixes. Així -si més no en el pla teòric-   podria donar-se 
perfectament el cas d'una bilingüització de cada generació d'origen immigrat i alhora 
d'una retenció intergeneracional de la llengua del col.lectiu com a primer codi dels 
fills.  
114En general, entre els immigrats,  no sembla pas gaire habitual -tot i la seva clara 
potencialitat d'ocurrència-  el fet que cada cònjuge s'adreci als fills en una llengua 
diferent a fi d'assegurar-li el desenvolupament dels dos codis. Si de cas, això tendeix a 
ocórrer en unitats familiars integrades per individus d'origen mixt i/o d'alta formació i 
amb coneixement de les dues llengües, que volen conscientment donar competència 
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familiars transmetran el codi d'origen com a llengua primera dels fills, 

tot i que, des de ben aviat, aquests podran tenir contacte amb el codi 

de la societat receptora. Es reproduirà llavors en la tercera generació, 

tot i que potser no exactament, la situació i el procés seguit per la 

pròpia segona generació, caracteritzat a grans trets per una llengua 

d'ús familiar i intragrupal i una altra d'ús públic, formal  i 

intergrupal, fenomen que, en determinats grups molt aïllats i 

conscients de la seva diferència, pot també arribar fins i tot a la 

quarta o continuar de manera indefinida en el futur, si les condicions 

i les representacions de la situació no resulten modificades pel pas del 

temps (vegeu, per exemple, les comunitats Amish als Estats Units).  

 

11.4 La tercera generació 

Malgrat aquesta diversitat de possibles resultats -molt sovint a 

l'interior d'un mateix grup immigrat-  la tercera generació tendirà, en 

general, a haver perdut efectius ja sigui pel fet del matrimoni mixt o 

bé pel nombre d'aparellaments endogàmics que hagin decidit de no 

usar amb els fills la llengua d'origen al.lòcton. Vol dir això, que molt 

sovint, fins i tot en els grups més resistents al canvi intergeneracional 

de llengua, la pèrdua de pes demogràfic, l'allunyament geogràfic del 

país d'origen, i la reconsideració crítica de certs postulats culturals o 

religiosos que fonamentaven la diferenciació de la societat receptora 

per part de les noves generacions, poden portar a les noves 

promocions descendents del grup immigrat a anar abandonant l'ús 

del codi immigrat i anar adoptant per a totes les seves funcions el codi 

receptor, fins a completar la fusió del col.lectiu en la societat 
                                                                                                                                           
als fills en els dos idiomes, de demostrada utilitat comunicativa nacional i/o 
internacional. 
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autòctona. La gran majoria de la tercera  generació, per tant, en 

l'esquema evolutiu típic, tendirà a parlar-se ja internament en la 

llengua del país receptor, donada ja la presència en el propi si del 

grup d'origen immigrat d'individus que fins i tot ja no entendran  -o  

molt poc-  la llengua de procedència dels seus avis, fet que forçarà als 

bilingües actius que encara puguin quedar a anar abandonant el codi 

grupal  propi fins i tot en relacions i actes en què purament participa  

població d'origen immigrat115. Si les condicions sòcio-culturals 

generals afavoreixen la continuïtat de l'ús del codi d'origen, aquesta 

dinàmica anirà ocorrent de forma semblant en les succesives 

generacions, fins a la fusió total, en la gran majoria de casos, amb  la 

societat receptora. Això no vol dir necessàriament que el col.lectiu 

hagi de perdre de forma total la memòria històrica respecte del seu 

origen i les seves altres formes culturals, que podrà continuar servant 

en aspectes com ara el menjar, algunes formes de relació social, ritus 

i cerimònies, i, fins i tot, com il.lustra el cas dels jueus, en el lingüístic 

tot i que cenyit exclusivament a l'àmbit religiós.  

 

11.5 Les migracions de grups políticament dominants 

És evident, però, que no totes les experiències migratòries han acabat 

i acaben en la fusió lingüística del grup desplaçat en la societat 

receptora. Tot i ser així en una gran  majoria de casos, la història i la 

contemporaneïtat registren fenòmens migratoris que no només no han 

acabat en una fusió amb la societat receptora i en la clara adopció del  

codi d'aquesta com a llengua habitual  -i amb el temps, única- de 

                                                 
115Així ha estat  el cas, per exemple, als Estats Units: bilingualism usually disappears 
when the core of monolinguals who made its existence necessary has been dissipated  
(Haugen, 1953:7).  
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relació social, sinó que han produït  -o contribuït a produir-  el 

fenomen estrictament invers, és a dir l'assimilació de la societat 

receptora a la llengua de la població desplaçada.  Sense entrar en els 

casos on més que desplaçament migratori recercant millors 

condicions de vida hi ha hagut senzillament una invasió territorial 

armada acompanyada posteriorment d'una política de repoblament 

per mitjà de desplaçament de població del grup conqueridor, el 

fenomen de l'assimilació inversa es pot donar sovint en les situacions 

que encertadament Heinz Kloss va anomenar com casos de speech-

area immigrants , és a dir de desplaçaments produïts entre diferents 

àrees lingüístiques que pertanyen, però, a un mateix Estat, i, en 

especial, entre els produïts des del territori del grup nacional i 

lingüístic majoritari i dominant als territoris de les habituals societats 

qualificades correlativament  de 'minoritàries'. En  aquest tipus de 

situacions, societats ben establertes i organitzades, i lingüísticament 

força normalitzades  -com il.lustra perfectament, per exemple, entre 

molts d'altres, el cas del País de Gal.les-  poden veure's culturalment 

sacsejades per les altes irrupcions migratòries de població  pertanyent 

al grup lingüístic predominant en l'Estat, que, en una dinàmica 

d'interrelació amb les comunicacions institucionalitzades, pot portar a 

les comunitats demogràficament menors a un procés de substitució 

lingüística, amb clara tendència a la pèrdua absoluta  de totes les 

funcions del  codi autòcton capaces d'assegurar la seva normal 

reproducció.   

Per entendre adequadament aquest tipus de processos 

d'abandonament col.lectiu de la llengua per part del grup receptor en 

presència d'immigració políticament dominant, cal partir del fet 

cabdal de l'estructura orgànica de l'Estat i del grau de control que 
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pugui exercir el grup demogràficament major sobre les institucions 

polítiques. Molt probablement, els resultats dels fenòmens de 

migració entre àrees lingüístiques co-participants en un mateix Estat 

poden tendir a ser diferents si aquest ens polític està organitzat 

lingüísticament en base a principis d'igualtat entre els distints 

idiomes -assegurant a cada grup  un ecosistema que permeti la seva 

estabilitat- o en base a l'atorgament al sol codi del grup 

demogràficament més nombrós de la totalitat de les funcions oficials i 

públiques. Així, el resultat lingüístic del contacte migratori  -essent 

iguals totes les altres variables-  podrà ser molt diferent si la part de 

població  majoritària estatal que es desplaça ho fa en un Estat 

oficialment multilingüe i se'n va a una àrea en què la llengua oficial i 

públicament preeminent és l'autòctona, que si es trasllada  a una 

zona on l'únic codi usat en les comunicacions institucionalitzades és 

l'estàndard del grup migrant, per tal com serà l'única llengua 

oficialment permesa de forma general. En el primer cas, l'evolució més 

probable és, com a mínim, una bilingüització efectiva i generalitzada 

en el codi públic de l'àrea corresponent per part de la població 

desplaçada, que pot decidir de  retenir  o d'abandonar 

intergeneracionalment la llengua d'origen segons la resta de factors 

presents. En el segon, en canvi, el desenvolupament de les capacitats 

i l'ús de la llengua autòctona territorial tendirà a no ser pas general ni 

gaire ampli entre el grup d'immigrats políticament dominants ja que 

aquesta no serà difosa pel sistema educatiu i la seva adquisició haurà 

de dependre només de l'exposició a les interaccions informals dels 

autòctons  -i, sovint, a aquelles sense participació directa dels 

immigrats, ja que, en aquest cas,  els autòctons, tendiran a usar la 
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llengua d'aquests, donat el domini que en tindrien per la influència 

general de les comunicacions institucionalitzades116. 

És clar, doncs, que els processos de contacte per desplaçament en 

què és el grup receptor el que resulta assimilat pel grup immigrat 

tendeixen a produir-se -exceptuant els casos d'enorme desproporció 

demogràfica-  en situacions caracteritzades per la asimetria en el 

poder polític de cadascun dels col.lectius en contacte. En els casos de 

migracions d'àrea lingüística, la situació serà típica dels 

desplaçaments de població del grup que deté el poder en les 

institucions de l'Estat quan aquest està organitzat de forma 

centralitzada i ha declarat la llengua del grup dominant com a l'única 

oficial en tot el territori sota la seva sobirania, fins i tot en les àrees on 

aquesta no és l'habitualment usada per la població autòctona (vg. 

l'apartat 7.3). En aquest context, la població receptora haurà 

desenvolupat, a través de l'escolarització obligatòria i de la resta de les 

comunicacions institucionalitzades,  les competències oral i escrita en 

la llengua declarada oficial pel govern de l'Estat, l'única en què, en 

aquests casos,  tota la població haurà estat alfabetitzada. Quan es 

produeixin, per tant, els contactes cara a cara amb la població del 

grup lingüístic dominant de l'Estat, aquest es trobarà amb una 

població prèviament bilingüitzada  -fins i tot asimètricament contra la 

pròpia llengua autòctona-  capaç d'usar el  codi de la població 

immigrada. És aquesta, per tant, una situació absolutament inusual 

en els desplaçaments migratoris a d'altres països  -a no ser que siguin 

                                                 
116La simple presència de persones d'origen foraster pot fer, en alguns casos, que els 
autòctons usin només la llengua al.lòctona, com ocorre en les situacions descrites per 
Gal (1979) amb parlants hongaresos, i per Gumperz (1985) amb parlants eslovens, 
davant de monolingües alemanys en ambdós casos. Aquest comportament tampoc no 
ha estat pas estrany en l'àrea lingüística catalana, en especial entre determinats grups 
socials residents més aviat a les grans ciutats.      
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Estats diferents però amb la mateixa llengua oficial. La asimetria en 

les competències en el moment del contacte  -el grup receptor sabrà la 

llengua de l'immigrant mentre que l'immigrant no sabrà la del grup 

autòcton-  serà un dels factors fonamentals que jugarà a favor de 

l'establiment d'una norma lingüística de relació intergrupal a favor del 

codi dels immigrats  -que serà també el  de les comunicacions 

institucionalitzades, a causa de la regulació de la comunicació oficial i 

pública existent.   

El contacte sovintejat dels receptors amb els immigrats farà 

augmentar encara més la competència dels primers en la llengua dels 

segons, i els en facilitarà les formes col.loquials i la pràctica 

conversacional informal que els podia faltar a l'escola. En la mesura,  

doncs, en què augmenti la competència en els diferents registres i la 

comoditat en l'ús de la llengua dels immigrats per part dels receptors, 

aquells veuran disminuir les seves oportunitats i motivacions de 

desenvolupar una competència suficient de la llengua del grup 

autòcton. Fins i tot en absència d'una ideologia de superioritat per 

part del grup políticament dominant desplaçat117, la pròpia estructura 

de la situació tendirà a fer difícil la bilingüització d'aquest conjunt, 

donat que l'idioma de la població receptora no serà ni  ensenyat ni 

usat  en el sistema escolar,  ni serà usat per aquesta en les relacions 

amb els al.lòctons. En general,  molts individus de la primera 

generació immigrada  -caracteritzats per haver arribat ja passada 

l'edat òptima d'adquisició lingüística-  tendiran, si de cas, a 

                                                 
117Cal no oblidar que els individus del grup políticament dominant no aniran pas al 
nou territori buits de representacions de la situació: les persones que participen en la 
formació d'una nova acció conjunta sempre hi aporten el món dels objectes, el 
conjunt de significats i els esquemes d'interpretació que abans posseïen (Blumer, 
1982:15).  Molt probablement tendiran a projectar en la situació que visquin els 
continguts ideològics que l'Estat haurà vehiculat com a justificadors de la política 
lingüística adoptada. 
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desenvolupar només la comprensió del codi dels receptors, posat que 

hi tinguin suficient exposició i que la distància lingüística entre les 

dues llengües no ho faci gaire difícil. Una part, però  -segons les 

situacions-  pot intentar  -i aconseguir-  desenvolupar suficientment 

el codi dels receptors si percep que aquest pot ser avantatjós 

socialment o econòmicament. En el cas, per exemple, que, malgrat la 

subordinació política, siguin individus del grup receptor els qui 

controlin bona part de l'activitat econòmica en què l'immigrat s'ha 

d'integrar  -o, si més no, relacionar-  alguns individus d'aquest últim 

origen poden decidir-se a usar el codi de la societat autòctona tot 

intentant obtenir una millor i més ràpida integració sòcio-econòmica,  

sobretot si la població autòctona percep els que no parlin la seva 

llengua com a forasters i estranys. Tot i això, aquest factor pot no 

actuar de forma generalitzada, donada sempre la possibilitat 

d'intercomunicació en la llengua oficial/immigrada amb la població 

autòctona, fet que pot desencoratjar l'esforç que representa  

desenvolupar un altre codi lingüístic en edat ja adulta.118  

En la segona generació, poden produir-se alguns canvis en la situació 

sociolingüística del grup immigrat, segons, però, determinats factors 

que puguin o no afectar-lo. Malgrat la preeminència del codi al.lòcton   

-en la seva varietat estàndard-  en les comunicacions 

institucionalitzades, els factors d'influència social presents en el camp 

de la vida no-formal  comunitària poden produir cert grau de 

bilingüització efectiva en els fills dels desplaçats  -molt més extensa 

                                                 
118Sobre l'adaptació lingüística a l'interlocutor, Fishman & Giles (1984), tot fent 
referència a la social exchange theory  de Homans, declaren que an accomodative act 
should incur more potential rewards than costs for the speaker. Such rewards can 
include a gain in the listener's approval, while the potential costs may include such 
factors as expended effort and a loss of personal (and sometimes, cultural) identity  
(p. 390). 
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que en el cas de la primera generació si les circumstàncies hi ajuden. 

En plena edat òptima d'adquisició, la part del grup d'origen  immigrat 

més en contacte  freqüent  amb la població autòctona de la mateixa 

edat  -a l'escola, al barri, als centres d'esplai, etc.-  podrà tendir a 

adoptar la llengua del grup receptor en les seves relacions habituals 

amb aquest, en especial si la diferència en el nombre dels individus de 

cada grup hi ajuda. El fet que els mestres puguin usar en les classes 

la llengua del grup al.lòcton pot no ser una força suficient per evitar 

que la necessitat de suport i d'identificació social habitual dels infants 

amb els seus companys faci que l'immigrat de segona generació  -en 

un medi social amb predomini del grup receptor-  vulgui usar el codi 

d'aquest  -i no el dels mestres-  per parlar amb els seus amics d'origen 

autòcton119. Per aquest camí, gradualment es pot estendre encara 

més el fenomen  -per a alguns paradoxal-  que un parlant de llengua 

primera dominant en les comunicacions institucionalitzades vulgui 

usar el codi del grup receptor políticament subordinat per parlar amb 

aquest. Desenvolupada en aquesta edat primerenca de forma 

espontània la norma de parlar amb els autòctons en el  codi 

d'aquests, el costum esdevindrà ja rutinitzat i el comportament tindrà 

lloc d'una manera ja habitualment subconscient    -a no ser que, 

posteriorment, raons ideològiques o d'altre tipus duguin l'individu a 

                                                 
119En relació a aquest fenomen, Ervin-Tripp escriu: social support appears to be of 
greater importance to children than to adults. It is a common complaint of sojourners 
abroad that their children both learn and forget languages too readily, whenever the 
linguistic milieu is changed. (...) Perhaps children's selection of linguistic variety is 
more dependent on the social milieu and less dependent on private motives that the 
adult's  (1969:30). El fenomen d'adaptació -o, de vegades, de co-adaptació- lingüística 
en els grups d'infants està documentat en nombroses recerques (vg., per exemple, 
Ardanaz (1975) sobre el francès i l'anglès al Canadà,  Labov (1980) per al cas de les 
varietats de l'anglès dels negres i dels blancs als Estats Units o Maluquer (1965) en la 
situació catalana dels primers seixantes. En aquestes adaptacions per via social, molt 
sovint la varietat lingüística adoptada no és pas l'estàndard sinó la varietat que 
col.loquialment parlen els individus amb qui hom està en contacte (vg. Fishman, 
1972:98).     
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canviar aquesta pràctica. Com veiem, doncs, es tracta d'una situació 

en què s'interinflueixen  -sovint en la direcció oposada-  els factors del 

pla institucionalizat i els del pla individualitzat. Mentre que alguns del 

primer tipus  -especialment els directament relacionats amb el poder 

polític-  juguen a favor del grup immigrat i en contra de l'autòcton, 

d'altres a mig camí del continuum  -els de pla econòmic-  poden 

intervenir a favor del grup autòcton, així com els del pla social,  si és 

que les proporcions dels grups són encara força asimètriques i si 

l'esquema residencial no és de tipus segregacional sinó integratiu.  

Si, com passa en moltes ocasions, els immigrats viuen en gran part 

concentrats en determinades àrees urbanes en què son abolutament o 

força majoritaris,  la força de la influència social tendirà a jugar a 

favor del propi grup immigrat i els efectes exposats en el paràgraf 

anterior tendiran a no produir-se. Així com quan aquest era minoria 

en la composició demolingüística podia sentir la  influència dels 

companys del grup autòcton, quan  la composició és equilibrada  o el 

grup al.lòcton és majoritari, aquesta influència quedarà molt més 

afeblida. De fet, la influència aleshores pot projectar-se a l'inrevés: els 

membres del grup autòcton que puguin estar residint en les zones en 

què els immigrats arriben a la meitat o són majoria poden sentir-se 

influïts per aquest entorn social i, en connexió amb la influència que 

exerciran les comunicacions institucionalitzades  -i la llengua dels 

mestres, en primer lloc-  adoptar habitualment  el codi 

oficial/immigrat per relacionar-se amb els seus iguals d'origen 

al.lòcton  -i fins i tot entre ells quan estiguin mesclats en grups, si són 

força minoritaris120. Pot ocórrer perfectament, doncs, que en una 

mateixa situació puguin estar produint-se processos de bilingüització 
                                                 
120Aquesta situació s'ha viscut clarament a Catalunya durant l'etapa franquista, i, en 
part, encara es dóna contemporàniament.  
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simultanis però en canvi diferents: per via institucionalitzada, el grup 

autòcton pot estar adquirint l'estàndard oficial ; per via 

individualitzada, el grup immigrat resident entre el grup autòcton, 

igualment pot desenvolupar a través de les comunicacions orals no-

formals el codi de la població receptora, i el grup autòcton envoltat 

d'immigrats, pot anar adquirint d'igual manera la llengua de la 

població desplaçada, fins i tot adoptant determinats trets no-

estàndards però presents en les varietats orals pròpies dels col.lectius 

desplaçats121. 

De manera global, doncs, aquest tipus de contacte a causa de la 

migració de grups políticament dominants presenta característiques 

divergents segons les circumstàncies i la combinació dels factors 

influents. De manera general, però, la llengua més coneguda pel 

conjunt social resultant del contacte serà sempre la vehiculada per les 

comunicacions institucionalitzades i, en especial, pel sistema escolar i 

pels mitjans de comunicació de massa. Fruit d'aquesta estructuració 

de la facilitació lingüística el codi autòcton tendirà a no ser conegut 

de forma completa i general com l'al.lòcton, per la qual cosa anirà 

esdevenint parcial i prescindible mentre l'oficial i immigrat anirà 

essent considerat  general i necessari. Amb l'assentament de les 

poblacions i el pas del temps, els matrimonis d'origen mixt aniran 

essent més comuns i podran jugar a favor de la pèrdua de la retenció 

intergeneracional d'algun dels codis. A causa del context global, 

habitualment hi haurà molts més aparellaments que no retindran el 

codi autòcton que no pas deixaran de transmetre el codi al.lòcton, que 

pot passar a ser vist no solament com la llengua prevalent en les 
                                                 
121Si en aquest esquema hi afegim ara que la població d'origen immigrat en edat 
escolar es bilingüitza també per via formal en català, obtenim un esbós de la situació 
actual a Catalunya, caracteritzada per processos simultanis i imbricats de 
bilingüització mútua.  
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comunicacions institucionalitzades sinó com a plenament vàlida des 

del punt de vista fins i tot social i de la comunicació no-formal. Tot i 

que a ritme potser més pausat que en els altres processos de 

substitució lingüística per migració  que hem vist abans, la situació 

de migració políticament dominant podrà exercir, a la llarga  -i, en 

especial, si numèricament és forta-   efectes similars als que 

s'haguessin produït si hagués estat la població autòctona la que 

hagués migrat: un ecosistema amb les comunicacions 

institucionalitzades i les individualitzades en una llengua al.lòctona, 

amb probable evolució adaptativa per mitjà de substitució lingüística, 

com així sembla indicar-ho un cas tan pròxim com el de la Catalunya-

Nord, on les causes de subordinació política i de migració -en aquest 

cas en doble direcció, emigració i immigració-  s'uneixen per donar un 

resultat de desús públic i social generalitzat de la llengua 

històricament autòctona. En aquest marc de doble minorització  -

política i demolingüística-  en el propi territori, les noves generacions  

d'individus autòctons sentiran efectes semblants als de qualsevol 

grup que s'hagi desplaçat: cap importància del seu codi en les 

funcions públiques simbòlicament importants  -món oficial, escola, 

usos escrits, mitjans de comunicació audiovisuals, etc.-, presència 

constant de la llengua al.lòctona en les relacions socials, fort discurs 

ideològic públic  favor de la llengua dominant, etc. Les 

representacions negatives que aquest tipus de context pot generar en 

les ments dels individus respecte dels elements culturals autòctons  

els pot dur perfectament a un gradual abandonament 

intergeneracional del codi propi  -a través del matrimoni mixt o per 

renúncia a retenir la llengua intragrupal  per part dels dos cònjuges 

en relació als fills-  el qual pot arribar a ser vist com a socialment 

estigmatitzant i com a fre per a la supervivència econòmica i social 
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futura, en especial en un món cada vegada més  interdependent i 

d'economia multinacional. Els grups humans, doncs, abocats a 

experimentar el contacte lingüístic simultaniàment per dues vies de 

pressió  -l'entrepà format per les comunicacions institucionalitzades 

per dalt i per les individualitzades per baix-  poden veure accelerat el 

seu procés no només de bilingüització efectiva sinó  -i més important-  

el d'abandonament total del codi propi, és a dir, fins i tot en la relació 

social quotidiana, i, de manera especial, en la transmissió lingüística 

familiar122.    

No  cal oblidar, tampoc, que la influència de la llengua oficial única  

de l'Estat es deixarà sentir igualment en el cas que les migracions 

dins de les àrees lingüístiques incloses en aquell  siguin 

protagonitzades per altres grups demo-políticament minoritaris. 

Confrontats a relacionar-se els autòctons i els individus procedents 

d'una altra àrea lingüística no-majoritària, molt sovint la llengua 

d'interrelació que s'establirà tendirà a ser la més compartida pels dos 

grups en contacte, que, en cas d'haver-n'hi, tendirà a ser la difosa de 

forma general pel sistema escolar de l'Estat, habitualment, doncs,  la 

del grup demo-políticament dominant en els casos d'unilingüisme 

oficial.  Davant de la possible percepció d'inutilitat del seu codi en la 

nova zona de residència i de la manca d'estímuls per a la seva 

retenció, el canvi lingüístic intergeneracional pot anar en la direcció 

de transmetre als fills no pas el codi de la societat autòctona sinó el 

declarat oficial i parlat pel grup demogràficament majoritari de l'estat. 

Aquest serà  vist pels progenitors com el més necessari i útil per a la 

                                                 
122El cas romanx a Suïssa fa veure amb claredat la possible distinta influència en la 
retenció o substitució de les varietats lingüístiques grupals segons si les causes són de 
l'esfera institucionalitzada o de la individualitzada: Unstandardized Schwyzertütsh is 
replacing Romansh, although several generations of Raetoromans have known 
Standard German as well  (Fishman, 1972:99).     
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futura generació de cara a viure i a guanyar-se la vida en la nova 

societat de residència. Per tant, i com a resultat de la política de 

llengua única per a totes les zones de l'estat, aquell contacte que 

hagués pogut evolucionar a favor de la llengua del grup autòcton ho 

farà a favor del codi d'un tercer grup, el que políticament ha vist 

consagrat el seu idioma com a oficial de forma exclusiva, i que veu 

així augmentar, de forma indirecta,  els seus efectius lingüístics fins i 

tot a fora de la seva àrea lingüística històrica.    

Fins i tot en aquells casos en què posteriorment la política lingüística 

de l'Estat es flexibilitzi i, per exemple, es permeti l'ensenyament  -i 

fins i tot l'ús com a llengua vehicular en algunes escoles- del codi 

autòcton i la presència d'aquest en algun mitjà de comunicació, les 

normes ja fixades majoritàriament a favor de l'ús intergrupal del codi  

al.lòcton i el fet que aquest és dominat per la totalitat de la població, 

mentre no així l'altre, farà que en una suposada situació de lliure ús 

dels codis en la comunicació pública, molts dels emissors  -tant 

institucionals com indiviuals-  puguin continuar tendint a  decantar-

se pel codi més general en detriment  de l'autòcton. Aquest, tot i el 

seu reconeixement oficial parcial,  podrà continuar essent  vist com a 

particular i idiosincràtic només d'una part de la població, com així 

sembla demostrar-ho, per exemple, el cas gal.lès. En aquest context, 

poden restar determinades zones de predomini social del codi 

autòcton  -generalment a fora de les àrees metropolitanes-  que en 

poden anar conservant l'ús, però sense capacitat, molt sovint, 

d'aturar i de reinvertir el procés intergeneracional de substitució, que 

continuarà essent  globalment actiu. La reinversió de la situació -

aconseguir que el codi autòcton sigui el generalment conegut i usat-  

només podrà aconseguir-se amb un important grau de canvi polític 
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que, si més no, prioritzi clarament l'ús públic de la llengua de la 

societat receptora i no tracti de manera diferent als immigrats del 

grup políticament dominant en  el conjunt de l'estat. 
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The recognition of traditional values and of  

the ethnic language arises largely from the fact  
that only in a modernizing society, where contact 

 with other groups and languages is fairly frequent,  
does an ethnic group becomes self-conscious.  

Consciousness is a function of contact with others.  
 

Glyn Lewis 
 

 

12. ELS PROCESSOS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

12.1 La reinversió del contacte 

Els efectes causats de manera directa o indirecta per la regulació 

política de la comunicació lingüística institucionalitzada en les 

societats subordinades i per les migracions de grups políticament 

dominants no s'acaben en el fenomen de la substitució lingüística. Al 

costat de comunitats humanes que aniran seguint inexorablement el 

camí de l'abandonament total dels seus propis codis lingüístics i el de 

l'adopció de llengües forasteres en els usos fins i tot més privats, n'hi 

ha hagut i n'hi ha que s'han oposat amb més o menys vigor a aquesta 

aparentment  fatal evolució i han intentat modificar l'ecosistema que 

els duia a la desaparició com a societat lingüísticament diferenciada. 

Ja sigui com a part d'un procés global de reivindicació 

d'autodeterminació o d'autogovern o com un moviment bàsicament 

centrat en la consecució del reconeixement com a comunitat cultural 

-i, doncs, lingüística- diferent, un alt nombre de grups ètnico-

lingüístics han intentat desfer-se de les causes polítiques que els 

obligaven a sentir-se i a actuar com a minories en el seu propi 

territori històric. Així  -com encertadament assenyala Tajfel-  molts 



 

226 

d'aquests col.lectius han volgut  decidir ser diferents (conservar la seva 

individualitat com a grup) d'acord amb els seus propis termes i no en els 

termes implícitament adoptats o explícitament dictats per les majories  

(1984:357). Dues fases cal distingir, com a mínim, en aquest tipus de 

processos: la primera la creació de la consciència interna d'injusta  

situació de subordinació política i/o lingüística, i la segona, el procés 

que ha portat cap al canvi de l'estructuració política i/o lingüística 

considerada inadequada pel grup subordinat.  

Pel que fa al primer aspecte, el procés intern inicial, cal esmentar la 

probable existència en el si del grup etnico-lingüístic subordinat de, 

com a mínim,  dues posicions diferents respecte de la definició de la 

situació viscuda. Per a una part  -més o menys àmplia segons els 

casos-  del col.lectiu, la situació pot ser vista com a adequada i 

'normal', i sostindrà els arguments de la ideologia que Cobarrubias 

(1983b:63) anomena d''assimilació lingüística'. Partint de 

l'estructuració política vigent, aquesta part tendirà a creure que tots 

els grups i individus residents en l'espai de sobirania actual de l'Estat 

en qüestió han de parlar i escriure de la mateixa manera que el grup 

demo-políticament dominant -la llengua del qual serà molt 

habitualment l'única declarada 'oficial'- independentment de l'origen 

legítim o il.legítim de la seva integració en aquest Estat i de l'actual 

voluntat dels col.lectius diferenciats, als quals  se'ls negarà 

explícitament la igualtat de drets lingüístics respecte del grup 

majoritari.  Els partidaris d'aquesta posició s'adscriuran així a les 

tesis defensades pel poder polític establert i creuran en la superioritat 

lingüística de la llengua dominant. En l'altre costat, la ideologia 

predominant tendirà a ser la del 'pluralisme lingüístic', basada en el 

dret de les societats lingüísticament diferenciades de mantenir i 



 

227 

cultivar les seves llengües a partir del principi d'igualtat de drets de 

totes les comunitats lingüístiques humanes (Cobarrubias, 1983b:65). 

En aquest sector, en els casos que així sigui, s'hi trobaran també els 

partidaris no només d'un reconeixement d'aquest pluralisme cultural 

sinó de la recuperació o accés a una organització políticament pròpia i 

sobirana del grup diferenciat, sense cap lligam de subordinació o de 

dependència respecte del grup  políticament dominant. Tota  aquesta 

banda, doncs,  serà  partidària en més o menys grau  d'impugnar 

l'ordre polític establert i d'aconseguir en uns casos  els  mínims de la 

igualtat de drets entre les comunitats lingüístiques associades en un 

mateix Estat o els màxims  de separació de l'Estat instaurat i de 

construcció d'una nova entitat política. Lieberson  resumeix així les, 

de fet, tres grans possibles solucions per als grups lingüísticament 

subordinats per causa política: 1. to evolve toward the dominant group, 

to give up the native language and reduce (or eliminate) the ethnic 

identity ; 2. to reduce the handicap facing speakers of a given language 

by reforming the societal institutions (changes in the educational system, 

political provisions, etc.) ; i, 3. abandoning the existing nation: 

outmigration, revolution, separatism, or expulsion of the dominant 

language group (1970:4).   

La posició que d'aquestes tres grans opcions triomfi en el si del grup 

subordinat ho farà en funció de la complexa ecologia de factors 

intervinents i de les interpretacions que dels fets que es vagin 

succeint en faci aquest. Les polítiques que  l'Estat adopti respecte del 

grup o grups políticament subordinats i les reaccions que generin 

constituiran una variable de gran importància. En la possible evolució 

de la situació  no serà el mateix que el grup subordinat no vegi 

declarada oficial la seva llengua però tingui absoluta llibertat per 
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usar-la en determinades comunicacions públiques  -encara que 

només siguin de dependència no-oficial-  que si el col.lectiu minoritzat 

té davant seu un Estat plenament bel.ligerant en contra de qualsevol 

tipus d'ús del codi autòcton o, encara més, perseguidor en una 

situació no-democràtica i sense garanties jurídiques de les persones 

que discrepin públicament de les polítiques aplicades. La il.legitimitat 

percebuda de la situació pot fer-se molt vistent i preparar el grup per 

plantejar un nivell de reivindicacions que, amb un altre tipus de 

mesures,  potser no s'haurien provocat. La consciència de 

subordinació dels grups humans minoritzats que pot néixer després 

d'una escolarització en un estàndard exogen interpretat com a 

il.legítim i foraster pot perfectament tornar-se en mobilització 

emancipadora davant d'una política agressiva contra la llengua 

pròpia, com poden mostrar casos com el finlandès -després d'haver 

estat lleials a l'imperi tsarista i a causa de la política de russificació 

posterior- o el mateix català, després de l'etapa franquista. Com 

indica Homsbawm, doncs, a Europa  most such [national] movements 

appear to be reactions against the centralization  -i.e. the remoteness-  of 

state, economic or cultural power  (1991:178). L'afirmació dePilsudski  -

alliberador de Polònia-  que  és l'Estat el que fa la nació i no pas la 

nació la que fa l'Estat 123, probablement certa, cal que sigui 

interpretada de manera no pas unívoca sinó polivalent. Un Estat no 

només crea la seva nació sinó que, per reacció contra aquest mateix 

fet, pot perfectament promoure al seu mateix si  -tot i que 

involuntàriament-  la creació d'altres (id)entitats nacionals. La 

sensació humiliant de pertànyer a un Estat que no és 'el seu' a causa 

del bandejament explícit de les seves característiques diferencials de 

l'armadura simbòlica de representació d'aquesta institució política i 

                                                 
123Citat per Hobsbawm (1991:44).  
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dels àmbits i funcions públics percebuts com a més importants,  pot 

perfectament dur a un grup ètnico-lingüístic determinat -sense gaire 

consciència lingüística i/o política prèvia- a desenvolupar una imatge 

nacional pròpia confrontada a la de l'Estat i a demanar activament la 

seva autoorganització política i lingüística diferenciades. En general, 

doncs, com assenyala Mackey,  la motivation de ces réclamations 

autonomistes [le controle des écoles, hopitaux, industrie, commerce, 

administration publique ...] a souvent découlé d'un desir de 

redressement des injustices de l'histoire, surtout en ce qui concerne 

l'oppresion, dans le passé, des petits peuples par des grandes 

puissances  (1979c:257).   

És en el marc, doncs, de les solucions 2 i 3 de Lieberson   -autonomia 

i multilingüisme oficial o bé independència i unioficialitat lingüística 

pròpia-  on han tingut lloc processos històrics de transformació 

sociolingüística no pas cap a la substitució sinó cap al que, a partir de 

la proposta terminològica inicial d'Aracil, podríem retolar  -mentre ens 

sigui heurísticament útil el terme-  com a 'normalització' lingüística. 

En els segles XIX i XX i segons les conjuntures històriques de cada 

cas, un bon nombre de col.lectius lingüístics europeus han dut a 

terme processos autòctons d'estandardització  de la seva comunicació 

lingüística pública, que ha fet passar el nombre de llengües 

codificades europees de 16 a 30 entre 1.800 i 1.900  i de 30 a 53 

entre 1900 i 1937 (Ninyoles, 1975:60)124. Ja fos com a resultat dels 

moviments d'autodeterminació nacional o simplement dels de 

reconeixement cultural, sovint provocats, com hem assenyalat, pel fet 

                                                 
124Molt probablement, els grups ètnico-lingüístics sense estat propi han acabat 
interioritzant els valors  del 'patriotisme d'Estat': la llengua és fonamental per a la 
identitat . El problema ha estat que aquests grups s'autopercebien diferents i, per tant, 
han hagut de  crear, en molts casos, la seva 'llengua', com a defensa de la seva 
dignitat, segons els termes usats pel nacionalisme estatal.  
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mateix del contacte   -sovint polític o també de caràcter migratori o 

tots dos alhora-  l'autoconsciència de diferenciació lingüística i el 

desig d'igual dignitat respecte dels atributs culturals propis van 

propiciar l'extensió del fenomen de la normalització lingüística.  

Pel que fa al propi terme de 'normalització lingüística', l'estat encara 

embrionari dels conceptes i de les categories en sociolingüística ens 

pot dur a una discussió purament terminològica dels límits i casos 

d'aplicació del terme125. Com que això no és avui encara clar, l'utilitzo 

aquí preferentment al més internacionalment estès 

d''estandardització' pel fet de poder caracteritzar i diferenciar 

conceptualment  processos que, tot i tenint força similaritats, 

contenen diferències importants en la seva sòciogenesi i en la seva 

fenomenologia, com les existents entre els casos de les comunitats 

lingüístiques caracteritzades històricament per un alt grau de 

sobirania i d'autocontrol polític i els dels col.lectius humans 

políticament subordinats, en especial en el transcurs dels darrers dos 

segles. 'Estandardització', així, podria descriure els processos 

caracteritzats per situar el problema fonamentalment en el contacte 

entre els vernacles i la varietat referencial codificada en extensió126. 
                                                 
125En aquest aspecte terminològic i conceptual, cal tenir en compte, però, la posició 
popperiana defensada per Janicki (1990) que aconsella de no començar les definicions 
pel terme a explicar sinó precisament a l'inrevés, tot evitant de  perdre'ns en sovint 
inútils discussions essencialistes sobre el significat exacte dels propis rètols utilitzats, 
d'altra banda ben arbitraris. Amb Janicki, doncs, I accept Popper's critical view of 
'essentialism'  -[Aristotle's attributing utmost significance to definitions{-   (...). This 
view both denigrates the role of definitions in science and promotes the idea that 
concepts, in terms of which the world is perceived by human beings, do not have 
discrete boundaries, and are thus never precise  (p. 1) . Com també recorda Janicki 
en línia amb el  capítol 1, people confuse words with things (...), that is people behave 
as if words were actually the things that in fact they only refer to, or conceptualize  
(p. 7). Janicki recorda, doncs, Korzybski:  If we reflected upon our languages, we find 
that at best they must be considered only as maps. A word is not  the object it 
represents  (1933:58).  
126Internacionalment, el rètol 'normalització', especialment en el món d'influència 
francòfona  -però també en autors en anglès que en pouen termes, com per exemple, a 
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La 'normalització'  -que inclouria evidentment també el fenomen típic 

d'estandardització 'interna'-  hauria de donar compte alhora de les 

especials vicissituds de les comunitats subordinades que intenten fer 

triomfar un estàndard propi en les funcions ja habitualment ocupades 

per una varietat 'oficial' considerada forastera i 'externa' i recuperar  -

si és aquest el cas-  les varietats vernaculars pròpies en les funcions 

col.loquials quotidianes, en un marc configurat originalment per 

subordinació global i  per manca absoluta d'autogovern (vg. 

Bastardas, 1988). Com a definició de treball, doncs, podríem utilitzar, 

modificant-la en part per fer-la més general,  la donada a Bastardas 

(1994:32). Anomenaríem, així,  'normalització lingüística'   al 

macroprocés social intencional que,  a partir d'una situació de  

subordinació lingüística,  pretén la plena recuperació de funcions i de 

parlants per al codi subordinat X, amb l'objectiu d'impedir,  d'aturar o de 

reinvertir la substitució lingüística i d'assegurar plenament  l'estabilitat i 

la continuïtat futures de la comunitat cultural X .  Incloem, així, els 

grans trets de molts processos contemporanis semblants, que, com 

definia una comissió anomenada pel govern irlandès, pretenen, per 

exemple,  que  the [Irish[  language should once again be a normal 

means of conversation and communication among Irish people  

(Macnamara, 1971:76) o, en paraules de 1965 de l'actual president 

del Conseil de la Langue Française, faire du français la langue 

prioritaire du Québec  (Corbeil, 1980:38). Per aconseguir-ho, com 

assenyala Hobsbawm, linguistic nationalism was and is essentially 

                                                                                                                                           
Haugen (1966:10)- presenta problemes d'ús segons la significació de la 
sociolingüística catalana pel fet de la seva associació a sintagmes com ara 
'normalisation terminologique' o d'altres que susciten el sentit d'homogeneïtzació o de 
fixació de normes estandarditzades, que  precisament en desvirtuen el sentit ampli, 
global i dinàmic que nosaltres hi atorguem. Caldria, potser, en el futur oferir 
propostes terminològiques alternatives que no presentessin problemes en el marc 
científic internacional.  
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about the language of public education and official use , és a dir, la de 

les comunicacions institucionalitzades. It is about 'office and school'  -

continua l'historiador-  as Poles, Czechs and Slovenes never tired of 

repeating as early as 1848. It is about (...) the language of road signs 

and street names, about public subsidies for a television channel in 

Welsh; about the language in which debates in distinct councils are 

conducted and their minutes drawn up; about the language on the 

application form for driving licenses or electricity bills (...)  (1991:96).  

 

12.2 Casos i factors 

Tots aquests casos, però, categoritzables grosso modo com  de 

'normalització lingüística' no són pas absolutament idèntics i 

cadascun conté elements diferenciadors. D'entre els més importants 

potser cal destacar-ne quatre: a)  el grau d'autocontrol  polític i de 

reducció efectiva de la dependència aconseguit a partir de la situació 

subordinada anterior, b) la situació sociolingüística de partida del 

propi grup autòcton,  c) la presència o no d'un nombre important de 

població pertanyent al grup anteriorment dominant, i d) el grau de 

reconeixement oficial de drets lingüístics per a aquesta població 

anteriorment dominant. Com ara veurem,   un procés global, doncs, 

de reemplaçament de l'estàndard lingüístic al.lòcton per un 

d'autòcton i de promoció de les varietats vernaculars endògenes en les 

funcions individualitzades d'on haguessin pogut anar desapareixent 

pot presentar formes diferenciades segons si és dut a terme en un 

marc d'absoluta independència política respecte de la comunitat 

anteriorment subordinant  o bé en un de simple relativa autonomia 

respecte d'aquesta, en el qual cas  la relació pot continuar conservant 
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un alt grau de subordinació i d'asimetria de fet. Tot i les seves 

semblances, doncs, no seran exactament iguals els processos de 

normalització lingüística de l'hongarès o del noruec que els  del català 

o del basc a Espanya o bé del gaèlic a Irlanda.   

El primer dels criteris diferenciadors esmentats  -el grau de sobirania 

política aconseguida-  pot tenir segons els casos una importància 

extraordinària, en especial en connexió amb algun dels altres factors 

assenyalats127. Mentre que la total independència política permet al 

nou Estat d'exercir un control força rigorós de tot el que passa a 

l'interior de les noves fronteres i pot, així, regular plenament , per 

exemple, els missatges lingüístics que a nivell públic hi han de 

circular  -en l'esfera político-administrativa, en el sistema educatiu, 

en els mitjans de comunicació de massa, en l'etiquetatge comercial, 

en les funcions representatives de més alt contingut  simbòlic, etc., 

l'autonomia política limitada  -com semblen mostrar, per exemple, els 

casos espanyol i italià128-  acostuma a  mantenir de facto un alt grau 

d'interferència política i cultural global. La dependència política 

encara existent i les conseqüencies que se'n deriven provoquen, 

doncs,  efectes múltiples en una gran diversitat de terrenys. No 

solament el staatsvolk   -el grup central i més nombrós dels que 

componen l'estat en què resta inclòs el relatiu poder autonòmic 

atorgat-  pot continuar exercint un alt grau de control sobre el grup 

subordinat a través de la seva majoria d'escons que té habitualment 

atribuïts en les institucions parlamentàries comunes i de funcionaris 

                                                 
127Under the circumstances, all nationalism not already identified with a state 
necessarily became political. For the state was the machine which had to be 
manipulated if a 'nationality' was to turn into a 'nation', or even if its existing status 
was to be safeguarded against historical erosion or assimilation (Hobsbawm, 
1991:96).  
128Per a la situacions italianes  vegeu Gruning (1993) i Colautti (1994).  
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en l'aparell estatal i judicial  -si no s'han previst constitucionalment 

solucions compensadores d'aquesta diferència simplement 

demogràfica-   sinó que la lliure circulació de tota mena de productes i 

missatges pel territori comprès en l'estat -molt habitualment només 

en la llengua del conjunt dominant-  i la representació identitària 

resultant de veure's sempre inclosos en noms i símbols normalment 

afaiçonats -en exclusiva o en molt alt grau-  a partir dels atributs del 

grup majoritari poden continuar essent  poderosos elements de 

desestabilització lingüística dels col.lectius demogràficament menors. 

Així, per exemple, en els casos catalans, la totalitat de la població pot 

rebre molts més canals de televisió en castellà que no pas en català i, 

en canvi, no en rep habitualment cap en altres llengües igualment 

veïnes, com ara el francès o l'italià o d'abast internacional, com ara 

l'anglès129. En continuar la integració política a Espanya i no existir 

una política de multilingüisme oficial a nivell d'Estat  -com tampoc no 

hi és a Itàlia-  la gran majoria  dels missatges comercials  -

publicitaris, explicatius, inscrits en els productes, etc.- circulen en tot 

el territori  només en la llengua del grup  majoritari de l'estat130. 

Igualment, els recursos interposats des d'instàncies oficials estatals 

contra disposicions de política  lingüística interna  adoptades pels 

                                                 
129Com a mostra típica de l'enorme poder que el grup major conserva en aquest tipus 
d'Estat, el govern central espanyol ja post-dictatorial, per exemple, en un afer tan 
sensible com són els mitjans de comunicació àudio-visuals  no només no regula la 
presència de la diversitat lingüística en els canals de televisió  concedits a empreses 
privades sinó que tampoc no facilita  la recepció dels canals autonòmics en català 
entre les diverses comunitats autònomes que comparteixen aquest codi i, a més,  hi  
posa clarament entrebancs i dificultats. 
130Una mostra d'aquestes repercussions lingüístiques de l'autonomia governamental 
limitada la trobem recentment en les instruccions lingüístiques dels productes la 
distribució dels quals és organitzada per a tota la península ibèrica. Cada vegada més, 
es poden trobar productes etiquetats en castellà i portuguès, mentre que el català, per 
exemple, fins i tot en productes fabricats i distribuïts des de l'àrea lingüística catalana, 
hi és completament absent. Les disposicions que en aquest sentit hagi pogut prendre 
el govern autònom català, per exemple, no semblen tenir cap aplicació pràctica en la 
realitat.  
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governs autònoms dels grups menors, els oblits de les llengües 

d'aquests col.lectius en les activitats de promoció exterior del govern 

central i,  en general, el desinterès d'aquest per reconèixer oficialment 

els idiomes minoritzats en els nivells centrals  -comuns a tots-  de 

l'administració il.lustren amb igual força el desequilibri i la tensió 

d'aquest tipus de situacions. Malgrat tot, si la competència i l'ús 

lingüístic -com a mínim en les comunicacions individualitzades-  

s'han conservat vius i la població i les seves institucions autònomes 

ho volen,  aquesta tipologia de processos de normalització pot anar 

avançant tot aturant el procés intergeneracional de substitució  que 

hi pogués haver en curs i arribar, si no a una completa normalització 

de l'ús del seu codi, sí a una  relativa estabilitat lingüística, si bé 

sense eliminar habitualment la bilingüització de la comunitat 

subordinada en la llengua dominant en el conjunt de l'estat. Aquesta 

haurà de ser usada inevitablement  en les funcions extragrupals i en 

totes aquelles comunicacions receptives de fora de la comunitat a què 

sigui exposat el grup subordinat (mitjans de comunicació, documents, 

productes, etc.) La situació, per exemple, del sud-Tirol italià així 

sembla suggerir-ho131.    

Si l'autonomia política limitada en un Estat d'unilingüisme oficial 

central configura processos de normalització lingüística insegurs i 

conflictius, tampoc, però,  la independència política no assegura l'èxit 

                                                 
131Això no obstant, al tenir en compte, també en aquest cas, les seves peculiaritats. En 
tractar-se d'una població de llengua alemanya, plenament oficial en l'estat veí i amb 
un gran nombre de parlants que li permet ser autosuficient quant a publicacions, 
mitjans de comunicació, etc., les representacions autodenigradores habituals dels 
grups minoritzats, enormement efectives en els processos d'abandonament 
intergeneracional de les varietats lingüístiques pròpies, deuen tenir més difícil el seu 
sorgiment i la seva implantació social. No és del tot segur, per tant, que un altre grup 
sense aquests elements tingués la mateixa estabilitat en una configuració político-
lingüística semblant. Cal tenir en compte que Àustria s'ha implicat sempre en l'ajut de 
la comunitat tirolesa sota la jurisdicció de l'Estat italià.  
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d'aquest tipus de fenòmens en el cas de situacions sociolingüístiques 

de partida en què la competència i l'ús de les varietats autòctones 

hagi ja quedat molt reduït entre la població nativa. Com sembla 

confirmar el cas irlandès,  fins i tot en situació de ple control polític,  

el grup anteriorment subordinat pot tenir enormes dificultats per 

assolir l'èxit en el seu procés de normalització lingüística. Tot i les 

actituds i predisposicions plenament favorables de la població a la 

recuperació del ple ús del gaèlic, la situació sociolingüística es mostra 

difícilment canviable en aquests casos en què la llengua no solament 

no era present en les comunicacions institucionalitzades sinó que de 

forma majoritària havia ja desaparegut fins i tot de les 

individualitzades. Sembla ser molt més fàcil passar de les 

comunicacions individualitzades a les institucionalitzades que no a 

l'inrevés, tot i que això no és pas impossible, com sembla demostrar-

ho el cas de l'hebreu a Israel. Sobretot si fins i tot se n'ha perdut no 

solament l'ús sinó també la competència, la reintroducció del codi 

lingüístic d'origen autòcton a través, fonamentalment,  del sistema 

escolar, no garanteix en cap cas la seva adopció com a llengua de 

comunicació col.loquial quotidiana, funció precisament bàsica per a la 

reproducció sociocultural 'natural' dels codis lingüístics. En el cas 

irlandès, a més, altres factors poden encara ajudar a fer més difícil 

l'èxit del seu procés de normalització. L'important grau de  distància 

estructural entre el gaèlic i l'anglès pot ser un element que 

contribueix encara més a augmentar els obstacles per a l'adopció del 

primer en l'ús social habitual. En haver-ne d'adquirir la competència 

a l'escola, les normes d'ús lingüístic entre els individus són ja 

establertes inicialment en anglès, fet que, per la llei de la rutinització i 

subconsciència dels comportaments, tendirà a persistir de forma 

automatitzada i impossibilitarà l'adopció del gaèlic en les relacions 
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interpersonals, fet que alhora n'evitarà la necessària pràctica social i 

en dificultarà, doncs, l'assoliment  d'una competència col.loquial i 

fluida, factor que jugarà retroactivament com a fre del seu ús social 

espontani habitual. Tampoc no deu deixar de ser important que la 

llengua amb què es troba en contacte el gaèlic hagi esdevingut aquest 

segle la interlingua planetària per excel.lència. Probablement, la 

representació i l'avaluació de la realitat podria ser molt diferent, 

posem per cas, si la llengua en contacte amb l'irlandès fos el polonès 

o el finès. Plantejar-se d'abandonar com a llengua primera l'anglès no 

deu ser el mateix que pensar de deixar de parlar als fills  -si és que es 

té la competència suficient per fer-ho-  en algun altre codi que no 

tingui les característiques actuals que ha anat prenent l'idioma 

predominant a les Illes Britàniques i als Estats Units. Tot i així, però, 

molt probablement el factor fonamental que explica el fracàs de la 

normalització de l'irlandès s'ha de cercar més en el feble punt de 

partida sociolingüístic de la població que no en els altres que hi 

puguin coadjuvar132.  

Ja que he esmentat el cas d'Israel, cal reconèixer aquí que aquest és 

citat habitualment com el contraexemple  de casos fracassats com ara 

l'irlandès i per impugnar, per tant, la impossibilitat de la 

independència política per recuperar plenament una llengua en els 

casos en què la majoria de la població n'hagués perdut ja la 

competència. Tot i ser cert l'extraordinari èxit de la plena revitalització 

social de l'hebreu, cal aplicar aquí una perspectiva sòcio-ecològica que 

ens permeti entendre la dinàmica global del procés de la comunitat 

jueva. Donat que el pla polític no actua mai en el buit sinó en estreta 

relació integral amb el pla social i cultural cal examinar des d'aquesta 

                                                 
132Per al cas irlandès vegeu, per exemple,  Macnamara (1971) i Hindley (1990).  
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perspectiva l'èxit de la normalització de l'hebreu. Podrem veure, així, 

com a diferència del cas irlandès, l'existència d'una llengua de 

comunicació social compartida per tothom en el territori del que va 

ser després l'estat d'Israel era una necessitat imperiosa donada les 

diverses procedències lingüístiques dels jueus de la diàspora. Així 

com l'anglès ja havia esdevingut a Irlanda el codi social general 

d'intercomunicació oral i escrita, cap llengua de les parlades 

habitualment pels jueus no complia aquestes condicions. L'oralització 

de l'hebreu  -fins aleshores només conegut com a llengua escrita  -o, 

en tot cas, oral llegida-  dels textos religosos va anar esdevenint  una 

solució simbòlicament atractiva  -ja que confirmava l'autoconsciència 

nacional del col.lectiu-  i alhora pràctica, perquè omplia el buit de la 

interlingua necessària per a la comunicació dels diversos grups 

lingüístics de la comunitat jueva. D'orígens barrejats  -tot i que a 

l'inici amb predomini de certs grups centroeuropeus-  i sense, per 

tant, normes d'ús lingüístic generals prèvies, els infants israelians 

trobaren en la llengua dels mestres el codi necessari per a la seva 

intercomunicació oral habitual, que aniria, doncs, esdevenint amb el 

pas de les generacions la llengua oficialment i socialment més usada. 

Sobre aquesta necessitat intercomunicativa  -i això també és cert-  les 

institucions d'Israel van saber muntar una original macroestratègia 

de modernització i d'extensió social de l'hebreu que incloïa des de 

metodologies i centres  especials per al seu aprenentatge fins a la 

publicació i emissió de diaris i programes en hebreu simplificat, 

passant per una gran tasca d'ampliació terminològica i estilística,   tot 

permetent alhora la presència d'emissions i missatges en les altres 

llengües dels jueus vinguts d'arreu del món que contribuïen a fer 

menys difícil el procés d'adaptació de la generació adulta 
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desplaçada133. Al costat, doncs, de la consciència identitària  -aspecte 

també important i necessari-  el reeiximent de la plena recuperació 

d'usos en comunitats que han perdut la competència  i la utilització 

habitual  -si més no oral-   dels seus codis autòctons, sembla 

demanar per reeixir  unes circumstàncies especials d'absència d'una 

altra norma lingüística generalment instaurada i de necessitat 

pràctica de resolució del problema d'intercomunicació.  

La independència política pot no haver de ser condició necessària per 

a un complet èxit d'un procés de normalització lingüística si la 

comunitat que emprèn aquest procés controla, però, el seu espai 

territorial si més no en els aspectes lingüístics i l'Estat a què pertany 

reconeix i s'organitza de cara a la protecció efectiva de la comunitat 

lingüística subordinada. Així ho podria il.lustrar el cas flamenc a 

Bèlgica que, evolucionant cap al principi de territorialitat a l'estil suís 

-amb l'excepció de la capital, Brussel.les, que es regeix pel principi de 

la personalitat (vg. 7.3)-  ha pogut anar construint un hàbitat 

plenament afavoridor de la seva normalització lingüística i 

neutralitzador de l'antiga subordinació política al francès134. En 

aquest sentit, les comunitats, doncs, associades en estats 

d'estructura confederal o federal i basats en els principis del  

plurilingüisme igualitari poden, si més no en teoria, aconseguir 

situacions sociolingüístiques força estables tot i restar associades 

políticament amb altres comunitats lingüístiques diferenciades. No 

són clars, però, el pes dels altres factors demogràfics, econòmics, 

mediàtics, etc., en aquests tipus d'estructuració. El cas belga, com de 

fet tots, té característiques que el fan especial, donada l'evolució 
                                                 
133Per al cas hebreu, vegeu París (1992) i Nahir (1987).   
134Per al cas belga en general i flamenc en particular  podeu consultar Senelle (1983),  
McRae (1986) i Deprez (1987). Per a una actualització a partir de la reforma 
constitucional de 1.993 vg. el butlletí Mercator  6 (abril 1993).   
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demogràfica i econòmica a favor dels flamencs en detriment dels 

valons. En l'actualitat, els flamencs han arribat sinó a dominar sí a 

tenir un pes determinant en el control de l'Estat, fet que ha eliminat 

les seves característiques de minoria i de grup subordinat. Potser una 

evolució tan favorable a la comunitat lingüística subordinada i un 

procés de normalització tan exitós com el del neerlandès a Bèlgica no 

tindria tantes possibilitats tampoc de produir-se en una situació on 

les correlacions demogràfiques i econòmiques entre els conjunts 

humans en contacte fossin més asimètriques. L'exemple suís, però, on 

les comunitats són demogràficament dispars, sembla mostrar que si 

s'aplica  el plurilingüisme lingüístic igualitari en el nivell federal i el 

principi de territorialitat en el nivell de cada comunitat lingüística, la 

normalització i la coexistència estable de conjunts lingüísticament 

diversos en una mateixa organització política compartida també pot 

ser possible.  

Un altre dels factors diferenciadors dels processos de normalització 

lingüística que he esmentat és el de l'absència o presència d'un 

nombre important de població resident pertanyent lingüísticament al 

grup l'estàndard del qual havia ocupat fins aleshores les funcions 

institucionalitzades en el territori històric del grup subordinat. Segons 

les situacions,  aquest pot ser un factor important de dificultat afegida 

a la problemàtica habitual d'aquest tipus de processos. Malgrat 

l'oficialitat exclusiva del nou estàndard autòcton, la presència 

d'importants contingents de població procedent del grup antigament 

subordinant  -i, en especial, si a més ocupen posicions importants en 

l'escala social-  pot representar un factor de retard i de conflicte 

potencial en l'extensió i l'adopció pública generalitzada del nou 

estàndard.  
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Si, com pot ocórrer de vegades, la majoria o un nombre considerable 

de la població d'origen políticament dominant té una actitud contrària 

i bel.ligerant contra el procés de normalització iniciat  -donat que 

clarament representa la pèrdua del seu privilegi de no-bilingüització 

després d'haver-se desplaçat a una altra àrea lingüística diferent de la 

seva d'origen-  el procés pot passar per etapes de col.lisió interna, on 

cada col.lectiu intentarà fer prevaldre els seus criteris lingüístics 

d'acord amb els seus interessos i representacions de la situació. Si la 

asimetria demolingüística entre els grups és clara a favor de la 

població autòctona, el grup antigament dominant que decideix 

quedar-se acaba habitualment per adaptar-se a la nova situació, tot 

bilingüitzant-se en el codi autòcton per a les funcions en què sigui 

necessari i, fins i tot, en molts casos evolucionant 

intergeneracionalment cap a l'abandonament de la seva L1 fins i tot 

en els usos de caràcter més privat. Si, en canvi, la demografia ha 

arribat a ser més igualada, el procés pot presentar-se més complex, si 

és que la majoria dels individus d'origen dominant sostenen actituds 

antiautòctones i no evolucionen cap a una mínima acomodació a la 

nova situació135. Depenent de les circumstàncies i els casos, aquest 

tipus de procés de normalització pot trigar més o menys a estabilitzar-

se i a evolucionar de la manera habitual. És clar que en aquest tipus 

de situacions el control del poder polític serà un factor de primer 

ordre. Si es tracta, doncs, d'una situació en què el grup antigament 

subordinat ha aconseguit la sobirania política total i domina, així, les 

seves pròpies institucions de govern, la situació pot anar evolucionant 

                                                 
135Un exemple d'aquest tipus de problemàtica el podem trobar avui en les novament 
independents republiques bàltiques  -Estònia, Lituània i Letònia-  on la presència d'un 
important nombre d'individus d'origen rus  -la potència antigament dominant-  pot 
presentar situacions conflictives  -sobretot en les repúbliques on més n'hi resideixen-  
a causa de la seva possible oposició als processos de normalització lingüística 
empresos.  
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de forma gradual cap a la implantació generalitzada del nou 

estàndard i cap a l'adopció de la llengua autòctona  -en lloc de 

l'al.lòctona-  en les relacions socials entre el grup nadiu i el grup 

immigrat antigament dominant, tot passant per etapes de certes 

garanties lingüístiques per a l'ara nova minoria de llengua antigament 

dominant per tal de facilitar-li el pas a la nova situació. 

En les situacions  intergrupals i interlingüístiques menys conflictives, 

la presència de parlants de la llengua antigament dominant pot donar 

lloc a regulacions estables de plurioficialitat lingüística, com ara en el 

cas del suec a Finlàndia, on al costat d'un reeixit procés de 

normalització del finès s'ha mantingut la cooficialitat del suec per al 

6% de la població que actualment el té com a llengua primera. També, 

però, com hem assenyalat anteriorment, cal tenir en compte les 

peculiaritats del cas. Durant sis segles de tutela sueca no hi va haver 

cap política explícita de suecització i, en tot cas, en el moment 

d'accedir a la independència el problema no va ser precisament amb 

Suècia sinó amb Rússia, que sí que havia tingut sovint intervencions 

russificadores que afectaven tant els fino- com els sueco-parlants 

durant els períodes en què Finlàndia n'havia depès136. En tot cas, el 

baix nombre de la població sueco-parlant i la seva actitud 

generalment solidària amb la resta de finlandesos no en fa un cas 

problemàtic. Mostra d'això és que malgrat les regulacions 

lingüístiques existents a favor del seu codi,  la comunitat de llengua 

sueca presenta una bilingüització en finès molt extensa i, tot i que de 

manera lenta,  el nombre dels seus efectius va reduint-se en el canvi 

intergeneracional a favor de l'adopció del finès com a llengua primera.   

                                                 
136Sobre el cas finès vegeu Gambier (1986).  
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Una altra combinació dels factors diferencials dels processos de 

normalització lingüística entesos de forma àmplia és la constituïda 

per la manca d'independència política i alhora per la presència d'un 

nombre important d'individus de llengua dominant en el territori de la 

societat subordinada, la qual, però,  conserva encara de forma 

majoritària l'ús habitual del codi propi. Aquesta situació és la que es 

dóna en el cas del  Quebec caracteritzat alhora per la seva integració 

en un estat -Canadà- de majoria anglòfona i també per una presència 

històrica important de població d'aquest darrer col.lectiu. Aquestes 

situacions presenten també dosis importants d'inestabilitat en veure's 

la comunitat subordinada no només potencialment interferida des de 

fora pel grup lingüístic dominant sinó també des de dintre mateix, per 

part del grup anglòfon resident en el propi territori quebequès (un 

13/11% de la població, però ocupant les classes altes) i pels 

immigrats que tendien a incorporar-se més aviat al grup anglòfon que 

al francòfon. L'estructura de la situació, doncs, difereix de la del grup 

flamenc a Bèlgica pel fet que  -deixant de banda Brussel.les-  aquest 

no conté cap percentatge important de població valona -francòfona-  

en el seu territori lingüístic i pel fet que en el cas canadenc, l'opció 

federal no ha estat el plurilingüisme basat en el principi de la 

territorialitat sinó en el de la personalitat. Així, doncs, com Bèlgica ha 

seguit el model suís, el Canadà ha seguit més aviat un model 

d'inspiració finlandesa, intentant implantar un bilingüisme federal 

anglès/francès arreu del territori, fet que ha ocasionat més d'un mal 

de cap. Quebec, partidari de la solució territorial per tal com garanteix 

més adequadament un ecosistema que dugui a l'estabilitat i seguretat 

de les comunitats lingüístiques minoritzades per les condicions demo-

polítiques, ha anat avançant, això no obstant,  en un procés 

important de francesització  -en especial del món econòmic i 
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comercial-  i ha aconseguit de prioritzar el francès com a llengua 

oficial única de Quebec  -tot mantenint, però, fortes garanties 

lingüístiques en el camp educatiu, sanitari, judicial, etc., per als 

anglòfons.  

Aquesta política de clara preeminència pública del francès al mateix 

Quebec -que fa necessària la bilingüització dels anglòfons i acaba amb 

l'anterior  bilingüització unilateral dels francòfons-  juntament amb el 

fet  de la política de bilingüisme oficial a nivell federal semblen estar 

en camí d'aconseguir -tot i estar immers en el mar anglòfon de 

l'Amèrica del Nord-  l'objectiu d'una normalització plena i estable del 

francès en la societat quebequesa137. La priorització oficial, 

econòmica, i pública del  codi propi  -tot i mantenint garanties 

lingüístiques importants per a la comunitat anglòfona històricament 

resident-  juntament amb el ple reconeixement de la llengua no-

majoritària, el francès,  per l'administració federal, semblen 

possibilitar també, com en el cas belga,  la continuïtat  d'un grup 

anteriorment desestabilitzat i no normalitzat lingüísticament en un 

marc d'associació política amb un grup lingüístic demogràficament 

superior138. Com a factor idiosincràtric important d'aquest cas hi ha 

el fet que el francès és una llengua també molt autosuficient i de llarg 

prestigi i tradició internacional i podria pensar-se que l'evolució 

d'aquesta tipologia situacional  podria no ser la mateixa si es tractés 
                                                 
137Per al cas del Quebec podeu consultar Corbeil (1980), Plourde (1983),  Gémar 
(1983) i Maurais (1987, pp. 359-416).  
138La plena estabilització del francès a Quebec sembla un objectiu ja gairebé 
aconseguit i consolidat. Tot i això, la negativa d'algunes províncies anglòfones de 
reconèixer peculiaritats constitucionals per al Quebec ha mantingut la incomoditat 
política de la població d'aquest territori al si del Canadà i ha portat a la continuació de 
la tensió, sense que se se'n sàpiga ara exactament el seu final. A l'hora d'escriure 
aquest llibre hi torna a haver convocat un referèndum per tal de tornar a decidir si 
Quebec continua com una província canadenca més o avança cap a un estatus 
d'independència o semi-independència, però amb integració econòmica, a l'estil de la 
Unió Europea.  



 

245 

d'un altre codi sense aquestes característiques. Novament, però, 

sembla que en conjunt cal concloure que si el grup lingüístic 

subordinat té un espai propi reconegut i convenientment protegit i té 

alhora el reconeixement oficial de l'Estat, d'estructura plurilingüe 

igualitària, el fet de la seva  minorització  política relativa en els 

òrgans comuns  no sembla ser un factor que necessàriament hagi de 

dur a la substitució i a la desaparició lingüístiques.  

Els processos de normalització lingüística, en canvi, poden esdevenir 

més complexos i insegurs en les situacions en què la presència d'alts 

contingents de població de llengua dominant en el territori històric de 

la comunitat subordinada es produeix en una situació d'autonomia 

política limitada  acompanyada molt habitualment d'unilingüisme 

oficial en l'administració central de l'Estat i de continuació de 

l'oficialitat de la llengua dominant en el territori de la comunitat 

subordinada, tot i que ara al costat de l'autòctona, que és la que ha 

de dur a terme la seva normalització lingüística. Aquest model, que 

hem vist, per exemple,  que permetia la continuïtat lingüística estable 

dels germanòfons del Tirol del Sud italià, pot no dur a l'èxit dels 

processos de normalització en aquells casos en què la població 

autòctona ja ha perdut en gran part la competència i l'hàbit d'ús, o bé 

té baix grau de consciència sociolingüística o bé conviu amb grans 

masses de població procedent de l'àrea lingüística majoritària. Si fins i 

tot en situacions de plena independència política, com hem vist en el 

cas irlandès, no arriba a generalitzar-se l'ús col.loquial i habitual de la 

llengua autòctona en aquells casos de manifest desús històric, no 

sembla probable que una situació semblant pugui evolucionar de 

manera diferent en un context de continuació d'un important grau de 
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dependència política per part del grup subordinat i, a més, per 

exemple,  amb important presència d'individus de llengua dominant. 

 El cas basc, per exemple, presenta aquest estat de coses i constitueix 

un procés realment obert i imprevisible. Aquestes estructuracions, 

doncs, tan poden evolucionar cap als resultats del model irlandès com  

del cas hebreu. L'absència, però, en el cas de l'èuscar de motivacions 

de tipus pràctic semblants a les necessitats d'intercomunicació a 

Israel fan pensar que, probablement, el reeiximent del procés de 

normalització tendirà a presentar dificultats i incerteses 

importants139. Que el codi dominant ja sigui l'adoptat per una gran 

majoria de la població com a primera llengua i d'ús comú molt general 

en la seva comunicació quotidiana, que es tracti d'una situació no 

d'independència sinó d'autonomia limitada dins d'un estat amb fortes 

competències centrals, i que la distància estructural entre el basc i el 

castellà sigui considerable -factor semblant al cas del gaèlic i l'anglès-  

són elements objectius de solució no pas fàcil ni ràpida. Així, al costat 

de les dificultats de la pròpia població autòctona pel que fa al 

desenvolupament de la competència en la seva llengua històrica  -que 

ja requereix, per força, un alt i llarg grau de manteniment de l'ús 

públic de l'estàndard al.lòcton en no ser ni entesa aquella per la 

majoria de la població d'origen nadiu-  s'hi afegeix la presència de 

població d'origen ètnico-lingüístic dominant que pot tractar d'aturar el 

procés de normalització  -per tal com els força a bilingüitzar-se en el 

codi subordinat-  i, a més,  el suport ideològic antinormalitzador que 

                                                 
139L'impuls per a la recuperació de la llengua històricament pròpia del grup que ja  no 
l'usa contemporàniament ve de la relació ideològica d'aquesta amb la identitat 
nacional, com he assenyalat anteriorment, fet que sovint resulta incomprensible per a 
les persones que no han viscut l'experiència de la minorització. En el cas similar de 
l'irlandès, Mackey assenyala com l'oficialitat d'aquest codi a eu l'apui d'un peuple qui 
ne possède guère cette langue, mais qui a fet preuve de fierté en voulant réaliser 
l'idée d'une langue nationale  (1979c:261).    
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els sectors més conservadors del grup majoritari intentaran difondre 

des de l'exterior a través dels potents mitjans de comunicació de 

massa d'abast estatal140.  

Per altra banda, comunitats encara amb considerable  nivell d'ús i de 

competència en el codi autòcton, amb poca presència de població 

al.lòctona i sense distàncies estructurals insalvables respecte del codi 

dominant, com ara la gallega, poden també dur un procés de 

normalització erràtic o poc ambiciós i, en tot cas, de final igualment 

insegur, a causa de les representacions autonegatives sostingudes per 

la pròpia població autòctona, molt típiques dels processos de 

substitució lingüística. Aquesta, molt sovint, en passar a viure a les 

ciutats  -on tendeix a ser més habitual l'ús de la llengua dominant-  

abandona les varietats autòctones i adopta la llengua majoritària  en 

les seves noves relacions urbanes i amb els fills que encara hagin de 

néixer, tot fent avançar un lent però inexorable procés de substitució 

intergeneracional, difícil d'aturar pel seu ja fort arrelament en les 

mentalitats subordinades dels seus protagonistes.  

La situació podria ser semblant a la del País Valencià, on les 

representacions i comportaments heretats de l'època històrico-política 

immediatament anterior fan desaprofitar enormes possibilitats 

d'avenç del procés de normalització i semblen no fornir a la classe 

política  l'energia i el suport necessaris per avançar-hi de manera 

resolta. També en aquest cas bona part de la població autòctona  -tot 

i que més recentment en el temps històric i en menor grau que en el 

cas basc-  ha anat adoptant el castellà com a llengua dels fills des 

d'unes autorepresentacions basades, com ha indicat, Ninyoles, en 

                                                 
140Vegeu Rotaetxe (1987) i, des d'un punt de vista comparatiu, Bastardas (1991), pp. 
45-55.  
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l'auto-odi grupal i el desig d'assimilar-se al grup dominant  -una de 

les sortides possibles assenyalades per Lieberson anteriorment. Tot i, 

doncs, no existir en aquest cas el problema de la distància lingüística 

entre les estructures dels dos codis en contacte, la ideologia de 

subordinació lingüística interioritzada per la majoria de la població 

autòctona juntament amb el fet de la limitada autonomia política 

aconseguida  -fet que permet la persistència de la ideologia assimilista 

i la influència identitària de l'Estat subordinant-, l'actitud bel.ligerant 

contrària a la normalització d'alguns sectors autòctons, i alhora 

també per part de la població de L1 al.lòctona integrada 

administrativament en la comunitat autònoma a partir de l'anterior 

divisió provincial de l'estat, en fa també un procés complex i 

d'evolució insegura.  

Finalment, el cas de la Catalunya estricta, com veurem després amb 

més detall,  il.lustra una situació semblant pel que fa als efectes de 

l'autonomia política limitada, de l'estructuració lingüísticament no-

igualitària dels nivells centrals de l'Estat i de la presència d'un 

altíssim nombre de població de L1 dominant provinent, en aquest cas, 

de les migracions d'àrea lingüística produïdes a Espanya durant el 

segle XX, però amb la diferència d'una alta lleialtat lingüística de la 

població autòctona i, en conseqüència, d'un govern autònom amb una 

política lingüística més favorable al procés de normalització. La 

dificultació, però, des de l'exterior,  del procés per part dels sectors 

més antinormalitzadors del grup dominant  -que cerquen estendre el 

seu discurs entre la població al.lòctona que hi ha anat a residir141-  i 

                                                 
141De fet cal veure clarament com classes ans other antagonistic social collectives are 
continually engaged in a struggle to impose the definition of the world that is most 
conguent with their particular interests  (Bourdieu & Wacquant, 1992:14). Molt 
sovint, els grups minoritzats no disposen del poder suficient per poder fer front a una 
dominació quasiabsoluta de l'espai mediàtic i informatiu per part del grup dominant, 
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les dificultats que comporta el fet de tenir un Estat no estructurat en 

àrees lingüístiques amb preeminència del seu codi territorial sinó 

concebut com un espai on la llengua dominant té arreu el caràcter 

d'oficial i acostuma a ser  l'única habitual també dels missatges no-

oficials que hi circulen, són factors que hi incideixen també de 

manera important. La continuïtat del codi dominant en moltes de les 

comunicacions institucionalitzades i l'altíssima presència 

d'immigració procedent de l'àrea lingüística majoritària  -cap a la 

meitat de la població, com a mínim,  i encara amb augments  

intergeneracionals gràcies a l'evolució demolingüística-  configura, 

com ja he dit abans,  una situació d''entrepà', en què la llengua 

autòctona es troba amb la pressió de l'al.lòctona alhora per dalt i per 

baix, és a dir, en les comunicacions institucionalitzades i en les 

comunicacions individualitzades. Si a això s'hi ajunta l'estret marge 

de maniobra en la determinació autonòmica de la política lingüística  

-subordinada sempre a les disposicions constitucionals asimètriques i 

desigualitàries vigents- i el fet que la llengua en contacte  -el castellà 

en aquest cas-  no és pas un codi de reduïda difusió sinó, al contrari, 

de gran nombre de parlants a escala mundial,  no sembla  tampoc 

previsible cap fàcil evolució global per al procés  de normalització 

lingüística del codi històricament subordinat.    

 

 

 

 
                                                                                                                                           
que els impedeix de fer existir les seves propostes alternatives no solament ja a 
l'interior d'aquest  últim sinó fins i tot entre els mateixos components del conjunt 
subordinat.  
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Mientras el biculturalismo promovido por el Estado 

es de signo imperialista porque se asume como una política de 
representación y hasta de superposición sustitutoria 
de una etnia sobre otra, el biculturalismo promovido  

por una etnia anfitriona en relación con las etnias huéspedes 
no tiene el carácter de eliminación de culturas 

en sus bases de sustentación, sino que más bien se asume 
como una integración cultural a título individual, 

ya que en cualquier caso las etnias huéspedes 
continúan su existencia en sus territorios de origen 

con independencia de la posición que obtengan y  del  
papel histórico que ejerzan sus individuos  

en el territorio de otras etnias.  
 

Claudi Esteva Fabregat 
 

 
 

 
13.  EL  CAS  CATALÀ  

 
 

13.1 Introducció 

Dins del conjunt de casos i fenòmens de contacte lingüístic, 

l'experiència catalana presenta, especialment en l'actualitat, un grau 

de complexitat difícilment aconseguit per  altres situacions existents. 

A la sortida d'una encara recent  -i, en part, vigent-  situació de 

subordinació política amb uns principis d'estricte unilingüisme oficial 

i públic estatal, s'emprèn un procés de normalització lingüística  -amb 

tots els subprocessos de codificació/elaboració i d'extensió de la 

competència i de l'ús d'una varietat estandarditzada-  en unes 

condicions demolingüístiques configurades per una extraordinària 

presència interna de població d'origen precisament castellanoparlant. 

Simultàniament, doncs, es donen diversos fenòmens que fan 

referència als contactes entre codis de comunicació lingüística: alt 

grau de bilingüització asimètrica de la població autòctona, la qual ha 

estat històricament alfabetitzada no pas en català sinó únicament en 

castellà; pertinença a un Estat que, malgrat la diversitat lingüística de 
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les seves poblacions,  té encara avui el castellà com la seva llengua 

oficial única en els seus òrgans centrals, fet que provoca que sigui 

aquesta l'única aclaparadorament usada en tots els missatges -

oficials i no-oficials-  que prenen el conjunt de l'estat com a perímetre 

comunicatiu, amb la consegüent bilingüització generalitzada de les 

poblacions de L1 diferent a la castellana; oficialització del català com 

a llengua pròpia de Catalunya, amb l'esmentat procés d'extensió d'un 

estàndard escrit i oral a través del sistema educatiu i dels usos 

públics més directament dependents del poder autonòmic,  que ha de 

començar a produir l'alfabetització  de la població també en català, 

tant d'origen autòcton com immigrat, amb el consegüent grau de 

bilingüització d'aquesta darrera; una ordenació educativa que preveu, 

doncs,  la bilingüització en català i en castellà de la totalitat de la 

població, sigui quin en sigui l'origen; un conjunt de comunicacions 

institucionalitzades en una i altra llengua, segons sigui la procedència 

del missatge i el grau de normalització en l'àmbit corresponent; i uns 

milions de ciutadans que usen varietats d'un  o altre idioma per 

parlar-se entre ells, segons la seva procedència,  zones i anys de 

residència, històries de relació interpersonal, grups o classes socials, 

edat,  ideologia, etc.  Un complex entramat de fenòmens i processos i 

d'influències cap a una o altra banda que, dinàmicament 

interrelacionats, configuren un ecosistema sòcio-cultural intricat i 

embullat que cal, però, necessàriament tractar d'entendre i de 

desembolicar142.   

Al llarg del llibre he sostingut un esquema  basat en la imatge de la 

música  orquestral o polifònica com a metàfora per visualitzar  la 

interrelació fonamental  dels diferents elements d'una realitat 
                                                 
142El lector interessat a aprofundir sobre la situació catalana pot consultar el recull 
bibliogràfic de Boix & Payrató (1994).  
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polinivellada i integrada alhora, en què és l'organització dinàmica 

total resultant la que pot donar compte de la situació real més que 

l'anàlisi aïllada d'algun dels seus plans. Sense que s'aturi mai la 

música, l'organització de les veus o dels instruments pot canviar: se 

n'hi poden afegir de nous, poden marxar-ne uns altres, els d'una 

classe poden voler tocar una altra peça  -fet que obligarà a una 

acomodació dels altres si hom vol mantenir l'harmonia i l'acord 

bàsics-, etc. Les formes musicals resultants, doncs, fluctuaran segons 

els canvis orquestrals o corals 'interns', fruit dels esdeveniments a 

primera vista ocults o poc visibles si l'atenció la tenim posada 

bàsicament en els sons sense percebre les vicissituds dels elements 

que en fa possible l'existència.  

Si apliquem la metàfora al camp dels contactes lingüístics es veu clar 

com els canvis en els comportaments i les formes verbals que puguin 

resultar de la introducció de nous intèrprets o executants que només 

saben tocar altres instruments o altres melodies  -és a dir, individus 

competents només en altres codis i amb representacions 

ètnoidentitàries distintes a les dels altres-  poden ser importants per 

als músics que inicialment formaven el conjunt orquestral  -els 

individus de la comunitat lingüística existent històricament-  si 

aquests darrers volen  -o simplement s'hi veuen obligats per les 

circumstàncies externes-   continuar la música encara que hagin de 

modificar les melodies que tradicionalment s'havien acostumat a 

interpretar. No cal dir que, igualment com passa a la vinguda d'altres 

músics de fora, l'arribada d'un nou director   -amb idees i 

competències diferents a les dels anteriors-  pot fer canviar els 

resultats musicals d'un conjunt orquestral o polifònic. El director pot 

fer canviar el repertori, la manera de tocar, fins i tot els components 
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del conjunt, l'estil interpretatiu, etc. Igualment en els aspectes 

sociolingüístics de les societats, l'arribada de nova població d'altres 

àrees lingüístiques o de nous poders polítics poden introduir 

modificacions fonamentals a l'equilibri global que feia possible 

l'existència d'un determinat sistema de comunicació verbal, el qual 

fàcilment, doncs, pot evolucionar cap a la seva modificació o cap a la 

seva substitució per un de basat en una organització diferent.  

 

13.2 L'evolució històrica contemporània 

La Catalunya de principis d'aquest segle  -encara poc alfabetitzada-  

era hereva d'una situació políticament caracteritzada per una 

absència d'organització governamental específicament autòctona i 

lingüísticament caracteritzada per un objectiu d'extensió del castellà 

com a llengua oficial única a la totalitat de l'estat i, si més no, 

d'ignorància oficial dels altres codis lingüístics propis de les 

comunitats  no-castellanes que també formaven part de l'Estat 

espanyol. Aquesta diferenciació entre l'idioma del nivell polític  -i totes 

les funcions comunicatives públiques no-oficials que segueixen 

habitualment les instruccions d'aquest-  i el codi que, exceptuant 

determinades famílies barcelonines de l'aristocràcia i l'alta burgesia, 

era usat normalment per la pràctica totalitat de la població del país en 

totes les comunicacions orals quotidianes, es resolia en una 

distribució de funcions entre el pla escrit i el pla oral, en aquella part 

de la ciutadania que havia pogut aprendre de lletra. L'organització 

comunicativa de la societat  -si més no d'aquesta part alfabetitzada-  

s'havia adaptat a les constriccions lingüístiques provinents ja 

històricament del poder polític  -i del religiós que controlava també en 
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part el sistema educatiu d'aleshores-  tot aprenent una llengua 

diferent per al pla escrit i mantenint les varietats vernaculars 

autòctones en el pla oral. Per a la part de la població no-alfabetitzada  

-i sovint no urbanitzada-  l'impacte del poder polític era en aquella 

època encara reduït i vivia, per tant, en una organització eco-

sistèmico-lingüística  prou harmònica en pràcticament totes les seves 

funcions  -excepte, si de cas, en els esporàdics escrits que els 

poguessin arribar, en castellà, que, en no ser alfabetitzats tampoc no 

sabien descodificar ni interpretar. La immensa majoria de població del 

país transmetia, sense cap problema, les seves varietats lingüístiques 

pròpies a les noves generacions, que les adquirien de forma natural 

en el context familiar i social.  

La progressiva  -tot i que lenta encara-  modernització de l'Estat va 

anar impulsant l'alfabetització de la població, que d'acord amb els 

principis polítics de l'època, s'anava fent en castellà, malgrat la 

progressiva extensió també de peticions en sentit contrari i de 

moviments per a la  catalanització de l'ensenyament que, en el marc 

polític més general de la instauració de la Mancomunitat de 

Catalunya, van començar a avançar, tot i que en una mesura 

absolutament minoritària. Va ser en aquest primer terç del segle quan 

van començar també a arribar a Barcelona les primeres grans 

migracions de població des de les àrees lingüístiques 

castellanoparlants.  A la modificació, doncs, del pentagrama del poder 

polític  -ja anteriorment produïda per la subordinació al govern 

central espanyol-  s'hi començava a afegir ara un canvi  -tot i que 

encara de poc pes-  en la línia dels grups de població. En especial a 

Barcelona, les varietats lingüístiques castellanes es feien presents en 

l'oralitat quotidiana per mitjà de la població desplaçada. Aquests 
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canvis en l'esfera grupal van començar a tenir els seus impactes en el 

pla interaccional quan havien de conversar autòctons i immigrats, en 

especial si els primers havien estat escolaritzats o, pel que fos, havien 

tingut exposició prèvia al castellà. S'havia de resoldre el problema de 

la comunicació en les relacions intergrupals. Si l'interlocutor autòcton 

sabia més castellà que no pas català el participant immigrat la 

conversa acostumava a anar cap al castellà per part de tots dos 

interlocutors. Si era a l'inrevés  -pel fet que l'immigrat ja portés  algun 

temps a Catalunya i hagués començat a entendre i a parlar una mica 

el català i, en canvi, l'autòcton hagués tingut menys exposició al 

castellà-  la conversa podia anar cap al català per part de l'autòcton i 

cap a un castellà barrejat amb formes morfològiques i lèxiques 

catalanes per part de l'immigrat, que feia, doncs, l'intent d'adaptar-se 

a l'interlocutor. En més o menys grau, doncs, l'anomenada 'conversa 

bilingüe'  -cada interlocutor parla en la seva L1-  tenia un context més 

òptim per produir-se que no pas l'actual, donada aleshores la manca 

de suficient competència en castellà, sobretot en el pla de l'expressió,  

de molts interlocutors autòctons.   

L'evolució d'aquestes primeres migracions va tendir a ser, en part,  la 

que es dóna habitualment en els casos típics (vg. subcapítol 11). 

D'una bilingüització bàsicament receptora i imperfecta en l'expressió 

en català per part de la primera generació  -que va anar sentint el 

català en el seu entorn- es va anar passant, per simple osmosi social,  

a una bilingüització oral a nivell nadiu o quasinadiu en la segona 

generació, fruit de les propietats intervinents que hem vist que 

faciliten el fenomen en els processos de socialització bàsica dels 

individus i d'un context, tot i que castellanitzat en el pla escrit i 

formal, plenament català en els àmbits de les relacions orals de la via 
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diària. Cal tenir en compte que, en aquell moment,  fins i tot per bona 

part de la  població autòctona escolaritzada, la competència oral 

pràctica en castellà podia no ser plenament col.loquial encara  a 

causa del propi ús oral informal del català que, en força casos, sembla 

que feien els mestres autòctons a les escoles, a la curta durada de 

l'escolarització, i, ja en el segon terç del segle, a la mateixa interrupció 

que la guerra de 1936-39 va provocar en els estudis primaris de molts 

individus143. Igualment,  el poc nombre dels immigrats en relació a la 

població autòctona i el fet de la probable avaluació  simbòlica positiva 

de la llengua catalana per part d'aquests, donades les seves 

diferències sòcio-econòmiques  respecte de la població receptora -

habituals en la majoria de les situacions d'immigració- degueren 

influir en l'avenç de la bilingüització efectiva de la segona generació.  

Fixem-nos en la important força que, de manera no oficial, podia tenir 

el català en aquella època  -en especial, abans de la guerra civil-  que 

feia, tot i ser formalment  absent dels centres escolars, que els 

immigrats seguissin un procés de bilingüització espontània, semblant 

al dels països normals  -excepte, és clar, en les competències formals, 

no presents en el sistema educatiu i en poc grau en la comunicació 

pública escrita d'aleshores.  

Les reivindicacions polítiques i lingüístiques dels catalans van tenir 

un cert èxit  -només temporal com sabem-  amb les eleccions de 1.931 

i  l'arribada de la República. El trencament amb la Monarquia va 

representar la instauració d'un cert grau de poder polític autònom a 

                                                 

143Sembla que això podia ser diferent en la població més benestant i de més llarga 
residència a Barcelona, per la seva més extensa escolarització i per la possible 
exposició més freqüent a persones castellanoparlants d'origen autòcton  -les classes 
altes que van abandonar el català-, a funcionaris de procedència forastera i a visitants 
de pas.  
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Catalunya -la Generalitat republicana- i la declaració d'oficialitat per 

al català, si bé sense excloure l'oficialitat del castellà en cap part del 

territori sota sobirania espanyola i, en canvi, sense reconeixement del 

català  -ni de cap altra llengua no-castellana- en els òrgans centrals 

de l'Estat. Tot i així, la pressió del nivell grupal sobre el polític va anar 

fent avançar a Catalunya  -encara que amb dificultats importants-   

l'ús oficial i públic del català, que va anar augmentant la seva 

presència en les comunicacions institucionalitzades, en especial en 

les emeses pel nou poder polític autònom i pels ajuntaments, les 

quals, de retruc, estimulaven també la seva utilització en la retolació i 

els impresos no-oficials. Cal tenir en compte aquí el desconeixement 

normatiu del català per part de la gran majoria de la població, donada 

la seva absència històrica del sistema d'ensenyament. De fet, no 

només la població no en coneixia, en general, la codificació establerta 

per Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans durant els anys 

anteriors a la Dictadura de Primo de Rivera, sinó que aquesta no 

havia pogut ser ben finalitzada encara. Les transformacions 

polítiques, doncs, havien de contemplar de manera urgent 

l'acabament de la codificació i alhora l'extensió generalitzada de la 

varietat codificada per tal que aquesta pogués ser públicament usada 

i esdevenir, així, l'estàndard de comunicació lingüística formal del 

país. Retolació, publicacions, ràdio, cursos, etc., van anar fent present 

l'existència pública del català en un grau, però, insuficient a 

l'acabament del període republicà, degut a la situació heretada i al 

poc temps de què, en realitat, va disposar el govern autònom per 

transformar la situació sociolingüística144. 

                                                 
144La creença, per exemple,  en una escola republicana on el català era ensenyat 
formalment i on feia les funcions de  llengua vehicular habitual sembla ser més aviat 
una fal.làcia que una realitat. En els curtíssims períodes d'autogovern la Generalitat 
republicana no va aconseguir pas de dur massivament a la pràctica el programa de 
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Tots els avenços que en el camp de les comunicacions 

institucionalitzades s'havien pogut registrar en el període republicà 

van quedar anul.lats de nou pel canvi radical que en el pla del poder 

polític va representar el període franquista. Derogats l'Estatut 

d'Autonomia i l'oficialitat del català no només es va passar a una 

etapa d'aturada del procés de normalització sinó a una de persecució 

literal de qualsevol ús d'aquesta llengua, en especial en els primers 

anys del nou període. Retolacions, publicacions, emissions 

radiofòniques, ensenyament,  impresos, discursos institucionals, 

documents administratius, etc., tot s'havia de fer únicament en 

castellà. El camí cap a la correspondència entre el codi de les 

comunicacions institucionalitzades i el de les individualitzades  -és a 

dir, entre els espais de comunicació i les funcions directament o 

indirectament controlats pel poder polític i els  que depenen dels 

plans grupals/interaccionals- quedava de nou estroncat i l'incipient 

nou equilibri dibuixat quedava simplement en fase de projecte. 

L'etapa que ara començava, si de cas, no faria res més que augmentar 

notablement la influència del nivell polític i la pressió exercida sobre 

els nivells grupal i interaccional, amb l'objectiu d'estendre molt més 

l'ús del castellà arreu de Catalunya i en el màxim de funcions. 

L'anada a l'exili i la depuració de molts mestres autòctons va obrir el 

camí a molts funcionaris provinents de fora de Catalunya que van ser 

els encarregats de dur l'alfabetització únicament en castellà arreu del 

territori, vehiculant a més l'ús oral total del castellà, per tal com ells 

mateixos molt sovint ni entenien ni parlaven el català. Tota una nova 

                                                                                                                                           
reciclatge de català per als mestres de l'època Només en unes poques escoles 
emblemàtiques  -que han estat les utilitzades per crear el mite-  el català era ensenyat i 
usat formalment. En la resta, tot i que la majoria de mestres poguessin ser autòctons, 
era personal format únicament en castellà (vg. Carbonell (1984), Monés (1984) i 
Navarro (1979) i encara dependent del govern republicà central.   
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generació creixeria ara sota l'impacte de les directrius polítiques 

anticatalanes en una situació global de derrota militar i de repressió 

de qualsevol discrepància o reivindicació. Els eslògans humiliants i el 

discurs estigmatitzador de tot el que es relacionava amb els tres 

culturals característics de Catalunya van acompanyar la població 

catalana amb força durant els anys 40 i els 50, i amb menor 

intensitat a partir de la meitat dels 60. 

En aquest marc polític, l'esmentada espontània evolució 

intergeneracional  cap a la bilingüització en català de la població 

immigrada va anar fent-se més difícil a mesura que creixia la 

competència en castellà dels infants i joves catalans. En unes escoles 

on el català era denigrat i ridiculitzat i on el castellà era presentat 

com la llengua de l''imperio' i de la 'hispanidad', les representacions 

autominoritzants i la pròpia immemorialitat de cada generació van 

anar produint, en especial a les zones urbanes, una població 

autòctona globalment molt més propensa a usar el castellà en la 

relació interpersonal que no pas una població immigrada procliu a 

utilitzar-hi el català. Per raó de la política lingüística oficial, mentre la 

població autòctona era bilingüitzada  -en l'oral i en l'escrit-  en 

castellà i no se li facilitava ni el coneixement de la normativa formal 

del seu idioma  -proscrit de la comunicació pública oficial i no-oficial-, 

la població d'origen immigrat  trobava un entorn educatiu i oficial que 

li oferia el ple ús de la seva varietat formal en el sistema escolar i en la 

comunicació pública i li negava el de la llengua de l'àrea receptora. En 

aquestes condicions, el nombre de comunicacions intergrupals en 

castellà per part de tots dos interlocutors va anar augmentant  -

seguint de fet, un costum ja establert en especial a Barcelona entre 

els autòctons coneixedors del castellà-  i aquest comportament va 
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anar consagrant-se entre les noves generacions com a norma 'natural' 

i, de fet, d'obligat compliment.  

Les modificacions polítiques, doncs,  actuaven sinèrgicament amb les 

modificacions que s'havien produït en el pla de la població i 

construïen un sistema interaccional on el castellà començava a ser 

present de forma habitual. L'impacte, però, més portentós sobre el pla 

dels grups de població tingué lloc a partir de la segona meitat del 

segle quan  moltes més persones que abans van començar a arribar a 

Catalunya procedents de l'àrea lingüística castellanoparlant. No 

solament l'altíssim nombre de desplaçats  -possiblement el moviment 

migratori de causació no bèl.lica més extraordinari dels registrats 

aquest segle a Europa-  sinó el fet que s'afegien ja a moviments 

anteriors encara no perfectament integrats intergeneracionalment, i 

que es produïa un esquema de distribució residencial que col.locava 

sovint els nouvinguts en barris aïllats dels centres tradicionals de les 

ciutats, va configurar una situació peculiar que evolucionaria  de 

manera anormal respecte dels casos típics d'immigració abans 

explicats. Produïts aquests grans moviments migratoris en aquesta  

etapa política de subordinació de la comunitat catalana als dictats i 

lleis del govern espanyol, i en plena implantació d'una política 

lingüística que impedia l'ensenyament del català i en català en el 

sistema escolar i que produïa l'ús gairebé únic del castellà en tota la 

comunicació pública, va ser difícil a gran part de la nova primera 

generació immigrada fins i tot tenir la suficient exposició per 

desenvolupar la comprensió del català. Situats, doncs,  molt sovint en 

entorns de composició demolingüística homogènia d'origen al.lòcton 

en barris, fàbriques i empreses, el contacte amb el català va ser més 

aviat reduït per a la seva majoria. Fins i tot en els casos en què 
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coincidien població autòctona i immigrada en els llocs de treball o de 

residència, la creixent bilingüització en castellà dels nadius feia que 

aquests s'adrecessin regularment en castellà als nouvinguts, sobretot 

si tenim en compte que  aquests, evidentment,  no arribaven pas amb 

cap mena de competència en la llengua històrica del territori. Els 

encontres, per tant, es produïen ara ja entre dues poblacions l'una de 

les quals sabia la llengua de l'altra, però no així a l'inrevés. Amb 

aquesta distribució de competències, les interaccions personals entre 

individus d'un i altre grup tendien a fer-se en castellà  -o, en tot cas, 

cadascú en la seva llengua, i de vegades amb barreges de mots i girs 

de l'altra, en aquells casos en què es tractava d'individus autòctons de 

més edat que no haguessin pogut desenvolupar la competència 

suficient en castellà. A aquest estat de coses s'hi havia afegit ja abans 

l'existència de la ràdio  -només en castellà- i s'hi va incorporar la de la 

televisió  -també únicament en castellà, excepte, més endavant,  amb 

alguns programes a hores de baixa audiència en català. En aquest 

marc, la regularitat de l'ús del castellà per part de tots dos 

interlocutors en les converses intergrupals es va anar convertint en 

norma per a molts individus immigrats, que podien sentir-se, així, 

amb el dret d'esperar dels autòctons l'ús del castellà en les seves 

relacions amb ells. Per altra banda, s'anava esborrant de la 

consciència dels propis autòctons la anormalitat que representava el 

fet que fos la població històricament resident al territori la que 

s'hagués d'adaptar a la llengua dels immigrats, i no a l'inrevés com 

calia haver esperat en una situació normal. Una vegada instaurada la 

norma com a conducta social esperada i consagrada en general, els 

mecanismes socials de la conservació de les cognicions i dels 

comportaments (vg. el subcapítol 8) es van encarregar d'anar-la 

reproduint com si fos la conducta  'natural' i legítima, vista així, en 
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especial, per les noves generacions . Els catalans es van anar trobant, 

doncs, en.un ecosistema que a nivell tant institucionalitzat com 

individualitzat els facilitava la pràctica constant del castellà  -excepte 

en les relacions entre ells mateixos, si es reconeixien com a tals. Per 

contra, la població immigrada experimentava una situació en què, per 

a una gran majoria, no calia ni saber català ni usar-lo mai. Tot i això, 

sí que els individus d'aquest origen podien experimentar una certa 

incomoditat pel fet de l'existència de la llengua autòctona, quan, 

exposats a alguna interacció que contemplaven o bé en què s'hi 

trobaven com a participants, no entenien les emissions lingüístiques 

en català que els poguessin arribar  -normalment no adreçades 

personalment a ells sinó a altres persones pròximes en la situació o, 

en tot cas, a ells però formant part d'un grup de composició mixta. 

Fou potser aquesta l'etapa pitjor i la que més mals records porta per a 

molts individus dels dos grups en contacte. Els uns, els autòctons, 

aplicaven amb tota naturalitat la norma de parlar-se en català entre 

ells, estiguessin en presència de qui fos, donat que, majoritàriament,  

se sentien estranyíssims i incomodíssims si havien d'usar el castellà 

entre ells mateixos145, fet que resultava inquietant per als altres per 

tal com no podien seguir el fil de la conversa,  però sobretot també 

perquè no podien entendre aleshores per què els catalans, si sabien 

parlar en castellà, s'obstinaven a parlar-se en català, fins i tot en 

presència de persones que podien no entendre el codi. De fet, però, 

                                                 
145Això no obstant a Barcelona i entre certes capes altes d'altres ciutats aquesta 
incomoditat era menys sentida per l'habituació a l'ús del castellà, suposo que viscuda 
no com a traïció ètnico-lingüística (vg. Boix, 1993 ) sinó com a ús d'un codi prestigiós 
i valorat, diferenciador precisament del comportament de les classes baixes. Aquesta 
mateixa absència d'incomoditat en individus de L1 catalana -que, a mi personalment, 
se'm fa estranya-  l'he poguda veure   també en individus valencians  -però de classe 
no alta-   que, evidencien, com veurem més endavant, una interpretació significativa 
diferent de  la situació sociolingüística respecte de com és viscuda  majoritàriament a 
Catalunya.  
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gràcies a aquesta 'obstinació', una bona part dels immigrats va poder 

tenir exposició al català assistint a interaccions entre  autòctons, fent 

possible així que la situació no acabés essent autobloquejant del tot a 

causa de la norma d'adreçar-se en castellà als no-catalanoparlants. Si 

no hagués perviscut la norma de parlar-se en català intragrupalment  

-encara que fos en presència de no-catalanoparlants-  aquests darrers 

mai no s'haurien pogut beneficiar d'aquest input  per al 

desenvolupament espontani i natural, si més no, de la comprensió del 

codi autòcton, i la seva exposició a aquest encara hauria estat més 

reduïda.  

 

13.3 Política lingüística, funcions i població 

La tercera fase de la història sociolingüística de la Catalunya d'aquest 

segle arriba amb l'acabament de la dictadura del General Franco i 

amb la instauració de la monarquia constitucional, que torna a 

reconèixer un cert grau d'autonomia per a Catalunya i el caràcter 

oficial de la seva llengua. Similarment, però, al període republicà, el 

català no és reconegut com a llengua oficial d'Estat  -com poden ser-

ho, per exemple, el francès al Canadà o a Suïssa, o el suec a 

Finlàndia, al costat dels idiomes majoritaris- i el castellà continua 

mantenint el seu caràcter d'oficial en tot el territori comprès per 

l'Estat espanyol. Això no obstant, aquesta nova etapa permet 

reprendre el procés de normalització lingüística interromput el 1.939 i 

dur a terme l'avenç resolt cap a l'acabament del procés de planificació 

bàsica del corpus  lingüístic  -produint terminologia imprescindible, 

actualitzant els diccionaris, elaborant estàndards orals, etc.-  i 

l'extensió del coneixement de la normativa del català i del seu ús  com 
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a llengua vehicular  -tot i que no exclusiva-  en el sistema educatiu. 

De nou, doncs, el català torna a començar el procés de ser difós entre 

el funcionariat de les institucions autònomes i locals, per tal com n'és 

fet llengua habitual, mestres inclosos, donat que és ara el govern de la 

Generalitat el que té competències importants en matèria educativa, a 

diferència del període republicà. A mesura, doncs, que se n'estén el 

coneixement de la normativa se'n pot estendre també l'ús tot i que 

aquest canvi tan massiu de la competència i dels comportaments 

lingüístics es revela un fenomen complex i no pas de realització 

immediata sinó força gradual. Les comunicacions institucionalitzades 

sota el control directe del govern autònom van canviant 

progressivament cap al català, tot i que el castellà hi manté igualment 

el seu caràcter oficial en aquest nivell d'administració i ha de ser usat 

amb totes aquelles persones que ho demanin. Els canvis polítics, per 

tant, tornen a alterar el pla de la població, i aquesta, tot i que al ritme 

dels canvis generacionals, va registrant l'augment de la competència 

formal en el codi autòcton i del seu ús en les funcions pertinents146. 

El grau de canvi de la totalitat de les comunicacions 

institucionalitzades  -oficials i no-oficials-  essent ja important avui no 

és pas encara ni complet ni majoritari, en especial pel que fa a 

entitats i serveis depenents del govern central de l'Estat i 

d'organitzacions de caràcter privat. El català és encara minoritari 

avui, per exemple, en les comunicacions amb els ciutadans per part 

de la Companyia Telefònica, en els trens de l'Estat, en l'administració 

de justícia, en la policia 'nacional', en tot l'etiquetage comercial, en la 

publicitat, també en el cine, etc. L'actual entorn de comunicació 

pública presenta encara, doncs, globalment un predomini del castellà, 

i, de bon tros és aquest el codi més usat en conjunt  -si més no en 

                                                 
146Per als canvis en la competència lingüística de la població, vg. Reixach (1990).  
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l'escrit-  en l'activitat econòmica i laboral de Catalunya. Igualment, 

segons el marc legal actual, els catalans no poden adreçar-se en el 

seu codi als òrgans centrals de l'Estat i són aquests ciutadans els que 

es veuen obligats a adaptar-se lingüísticament a l'administració, i no 

pas a l'inrevés com als països amb principis multilingües més 

igualitaris.  

De nou podem observar la influència que el nivell polític pot exercir 

damunt dels nivells de la població, en aquest cas pel que fa als efectes 

que l'extensió de l'ús del català en la comunicació pública ha anat ja 

produint damunt de les competències de la població. Així, un gran 

nombre de persones de L1 castellana arribades durant la segona 

meitat d'aquest segle i que van tenir molt poca exposició al català 

durant la llarga etapa en què va ser exclòs dels àmbits públics, han 

desenvolupat ja un important grau de competència receptora en 

aquesta llengua, fet que fa pensar que l'extensió de la comprensió del 

català per part de la gran majoria de la població d'origen al.lòcton és 

un fet gairebé ja aconseguit147.  

En canvi, però,  no s'ha desenvolupat al mateix ritme la competència 

emissora en català en aquest  grup d'origen immigrat, fet que molt 

sovint és atribuït per una part de la població autòctona  -crec que 

erròniament-  al fet que aquestes persones, en general ja adultes,  

tindrien una 'actitud negativa' respecte de la llengua catalana. Molt 

probablement, aquestes  opinions estan fonamentades en la  

experiència bilingüe dels autòctons,  sense acabar-se d'adonar, però,   

que no és exactament la mateixa que la de bona part de la població 

d'origen al.lòcton. Per a la gran majoria de la població 

                                                 
147Sobre el fenomen migratori a Catalunya i la seva evolució lingüística, vg. Strubell 
(1988), Torres (1994) i Bañeres (1992).  
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castellanoparlant adulta desplaçada a Catalunya  -i també, en part, 

per als seus descendents ja nascuts aquí-    les condicions de 

desenvolupament de competències i d'usos en català han estat molt 

diferents de les que han produït la bilingüització en castellà dels 

autòctons. Així, mentre aquests darrers es van trobar -en el cas de la 

majoria dels individus actualment existents en la societat-  amb un 

sistema escolar preparat per a dotar-los de competència oral i escrita 

en castellà  -n'era la llengua vehicular exclusiva-,  amb un context de 

comunicació pública general  majoritàriament funcionant en aquest 

codi   i, a més, en molts casos, al mateix centre escolar  amb 

companys i amics amb qui practicaven regularment la segona llengua 

que estaven adquirint des del mateix moment de la seva socialització 

bàsica  -i, per tant,  a una edat bio-psicològica òptima per al 

desenvolupament lingüístic (vg. 4.4 i 4.5), no  han estat  exactament 

aquestes les condicions en què, en molts casos,  els individus de L1 

castellana han desenvolupat el seu català.  Excepte en els infants 

socialitzats escolarment en aquests darrers quinze anys  -i, encara, 

aquí, la situació no és ben bé la mateixa-  una gran majoria de la 

població castellanoparlant de Catalunya ni s'ha trobat amb un 

sistema escolar preparat per dotar-los de competència en català, ni 

amb un entorn de comunicacions institucionalitzades funcionant 

predominantment en aquest codi, ni, molt sovint  -a causa de la 

parcial segregació residencial-  amb companys i amics amb qui usar 

la llengua autòctona148, ni molts ho han pogut fer  -a causa de l'edat 

que ja tenien quan es van desplaçar-  abans de la pubertat,  el període 

adequat per al desenvolupament lingüístic. Per a la gran majoria, 

doncs, el català ha estat una llengua que han anat adquirint de 
                                                 
148En molts casos no ho han pogut fer ni els que es trobaven amb companys 
autòctons, per tal com eren aquests els qui 'practicaven' el seu castellà, tot impedint 
als altres de practicar el seu català en la conversa interpersonal.  
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grans, en base a imperfectes i parcials  exposicions no planificades, i, 

per postres, difícil de desenvolupar en l'expressió encara que 

volguessin, per tal com si només algun tret ja delatava alguna 

dificultat en el seu ús, molts interlocutors canviaven immediatament 

al castellà, amb la qual cosa es veien  impedits de poder-lo 

col.loquialitzar i de sentir-s'hi plenament còmodes 

conversacionalment149.  Els resultats de l'actual situació, per tant,  

semblen perfectament lògics a la llum dels coneixements de les 

ciències psico-sòcio-culturals i de les experiències semblants 

conegudes.  

Respecte dels infants d'origen immigrat que ara mateix s'estan 

socialitzant en el sistema educatiu els seus resultats tampoc no poden 

ser exactament com els que les etapes polítiques anteriors van 

aconseguir respecte del castellà dels autòctons. Globalment, 

l'existència d'un bon nombre de centres  -especialment privats-  en 

què no és pas el català sinó el castellà la llengua vehicular majoritària 

                                                 
149Tot i que hi ha una certa evolució  -sembla, però, que encara mínima- l'adaptació al 
castellà per part de la gran majoria dels  autòctons és un fet enormement automatitzat, 
rutinari i subconscient quan l'interlocutor és percebut no solament com a realment no-
catalanoparlant  -deixant de banda en tot moment si és 'catalanoentenent'-  sinó fins i 
tot, molt sovint,  si parla en alguna varietat del català occidental o amb accent 
estranger, si ocupa determinats  rols o professions  -guàrdies, policies, taxistes, 
conductors d'autobusos, etc.-, o, si simplement ens és desconegut (vg. Bastardas, 
1991). Sembla que la simple  comprovació  estadística del fet que aquestes 
professions siguin ocupades més freqüentment per immigrats que per autòctons o bé 
que en un determinat espai social s'hi troben més individus d'origen castellanoparlant 
que catalanoparlant serveix per instaurar una norma general que s'aplica a les 
categories corresponents, amb l'objectiu probable d'evitar precisament i ja de forma 
inicial la divergència lingüística amb l'interlocutor. El simple fet d'iniciar una 
conversa en català encara que fos només per explorar les capacitats de l'interlocutor 
abans de decidir en quina llengua se sostindrà la interacció ha arribat a ser un 
comportament de difícil aplicació per a una bona part de la població autòctona, la 
qual engega directament la relació ja en castellà, fet que produeix interaccions 
intragrupals   en castellà sense que els interlocutors ni se n'adonin. La situació, per 
tant, sembla confirmar la forta tendència a la convergència  lingüística dels individus i 
de les societats de composició diferenciada i, per tant, a la llarga, al predomini social 
de l'ús d'un sol codi, si més no en aquest nivell de funcions.   
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de l'ensenyament fa que la generació en curs de socialització pugui no 

presentar de forma general una competència col.loquial i formal 

suficient en el codi autòcton, fet que podria presentar problemes 

posteriors i, en tot cas, diferencia l'actual situació de la de 

bilingüització exclusiva en castellà que va afectar als nadius abans de 

la situació democràtica. Igualment, en conjunt la comunicació 

pública, i, en especial la que afecta més a la població infantil i juvenil, 

no presenta un índex d'ús del català comparable al de l'ús del castellà 

en la bilingüització històrica dels autòctons. Així, molts dels missatges 

a què aquesta nova generació s'exposa a fora de l'escola, no 

afavoreixen l'exposició a la L2 que estan desenvolupant sinó a la L1  -

cosa que, com és evident, sense ser pas negativa necessàriament, 

redueix el nivell d'impacte potencial de la L2. Pel que fa a les 

possibilitats de pràctica de la L2 en converses interpersonals, com ja 

hem dit abans,  la impossibilitat de trobar interlocutors que parlin o 

vulguin parlar en català és manifesta per a una gran part de la 

població jove d'origen immigrat, fet que no va ser pas així en en cas de 

la L2 dels catalanoparlants. En conjunt, doncs, tot i que cal esperar 

que l'actual sistema educatiu bàsic tindrà com a efecte una 

bilingüització efectiva  -com a mínim en el pla escrit o oral formal-  de 

la població d'origen immigrat  -a la qual ha de facilitar legalment tant 

el desenvolupament del català com també del castellà-  no és 

descartable del tot una certa incomoditat per part d'aquesta segona 

generació d'immigrats respecte de l'ús informal i conversacional del 

català, per les poques experiències que, en el transcurs de la seva 

escolarització, pot ser que registri. Això no vol dir que aquests 

individus, situats en contextos adequats, puguin posteriorment 

arribar a usar el català en  funcions individualitzades. Sí que pot 

representar, però, una preferència per continuar usant el castellà 
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especialment en les relacions interindividuals orals, pel poc costum de 

sentir-se un mateix parlant en català en un context informal i no-

institucionalitzat i per una certa inseguretat en l'aplicació de la 

competència en els actes conversacionals   -els menys 'prestigiosos' 

des d'una òptica 'culturalista' però en canvi els més fonamentals per a 

la vida 'natural' de les llengües. Això pot ser, doncs, un handicap 

important per a l'èxit global del procés de normalització lingüística, 

per tal com mantindria encara una certa asimetria en les 

competències comunicatives globals dels individus en relació, que, 

juntament amb la norma intergrupal fortament instaurada a favor del 

castellà, pot dur a una situació sociolingüística que fracassi 

precisament, com hem dit, allà on es juga finalment  la pervivència de 

les llengües, que és en les comunicacions individualitzades150.  

Donada la bilingüització de tota  la població  en el futur  -si més no en 

teoria-  la més mínima diferència en el grau de col.loquialització de les 

llengües en presència pot ser un factor decisiu en la negociació de la 

norma lingüística interpersonal. Si es manté  menor la 

col.loquialització  -és a dir, el fet de desenvolupar la competència en 
                                                 
150Per evitar confusions que alguna vegada ja s'han produït respecte de la respectiva 
influència dels nivells de comunicació individualitzats i institucionalitzats pel que fa a 
la supervivència i continuïtat de les varietats lingüístiques, torno a remarcar que, si bé 
els processos de normalització han d'actuar fonamentalment damunt de les 
comunicacions institucionalitzades per tal com serà habitualment en aquests nivells 
on s'haurà produït la introducció de l'idioma al.lòcton -i podrà estar, doncs,  
determinant canvis en els comportaments lingüístics individualitzats-  la permanència 
dels codis es juga finalment en aquest altre nivell més informal i aparentment 
'espontani' i lliure, en el qual les poblacions decideixen com parlar-se quotidianament 
en les seves relacions de treball, d'amistat, afectivo-sexuals, de veïnatge, etc. De 
manera especial la continuïtat lingüística intergeneracional es determinarà  en el si 
d'una relació individualitzada  -la parella-  però en la qual no hi seran pas absents les 
influències de tipus institucionalitzat. En una dinàmica d'interrelació, per exemple, les 
comunicacions institucionalitzades hauran contribuït a determinar les competències i 
les normes lingüístiques dels actors socials i pesaran també a l'hora de decidir  -tant si 
es fa conscientment com subconscientment-  en quin codi o codis els progenitors 
parlaran als seus fills, variable bàsica del procés de transmissió lingüística 
intergeneracional i, doncs, de la supervivència o extinció definitiva de les llengües 
humanes.  
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una llengua fins a un perfecte grau de comoditat en els encontres 

conversacionals informals- del català per part dels joves d'origen 

immigrat que la col.loquialització del castellà per part dels d'origen 

autòcton, les relacions intergrupals futures  -comptant a més, com 

hem dit, amb la norma actual favorable al castellà-  poden anar-se 

produint encara majoritàriament en castellà, amb conseqüències molt 

importants per a l'evolució de la situació sociolingüística. Cal tenir 

present l'augment probable d'aparellaments entre individus d'origen 

mixt, amb un pes efectiu de la seva norma de relació interpersonal 

inicial en la configuració de la totalitat de l'ús lingüístic familiar, 

incloent-hi els fills que puguin tenir. 

Les normes interpersonals són, per tant, d'una importància decisiva 

en l'evolució global del procés, en especial si tenim en compte 

l'evolució demolingüística que s'ha anat produint en aquestes tres 

darreres dècades. Molt probablement a causa de l'acumulació de 

persones d'origen immigrat que, tot i bilingüitzar-se en català al llarg 

d'aquest segle, han continuat transmetent als seus fills el castellà 

com a L1, de la  diferent taxa de natalitat que en els primers anys de 

la migració tendien a presentar els al.lòctons en relació amb la dels 

autòctons, i de l'afavoriment durant anys del pas cap al castellà com a 

llengua familiar quasiúnica en els matrimonis d'origen mixt  -en 

especial a Barcelona i l'àrea metropolitana-  l'equilibri grupal ha anat 

decantant-se intergeneracionalment cap a una majoria d'individus de 

L1 castellana a Catalunya, tot apareixent un grup important de 

bilingües familiars151. Sense voler dir que les proporcions actuals 

hagin de restar estàtiques i que no es puguin modificar per una 

recuperació de la natalitat dels autòctons o pel mecanisme del 

                                                 
151Sobre l'evolució de la llengua familiar a Catalunya, vg. Torres (1994).  
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matrimoni mixt que en el futur pot, si més no, augmentar la 

transmissió del català  -almenys per part d'un dels progenitors-  

l'evolució demolingüística registrada té una importància 

extraordinària per al futur del procés de normalització lingüística. No 

és estrany que diverses veus s'hagin aixecat per manifestar la seva 

inquietud respecte de la salut de l'ús del català en l'esdevenidor 

immediat, després de notar arreu el seu gran ús com a codi col.loquial 

de més i més població, en especial en l'esfera infantil i juvenil. Mentre 

globalment, doncs, l'ús del català avança en el nivell de les 

comunicacions institucionalitzades, el del castellà ho fa en les 

comunicacions individualitzades a causa del diferencial 

demolingüístic. Això no vol dir que els efectes de les comunicacions 

institucionalitzades no comencin ja a sentir-se en determinats grups 

generacionals, que, bilingüitzats efectivament en català, poden usar-lo 

força habitualment -ja sigui en funcions formals o informals-  si es 

troben en àmbits on aquest ús és la norma prevalent. L'impacte 

extraordinari, però, que aquesta reinversió demolingüística, 

juntament amb el perill de la reproducció de la norma intergrupal 

favorable també al castellà152,  pot tenir sobre l'evolució del procés no 

escapa a ningú. El fet que, per primera vegada, la minorització 

lingüística de la població autòctona pugui ser no només política sinó 

també demogràfica  -en el propi territori-  pot anar essent cada vegada 
                                                 
152Cal no oblidar que el fet de la competència no és pas l'únic decisiu per al canvi de 
les normes d'ús lingüístic. Com assenyala Susan Gal, the choice of language did not 
hinge on the speaker's or the listener's ability to understand either of the two 
languages, but on the felt appropriateness of using either one  (1979:123). En el cas 
català, aquest sentiment encara porta a usar el castellà per part dels autòctons  -fins i 
tot amb individus clarament en edat escolar. Molt probablement, com assenyala 
Amparo Tuson, la norma adaptativa funciona com un mitjà d'evitació del conflicte 
comunicatiu (1990). Heller (1990), sobre el cas del Quebec, remarca també: there are 
(...) often limits to the extent to which people are prepared to allow group conflict to 
influence interpersonal relations. It sometimes makes more sense to maintain 
contradictory behaviour than to live with the consequences of being consistent  (p. 
14).   
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més una realitat a mesura que es vagi acomplint el reemplaçament 

intergeneracional de la població. En aquest aspecte, serà 

probablement crucial les representacions que sobre el pla lingüístic 

desenvolupin els infants d'un i altre origen, però en especial els de L1 

castellana. Quina relació significativa arribaran a sostenir amb les 

seves dues llengües, el castellà i el català? Com influirà la qüestió de 

la seva identitat grupal sobre aquest fet? Com poden afectar els 

discursos antiintegradors sobretot difosos des de fora de Catalunya, 

però plenament presents a causa del sistema comunicatiu de massa, 

amb existència  majoritària de canals de televisió i d'emissores de 

ràdio que emeten des de l'àrea lingüística castellanoparlant? El futur 

es presenta, en aquest aspecte, ben obert i incert.  

 

13.4 El castellà a Catalunya 

De l'exposició precedent n'ha de quedar clar que la presència 

contemporània del castellà a Catalunya no es deu a un únic i senzill 

fenomen  sinó en tot cas a la interrelació dinàmica entre dos factors 

bàsics,  l'un  -i, de bon tros, el més important-  el  de la subordinació 

política històrica de la comunitat catalana a les instàncies del poder 

central  -i centralista i uniformista-  espanyol, i l'altre, les grans 

migracions d'indivus procedents d'altres àrees lingüístiques 

compreses en el mateix estat i, de manera enormement majoritària, de 

l'àrea castellanoparlant. Donada la interdependència de la realitat és 

evident que aquests fenòmens han esdevingut intrínsecament 

interrelacionats i sinèrgics, tot i que és absolutament necessari 

intentar distingir-los tant per tal d'entendre adequadament l'evolució 

de la situació sociolingüística del país com per dissenyar les polítiques 
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lingüístiques més adequades per a la transformació d'aquesta realitat. 

La tensió històrica en contra del castellà a Catalunya  -sobretot 

causada no tant per l'extensió del coneixement d'aquest idioma sinó 

per la prohibició del coneixement formal i de l'ús públic del propi de la 

població autòctona-  podria tenir  el perill de transformar-se en 

conflicte amb la població immigrada que ha vingut a residir  -i, pel 

que sembla, majoritàriament de forma definitiva-  a Catalunya si la 

confusió de les causes esmentades no és aclarida de forma diàfana. 

Sentir a parlar en castellà a Catalunya pot ser vist encara avui per 

una capa més o menys àmplia de la població autòctona  -o 

d'"ideologia" autòctona, perquè també ja hi ha el fenomen de les 

conversions-  com una continuació exacta de l'etapa de la 'lengua del 

imperio', sense distingir entre les persones que sí que encara  

sostenen  aquesta ideologia subordinant  -una petita minoria, però-  i  

la gran majoria de població d'origen no-català que no és pas militant 

d'aquesta visió i en tot cas és simplement resultat dels factors 

generals que afavoreixen o retarden la competència lingüística i d'un 

ecosistema sòcio-cultural favorable al seu codi, que ha fet  que no  

existís  -o existís poc- la necessitat -ni sovint l'oportunitat- social 

pràctica de desenvolupar l'ús del català. Cal distingir molt bé, doncs, 

entre poder i població. No és la població immigrada la que ha causat 

que els autòctons no hagin estat alfabetitzats en el seu idioma ni que 

aquest no fos d'ús públic habitual i regular en totes les funcions 

normals  -en les administracions públiques, en la ràdio, la premsa, en 

la retolació, etc.-  sinó les decisions del poder polític corresponent. 

Com tampoc no és la població immigrada, en general,   la que 

impedeix ara la necessària reintroducció del català en totes les 

funcions de la vida pública catalana, sinó igualment els responsables 

polítics o els de les organitzacions, empreses o serveis  afectats. Cal 
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tenir en compte, com ja he indicat jo mateix i d'altres, que el procés 

de normalització lingüística ha d'avançar fonamentalment en el pla de 

les comunicacions institucionalitzades  -tota la comunicació pública 

oficial i no-oficial-  per tal que puguin ser facilitats els efectes que 

s'han d'anar produint gradualment en el pla individualitzat  -en les 

converses cara-a-cara entre les persones, a títol individual. I molt 

probablement no és pas  de forma majoritària la població immigrada 

la que té la capacitat de decisió per efectuar canvis en aquest nivell de 

comunicacions. Tot això no vol dir que no sigui cert el fet objectiu que 

la presència de tan alt nombre de persones  amb poc coneixement, 

fins fa poc, ni del català oral, sigui un factor de retard i de dificultat 

'natural' per fer avançar el procés de normalització. Ben segur, però, 

no n'és la variable fonamental, com ja s'ha vist en molts casos en què 

organitzacions amb un component important de població de L1 

castellana, i, en especial si és jove, han avançat cap a graus d'ús 

habitual del català en les seves comunicacions institucionalitzades 

certament molt alts.  

Contra el que es pugui creure, el problema  per fer avançar més 

ràpidament el procés de bilingüització de les persones d'origen 

immigrat no es troba, doncs, tant en les 'actituds' suposadament 

negatives de la majoria dels castellanoparlants residents a Catalunya, 

sinó en les propietats humanes que fan que els fenòmens de canvi i 

persistència dels comportaments i representacions de les 

poblacions153 tinguin uns ritmes naturals  que siguin  difícils de forçar 

                                                 
153Aquestes propietats (vg. 8.2 i 8.3) afecten igualment la població autòctona, que, 
com veurem, continua essent, de forma majoritària, usuària habitual del castellà en les 
seves comunicacions escrites, i en les orals amb els individus que categoritza com a 
'no-catalanoparlants' (vg. Bastardas, 1991:11-32), fets lògicament produïts per 
l'ecosistema sòcio-cultural determinat per les circumstàncies polítiques anteriors i 
persistents encara a causa de les esmentades propietats humanes respecte dels canvis 
cognitius i sòcio-conductuals.  
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sense causar violència interior en els individus (fàcilment convertible, 

posteriorment,  en resistència, i fins i tot en militància activa, contra 

els pretesos canvis, per més legítims  que aquests puguin ser).   

La causació fonamental de tota la situació sociolingüística catalana és 

troba en el pla polític i en els esdeveniments que tan llarg període de 

subordinació i, per tant, de manca d'autogovern, han provocat en la 

història cultural del país. Aquesta subordinació s'ha donat 

precisament  en el període històric en què, com hem explicat al 

subcapítol 7,  han tingut lloc en la història europea el predomini de la 

ideologia de l'Estat-nació, el fenomen de l'extensió generalitzada de 

l'alfabetització en la llengua de l'estat  -excepte en uns pocs casos de 

multilingüisme igualitari-  i, en general, el procés anomenat de 

modernització, amb canvis tecnològics transcendentals que han 

afavorit l'eixamplament  irreversible  de les àrees de comunicació i 

control, tot facilitant els governs centralitzats i les influències 

massives dels poders dominants sobre les poblacions i les comunitats 

esdevingudes 'minoritàries' en els seus propis territoris històrics, per 

virtut de les vicissituds polítiques. És en aquest context general on es 

pot entendre  la deserció lingüística i identitària d'una part no 

menyspreable de les capes altes urbanes  de Catalunya en favor del 

castellà com a llengua primera dels fills, així com els fracassos de les 

temptatives per tornar a fer oficial el català al seu propi territori  -per 

la imposició política exterior-  i, en general, la situació sociolingüística 

en què es trobava el país al final del període franquista.  

Donat que les situacions humanes no són pas estàtiques sinó 

intrínsecament dinàmiques, nous factors s'han vingut a afegir a 

l'actual situació en el pla de la població. Noves migracions, ara 

provinents d'àrees més allunyades com Àfrica central i del Nord, 
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comencen a arribar a Catalunya i, si el flux continua com sembla 

previsible, poden contribuir a alterar de nou l'actual mapa demo- i 

sociolingüístic. Cap a quina banda ajudaran a decantar el procés les 

noves migracions? Seran un element neutre o afegiran el seu pes a un 

dels grups lingüístics en contacte?  Pels estudis  -encara més aviat 

pocs- de què  disposem fins ara, sembla poder afirmar-se que les 

noves poblacions són, en principi,  sensibles al medi on resideixen. Si 

s'instal.len en poblacions de clar predomini catalanoparlant els adults 

poden anar desenvolupant competències en català  -especialment els 

homes, ja que per la seva tradició cultural moltes dones, sobretot en 

el cas dels àrabs, no treballen a fora de casa. Si resideixen, però, en 

poblacions o barris on el predomini de la població és 

castellanoparlant, tendiran a desenvolupar més el castellà que no pas 

el català, en especial els adults, ja que que els infants poden trobar el 

català a l'escola i compensar potser així el desequilibri. Cal no 

menysprear pas el pes de les noves migracions presents i futures, ja 

que, com va demostrar el cas del Quebec, en situacions d'asimetria 

lingüística aquestes poblacions poden tendir a engruixir més el grup 

de llengua majoritària   -més prestigiosa i potencialment més usable 

en la mobilitat laboral- que no pas els conjunts de llengües 

demogràficament i territorialment menors. 

 

13.5 Els altres casos catalans  

Les altres grans zones lingüístiques catalanes integrades també en 

l'Estat espanyol, el País Valencià i les Illes Balears presenten aspectes 

alhora semblants i diferents als de la Catalunya estricta154. D'una 
                                                 
154El cas d'Andorra presenta característiques molt particulars i diferenciades de les 
altres grans zones  de l'àrea lingüística catalana incloses dins d'Espanya. Igualment la 
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banda han seguit les vicissituds polítiques espanyoles igual com 

Catalunya, han tingut també desplaçaments de població  -no tan 

importants com a Catalunya, però igualment considerables-  des de 

l'àrea lingüística castellanoparlant, però no semblen haver evolucionat 

de la mateixa manera pel que fa a les representacions identitàries i als 

valors atorgats a les varietats lingüístiques pròpies. El cas valencià 

presenta un avançat procés de substitució lingüística 

intergeneracional, en especial a les grans ciutats, que, pel que 

sembla, fins i tot avui amb la llengua autòctona amb caràcter oficial, 

continua socialment actiu. Aquest comportament familiar sembla 

concordar amb les representacions de la població autòctona respecte 

de les seves identitats col.lectives i de les llengües en presència. A 

diferència de Catalunya, on entre la població autòctona predomina 

una  representació concèntrica en què primer s'és català, i després, 

políticament espanyol -com es pot ser també europeu-, al País 

Valencià sembla prevalent una inversió de l'ordre dels termes: primer 

s'és espanyol i, després, com a subconjunt, valencià. Iguament, així 

com a Catalunya la llengua autòctona és un valor important i central 

de la seva societat i es fa llengua prioritària obligatòria de 

l'ensenyament, al País Valencià aquest sentiment sembla no donar-se 

en la mateixa intensitat i, en conseqüència, només se'n  fa llengua 

prioritària de l'ensenyament per a aquells pares que ho demanin  -de 

manera creixent, però minoritària en conjunt- i, en tot cas, es deixa, 

                                                                                                                                           
situació a la Catalunya-Nord i a l'Alguer demanarien anàlisis específiques. Cadascun 
d'aquests casos és il.lustratiu de diferents combinacions de factors d'influència: en el 
primer cas  -Andorra-, ens trobem amb una organització política teòricament 
independent, on el català és l'única llengua oficial, però sense gaire força per integrar 
lingüísticament la població immigrada  -en especial, d'origen castellanoparlant i 
lusoparlant (vg. Boix & Farràs, 1994); en el de la Catalunya-Nord integrada en l'Estat 
francès, un procés de substitució intergeneracional del català ja gairebé acomplert; i 
en el de l'Alguer, un illot lingüístic dins de l'àrea sarda i sota la plena influència 
oficial de l'italià.  
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en general,   com a assignatura obligatòria. Tot i que hi ha hagut la 

decisió política de disposar d'un canal propi de televisió, aquest, a 

diferència dels de Catalunya que emeten exclusivament en català, ha 

emès des del seu començament en valencià i en castellà. La recent 

victòria política dels partits que menys defensen en els seus 

programes la normalització lingüística sembla confirmar les 

diferencies representacionals respecte de les de Catalunya, i deixa el 

procés en una situació incerta d'imprevisible evolució.  

Pel que fa a les Illes Balears la situació també és peculiar i diferent 

tant de la del País Valencià com de la de Catalunya. L'evolució 

sociolingüística a les Illes Balears no s'havia decantat ni de bon tros 

cap a un procés de substitució lingüística intergeneracional com el del 

País Valencià fins més recentment. El caràcter idiosincràtic de la seva 

situació geogràfica n'havia fet una societat conservadora, fins i tot, 

doncs,  en l'aspecte lingüístic, fins a la seva industrialització turística 

a partir dels anys 60. Amb l'enorme expansió econòmica que 

representa ser lloc de destí de milers de turistes europeus, 

l'ecosistema sòcio-cultural autòcton es ressentirà sobretot de 

l'arribada de personal procedent de l'àrea lingüística castellanoparlant 

de la península, en una interrelació  amb el pla político-

institucionalitzat semblant a l'exposada per al cas de Catalunya. Amb 

els autòctons alfabetitzats únicament en castellà, sense consciència 

col.lectiva clara  -cada illa de fet és una societat diferent-  i sense 

estàndard lingüístic propi de referència, la població es bilingüitza 

asimètricament a favor del castellà i és aquest el codi habitual de la 

indústria turística i de les relacions amb la població hispanòfona 

nouvinguda. Igual com a Catalunya, les relacions intergrupals van 

fent-se en castellà, fet que esdevé habitual i es converteix en norma ja 
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subconscient i constrinyent per a ambdós interlocutors, en especial a 

Palma. El fenomen de la substitució intergeneracional comença a fer-

se present en algunes capes altes de la capital i també en el cas dels 

matrimonis d'origen ètnico-lingüístic mixt, que duen ambdós cònjuges 

a usar el castellà amb els fills, aquests convertits així ja en individus 

de L1 castellana. El procés no sembla ben bé el mateix als pobles, on 

el matrimoni mixt pot afavorir, aleshores, la transmissió del català. 

Molt probablement, el mecanisme d'influència de l'entorn deu ser 

semblant al de Catalunya: si demolingüísticament el lloc és de 

majoria catalanoparlant el matrimoni mixt va cap al català; si, en 

canvi, la composició és més equilibrada o de majoria 

castellanoparlant, aleshores l'evolució és cap al castellà. En conjunt 

l'evolució intergeneracional és negativa per al català i tot fa pensar 

que si no hi ha un canvi en la política lingüística que empenyi de 

manera resolta el procés de normalització, la situació pot anar 

derivant cap a etapes cada vegada més regressives per al codi 

autòcton. En el cas balear cal afegir que políticament el seu grau 

d'autonomia és menor que el de Catalunya i que el del País Valencià, 

ja que, entre altres competències, no disposa globalment encara de la 

de l'ensenyament, en mans directes, doncs, del ministeri espanyol 

corresponent. Tampoc el govern balear no s'ha distingit pas per una 

política clara d'extensió de l'ús oficial i públic del català. Les 

representacions imperants semblen ser, doncs, d'indiferència i, en tot 

cas, de conformitat amb la situació present i de poca preocupació 

oficial pel tema lingüístic.   
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13.6 Cap al futur  

Com ja vaig escriure a Bastardas (1994), cal tenir present que, en 

molts casos, el  concepte de  normalització lingüística engloba, de fet, 

com a mínim, tres processos distints, tot i que interrelacionats: per 

una banda hi ha l'aturada i reinversió de la pèrdua de les varietats 

vernaculars habitualment usades en les comunicacions de tipus 

privat, i, per tant, en el medi familiar i, en especial, en la transmissió 

lingüísica intergeneracional; per l'altra, el procés més conegut 

internacionalment i tradicionalment com de planificació lingüística   -

encarat a aconseguir l'estandardització de la llengua en la 

comunicació pública- i, allí on s'hagi produït el fenomen,  el procés 

d'integració-bilingüització-assimilació d'immigrats,  sovint   -per la 

llibertat de desplaçament existent- precisament parlants de varietats 

de la llengua dominant. 

 Pel que fa al primer dels macroobjectius  -aturar la pèrdua de les 

varietats lingüístiques, és a dir,  la substitució lingüística 

intergeneracional, ja que l'abandonament es fa en favor del codi 

al.lòcton-  és clar que cal aconseguir el canvi de les representacions 

dels individus respecte de les varietats i/o globalment del codi en 

qüestió. Enfront de la interpretació de les formes lingüístiques 

autòctones com a prescindibles i/o perjudicials socialment per als 

seus parlants, cal aconseguir una re-significació positiva i d'utilitat 

per a aquests. Molt probablement, en les situacions ja avançades de 

processos d'adopció del codi al.lòcton com a L1 dels fills  -del qual, 

com he dit,  es desenvolupa  molt habitualment una varietat basada 

en la modalitat estàndard (si és que no hi ha contacte social normal 

amb parlants)-  l'únic camí eficaç de re-significació és precisament la 

dignificació del codi autòcton en base a la difusió d'una varietat 
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plenament codificada i a l'atorgament a aquesta de funcions sòcio-

simbòlicament importants. El procés d'abandonament 

intergeneracional sembla encara estar força actiu en el cas valencià i 

en el cas balear  -sense comptar amb la Catalunya-Nord pertanyent a 

l'Estat francès,  on ja és molt avançat i majoritari-  i bastant menys a 

la Catalunya estricta.  En aquest darrer cas, hom pot esperar que els 

casos que contemporàniament s'anaven produint  -en especial en 

aparellaments mixtos en zones d'alta concentració castellanoparlant-  

es vagin reduint a mesura que augmenta la importància escolar i, en 

general, pública del català. Deixar de parlar als fills una varietat local 

d'un  idioma sense ús públic formal no és el mateix que no 

transmetre'ls un codi que hauran d'estudiar a l'escola i a través del 

qual els seran transmesos bona part dels coneixements. Molt 

probablement, doncs, el segon procés  -la construcció, difusió i plena 

adopció d'un estàndard en funcions públiques prestigioses-  actuarà 

damunt del primer i contribuirà al manteniment de les varietats orals 

de la llengua, que la població deixarà d'abandonar per tal de facilitar 

l'adquisició del nou estàndard escolar i, en general, el seu ús en part 

de les comunicacions institucionalitzades. Cal esperar, doncs, com 

semblen confirmar-ho les estadístiques, el creixement a Catalunya 

d'individus que tindran les dues llengües com a primeres, fruit dels 

aparellaments en què un progenitor els parlarà en un codi i l'altre en 

un altre. Cal tenir en compte aquí que, per a molts pares de L1 

castellana, tampoc el castellà no serà una llengua 'renunciable', donat 

també el seu caràcter d'oficial, les seves prestigioses funcions i el seu 

paper com a llengua de comunicació supranacional. En tot cas, però, 

la solució mixta serveix per a conservar el català com a llengua 

primera, tot i que també, en molts casos, també el castellà ocupi el 

mateix o molt semblant lloc. Pel que fa als casos del País Valencià i les 
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Illes Balears el procés de substitució no sembla tan segur de ser 

aturat per tal com, malgrat la declaració d'oficialitat per al català en 

aquelles zones, l'aplicació pràctica d'aquesta oficialitat en les 

comunicacions institucionalitzades s'ha produït encara molt 

reduïdament  i els seus efectes poden encara no haver arribat a les 

poblacions corresponents, que, com hem dit, parteixen de 

representacions poc autoestimulants respecte de les seves varietats 

lingüístiques autòctones . Donada aquesta problemàtica, fóra 

aconsellable en aquests dos territoris l'aplicació d'estratègies 

d'urgència per tal d'aturar les pèrdues que potser quotidianament 

puguin estar-se produint (cada nou naixement implica l'establiment 

de la norma de comunicació lingüística dels adults amb el nou ésser, 

que normalment tendeix ja a perpetuar-se durant tota la vida).  Un 

estudi aprofundit de la situació actual, amb especial èmfasi en les 

representacions dels potencials nous pares i el disseny d'una 

intervenció específica a través dels mitjans de comunicació  -o més 

personalitzada allà on fos possible-  fent prendre consciència del 

problema i suscitant-hi la reflexió foren, potser, mesures immediates 

adequades.  

Respecte del segon procés inclòs dins de la normalització lingüística, 

l'estandardització de la llengua, també cal distingir el cas de 

Catalunya respecte dels del País Valencià o les Illes. En el cas del 

Principat, la difusió i acceptació d'una varietat estàndard va guanyant 

terreny per tal com el codi autòcton té ara funcions importants en 

l'administració autonòmica i local, en el sistema educatiu, en 

determinats canals de televisió i emissores de ràdio,  en determinades 

grans empreses, etc. Igualment sembla que es van resolent de forma 

gradual les divergències respecte del model de llengua en aquestes 
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funcions institucionalitzades i es va disposant de la terminologia 

necessària per expressar tot allò que fins ara no s'havia dit en català. 

El procés d'estandardització, doncs, és a les seves últimes etapes i 

l'elaboració funcional i l'extensió de la competència i dels usos van 

acomplint progressivament els seus objectius, tot i no ser un camí 

fàcil i planer del tot. Pot preveure's, doncs, a Catalunya, si les coses 

no canvien, que l'estandardització del català anirà essent una realitat, 

si més no entre la població d'origen autòcton i bona part de la de 

procedència al.lòctona, a mesura que es vagi produint el metabolisme 

de la població i noves generacions se socialitzin en l'actual marc 

educatiu. En canvi, al Pais Valencià i les Illes Balears cal veure 

l'impacte que pot tenir l'extensió del coneixement normatiu de la 

llengua que, com a mínim, va tenint lloc a través de l'assignatura que 

s'hi imparteix de manera generalitzada, tot i que la major part de 

l'ensenyament sigui encara vehiculat en castellà. És evident que, 

donada la baixa consciència identitària existent, en general, en els dos 

territoris, la influència de la llengua vehicular pot ser molt alta i pot 

molt ben fer que el sistema educatiu produeixi un resultat 

caracteritzat per un millor coneixement pràctic i teòric de l'estàndard 

castellà que no pas del català. És del tot evident que, de cara a 

assegurar un coneixement més equilibrat del català i del castellà 

caldria avançar cap a l'ús vehicular del primer en bona part de les 

assignatures per tal de fer contrapès a la preeminent presència 

pública majoritària que el castellà continuarà tenint de forma 

previsible en la resta de les comunicacions institucionalitzades. 

Igualment, els plans i les accions de transformació de l'ús lingüístic a 

la retolació, la publicitat, els mitjans de comunicació, etc., haurien de 

ser impulsats si es vol que tingui algun sentit d'utilitat la introducció 

de la llengua autòctona a l'escola.  
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L'objectiu més complex, però,  dels tres  que hem distingit a l'interior 

del macroprocés de normalització lingüística, és el que fa referència a 

la població d'origen castellanoparlant resident avui a l'àrea 

catalanoparlant. Constitueix aquesta, doncs, un cas clar de població 

immigrada políticament i demogràficament dominant en el conjunt de 

l'estat (vg. 11.5 ), amb  totes les dificultats que això pot comportar. A 

més, sembla del tot probable que aquesta població, malgrat la crisi 

econòmica que afecta a les zones industrialitzades, no abandoni 

majoritàriament les actuals àrees de residència i es converteixi  -com 

ja de fet és-  en població permanent i estable. S'anirà pruduint,  així, 

en les pròximes dècades el procés d'indigenització  del castellà a l'àrea 

lingüística històrica catalana, és a dir, el fet que el castellà serà la 

llengua primera d'una gran part de la població d'origen al.lòcton  però 

que  hi portarà residint ja tres generacions155. Aquesta població, que 

anirà perdent possiblement els lligams respecte de les zones de 

procedència dels que seran ja els seus avis, serà, identitàriament 

catalana156 però molt probablement tendirà a tenir encara el castellà 

com a llengua primera. El gran problema, per tant, és que la gran 
                                                 
155Sobre la categorització de les poblacions entre  'autòctons' i 'immigrats', i, en 
especial sobre el fet de quan una població deixava de ser 'immigrada',  Heinz Kloss 
opinava: My answer, tentatively, would be, that not only the foreign-born themselves 
but even their children belong to this category. Once, however a majority of the adult 
members of an ethnic group are natives of native parentage i.e. are the children of 
parents born in the host country, the group has to be classed as indigenous  
(1971:28).  
156L'aspecte identitari és dels més foscos respecte de la seva evolució futura. Si és 
veritat que els lligams amb els territoris d'origen dels pares s'aniran afluixant, també 
és veritat que en aquests casos les representacions grupals poden anar, en un 
continuum, from over-identification with the host country to over-identification with 
'home', even if home represents a country they have never seen  (Dumon, 1979:66). 
En el cas català, a més, sempre hi haurà la possibilitat de la identificació amb la 
categoria 'España', amb distints significats per a cada individu, però perfectament 
operativa per a les persones que en vulguin fer el  centre de la seva adscripció ètnico-
lingüística, en especial per a individus de L1 castellana. En qualsevol cas, les 
representacions identitàries han de ser estudiades i seguides amb el màxim interès i 
rigor, ja que la seva pròpia condició dinàmica en fa un objecte cognitivo-emotiu 
canviant i sensible als elements de la resta de l'ecosistema sòcio-cultural global.   
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majoria de la població d'origen no-autòcton que viu avui a Catalunya 

procedeix de l'àrea lingüística castellanoparlant, i té, doncs, com a L1 

un idioma políticament, econòmicament i mediàticament dominant a 

Espanya i, a més, estès pels territoris americans colonitzats 

històricament per la corona espanyola, que difícilment acceptaran 

d'abandonar, de forma majoritària,  com a llengua de transmissió 

familiar. Donades les condicions de l'actual ecosistema sòcio-político-

lingüístic català és poc probable que siguin gaires les persones 

d'aquesta procedència que arribin a la conclusió que serà millor per 

als seus fills que no tinguin el castellà com a llengua primera. En 

aquest context, el fet que el català sigui la llengua predominant de 

l'ensenyament pot tenir dos efectes contraposats:  per a algunes 

persones d'origen immigrat, l'opció de canviar de llengua amb els seus 

fills, si és que elles han arribat ja a col.loquialitzar el català  pot 

resultar -en especial, en zones de clar predomini de població 

autòctona- un comportament considerat positiu, pels avantatges 

d'homogeneïtzació social que els pot oferir; per a d'altres, però, 

precisament pel fet que el català ja serà tan present a l'escola i menys 

el castellà, poden fer l'opció de continuar transmetent als fills la seva 

L1 per tal de compensar la -de vegades suposada- menor exposició al 

castellà. Per a d'altres  -la gran majoria-, residents en zones de 

predomini al.lòcton, el canvi cap al català pot no ser vist com a cap 

benefici social -potser, en el seu context,  al contrari-  i decidir de 

mantenir el castellà a casa i el català en les activitats  públiques, 

quan així sigui necessari. El cas català sembla anar clarament, per 

tant, cap a una coexistència de dos grups de L1 i l'aparició d'un tercer 

de bilingües familiars, en el marc d'una bilingüització posterior del 

conjunt de la població  -cada grup de L1 sabrà la llengua de l'altre-, 
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on, cada vegada s'haurà de filar més prim per entendre els factors que 

finalment pesaran en els comportaments lingüístics dels ciutadans.  

Entre aquests, com hem dit, serà molt important la pròpia percepció 

dels individus respecte de les seves habilitats lingüístiques en la 

comunicació real. Una persona que es percebi com a poc competent  -

tot i, en canvi,  tenir bons coneixements essencials de la llengua-  

tendirà a evitar d'usar-la si no li és absolutament necessari157. Aquest 

fet pot tendir a donar-se molt més entre els individus d'origen 

al.lòcton que entre els de procedència autòctona, ja que aquests ja fa 

dècades que han experimentat una bilingüització i, en general, es 

perceben com a competents en castellà, mentre que els primers fa 

menys que s'exposen a un procés d'adquisició d'una segona llengua i, 

en general, poden tendir a pensar que no se'n sortiran  -fet 

evidentment fals. La política educativa, per tant, si es vol que aquest 

factor sigui resolt, ha de preveure les estratègies necessàries de 

col.loquialització del català entre els individus de L1 castellana que 

tinguin  un context de poca exposició i pràctica del català.  

L'altre gran problema amb què, previsiblement, es trobaran els 

individus de L1 castellana en el pròxim futur serà la  conducta 

mateixa del grup de L1 catalana que encara podrà tendir a adaptar-se 

de forma immediata i reflexa a l'interlocutor que sigui categoritzat 

com a no-catalanoparlant. Malgrat el canvi generacional, hi ha indicis 

per creure que, globalment, la població d'origen autòcton té encara en 

més alt grau la norma d'adaptar-se lingüísticament a l'interlocutor  

que no pas la població d'origen al.lòcton, fins i tot entre la part 

                                                 
157Argyle (1982) dóna notícia que  several studies have shown that language fluency 
is a necessary condition for the adjustment of foreign students un the U.S.A., though 
there is also evidence that confidence in the use of language regardless of ability is 
just as important  (p. 64).   
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d'aquesta  que ja és perfectament  competent en català  -si més no 

des del punt de vista teòric. Una cosa és, per tant, saber una llengua, 

i l'altra decidir  -o sentir -  en quines funcions i amb quins 

interlocutors has d'usar-la. El canvi d'una norma intergrupal tan 

llargament instaurada serà lent, però tampoc no impossible, si tenim 

en compte la progressiva bilingüització de la població d'origen 

al.lòcton  -que, en el nivell conscient, no es mostra pas en contra 

d'usar el català amb els individus d'origen autòcton-  i, per exemple, 

els canvis que molts autòctons estan introduint especialment en el 

seu lèxic a mesura que coneixen la normativa i les formes declarades 

'correctes' per al català, que confirmen que, si es vol,  la conducta 

lingüística és també personalment monitoritzable i controlable158. Tot 

i així, l'evolució tendirà a ser lenta, en especial pel fet  de la tendència 

a la subconsciència dels comportaments lingüístics i  la por mateixa 

dels autòctons a la significació negativa que pogués tenir per a 

l'interlocutor castellanoparlant la no-adaptació al seu codi, conducta, 

doncs, vista majoritàriament com a esperada i pertinent159. Si es vol 

fer avançar el canvi de normes, per tant, l'estratègia d'intervenció ha 
                                                 
158Com ha reconegut Bourdieu, l'habitus can also be transformed via socio-analysis, 
i.e., via an awakening of consciousness and a form of 'self-work' that enables the 
individual to get a handle on his or her dispositions  (1992:133). La clau del canvi de 
normes sembla ser, per tant, la conscienciació sobre el fenomen,  la justificació i 
legitimació de la nova conducta i, sobretot, la seguretat de l'acceptació positiva dels 
altres participants afectats. El canvi, per exemple, en l'ús del mot 'xampany' pel de 
'cava', imposat per les circumstàncies europees, s'està duent a terme a una velocitat 
considerable no solament en les comunicacions institucionalitzades sinó també entre  
la població. La modificació és vista, probablement, com a legítima i, donat el rebuig 
de França a permetre l'ús de la seva denominació, fins i tot com a carregada d'orgull 
'local'. En aquest cas, però, el canvi no és vist com a conflictiu per ningú i pot ser 
adoptat sense problemes una vegada els individus se n'han fet conscients.    
159Tot i que costa d'imaginar segons les situacions on vius, la configuració de les 
normes d'ús lingüístic entre grups diferents poden ser diverses. Per exemple, Gumperz 
(1985:38) ens informa de casos en què cada interlocutor parla en la seva varietat, ja 
que to adopt the other's way of speaking would count as discorteous and constitute a 
breach of local etiquette, comportament, en canvi, poc seguit en l'àrea 
catalanoparlant. Allò, doncs, que pot ser vist com perfectament normal en un lloc pot 
resultar enormement estrany en un altre.  
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de basar-se en l'estudi aprofundit del problema  -en especial, en 

l'aspecte de les representacions i significacions associades a les 

conductes-  i en el disseny posterior de les accions de canvi cognitiu 

més pertinents, adequades a cada context. Tot i així, cal no oblidar la 

dificultat de les accions des del poder polític per intervenir 

directament en el canvi dels comportaments socials de les poblacions. 

Les dimensions grupal i interaccional poden ser, sovint,  molt 

resistents a les influències del nivell polític. Tot i que són ordres 

interrelacionats en l'ecosistema, l'existència de cada un és 

parcialment  autònoma i poden donar-s'hi amb facilitat 

comportaments contradictoris o discordants.  

 

13.7 El model d'organització lingüística  

La construcció d'una comunitat lingüística viable dins el concert europeu 

modern  de què parlava Lluís Aracil el 1983 no és, doncs, un camí 

fàcil i planer, sinó, de fet, com el mateix autor ja havia indicat 

anteriorment, una aventura . I és una aventura que històricament no 

s'ha trobat en el millor dels contextos per ser duta a terme sinó, al 

contrari, com hem vist en els capítols anteriors, en les situacions més 

complexes que hom podia imaginar. El fet de passar cada vegada amb 

més intensitat d'un cas de subordinació política  -de tensió, per tant, 

amb les elits que controlaven un Estat-  a una coexistència en el propi 

territori amb nombrosa població procedent precisament dels grups la 

llengua dels quals era l'afavorida en exclusiva per aquest Estat, ha 

produït una realitat certament intricada. Un mateix  marc polític pot 

permetre una o altra evolució de la situació sociolingüística  -i sòcio-

política- global segons la configuració de les representacions i 
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comportaments de la població.  El mateix marc polític de la Catalunya 

autònoma actual pot donar lloc a un procés de normalització 

lingüística més ràpid, més acceptat i menys tens, segons si la 

composició de la població és molt majoritàriament d'origen autòcton  -

o, fins i tot si en part fos immigrada d'altres estats- que si, com ocorre 

en l'actualitat, és de composició mixta, amb una molt important 

presència de població que té com a L1 precisament el codi que 

ocupava les funcions institucionalitzades que corresponien a la 

llengua autòctona. Així, el fet de procedir a una reintroducció del codi 

propi del territori en les funcions públiques que legítimament li 

corresponien  -fet habitualment vist amb satisfacció i orgull per la 

pràctica totalitat de les poblacions  que experimenten aquests 

processos de normalització lingüística-  pot ser viscut per una part de 

la població amb incomoditat i fins i tot amb  tensió pel fet que és el 

seu codi el que perd funcions  -en el cas de la població al.lòctona-  o 

bé amb confusió i torbació  -en el de l'autòctona-  en percebre, 

precisament,  la incomprensió del procés per part de molts individus 

amb qui ja fa ara anys que conviu quotidianament. Si hom vol, doncs, 

que el procés -l'aventura-  arribi a bon terme, cal estar atent a les 

opinions i sentiments de la població i actuar amb pedagogia, 

sensibilitat i tacte a fi de desfer les incomprensions que puguin anar 

existint i de facilitar l'adaptació a la nova situació per part dels 

individus  que més camí han de fer, tot evitant, sempre que es pugui, 

de causar dificultats innecessàries.  

Això no ha de voler dir que el procés de normalització  -i, en especial, 

el de recuperació de les funcions que el català mai no hauria hagut de 

perdre-  s'hagi d'aturar ni que s'hagi de replantejar. De fet, el procés 

està absolutament legitimat per fer  avançar l'ús del català en totes 
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les funcions  i en tots els àmbits de comunicació, tot vencent les 

possibles resistències que puguin precisament posar com a excusa 

l'existència de la població d'origen immigrat  per no reintroduir el 

català en qualsevol missatge públic. És, doncs, del tot inacceptable, 

que retolació, impresos, paperassa de tota mena, pel.lícules,  

missatges orals de tipus públic, etc., fàcilment normalitzables, no 

incorporin més ràpidament i de forma plena el català, amb arguments 

del tipus 'sempre ho hem fet així' o 'en castellà tothom ho entén' que 

simplement contribueixen a perpetuar precisament la raó que 

addueixen per no comunicar-ho en català, tot produint la persistència 

de la anormalitat. La població d'origen autòcton, però, tampoc no s'ha 

de deixar enganyar i, com ja he dit anteriorment, ha de veure clar que 

no ha d'enfocar el seu disgust contra la població de L1 castellana sinó 

contra els responsables  reals del no-canvi de les comunicacions 

públiques, és a dir, els propietaris o últims responsables de les 

botigues, empreses o organitzacions, o bé els representants polítics 

que han deixat tants aspectes importants de la comunicació social 

sense una   facilitació  dels canvis160 i sense una regulació  legal  

equilibrada i efectiva161. Aquesta, doncs,  hauria de fer possible alhora 

la irrenunciable i legítima recuperació global de les funcions 

instucionalitzades per a l'idioma autòcton  tot tenint cura de l'ús 

també del castellà  -o d'altres llengües-, mentre així fos necessari, en  

aquelles funcions importants que, per les seves característiques, 
                                                 
160Cal tenir en compte, com diu De Bono, que sovint there is no resistance to change 
but change will not take place until the path is offered  (1980:66).  
161Com ja vaig escriure a Bastardas (1991), la política lingüística catalana s'ha 
caracteritzat globalment per emfasitzar els drets de l'individu en general però, en 
canvi, per explicitar molt menys les correlatives obligacions de les institucions  -en 
especial, les de dependència no-oficial, sense les quals els drets queden en enunciats 
purament teòrics. Sembla que darrerament, però, hi ha indicis de més atenció cap a 
aquest aspecte.  
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poguessin dificultar la vida quotidiana si ne n'impedia la comprensió 

dels missatges a  la població d'origen al.lòcton, en especial l'adulta o 

d'edat avançada. Tot i que potser no sigui fàcil a causa de les ferides 

del passat, el procés de normalització, però,  podria guanyar en 

acceptació generalitzada si  més que per un esperit estrictament anti-

castellà fos guiat per un de pro-català, perspectiva  que,  si bé és 

veritat que  requereix una anàlisi no simplista sinó més aprofundida i 

acurada de la situació sociolingüística i de la intervenció política, 

podria contribuir a llimar els possibles punts de fricció comunitària i 

fer més acceptable l'avenç del català per la part més reticent de la 

població d'origen immigrat.  

Més que, doncs, en el pla estrictament polític, les discussions sobre el 

procés de normalització correspondrien a un pla més aviat 'tècnic'  -

tot i que òbviament no exclusivament-  per tal com el consens sobre 

els principis fonamentals sembla ser-hi. La qüestió bàsica sembla ser 

com fer tècnicament compatible una plena recuperació de funcions 

per al català tot facilitant alhora l'adaptació gradual a aquesta nova 

situació per part de les nombroses persones que no tenen aquest com 

a L1 i, en especial, les que hi tenen encara problemes de competència, 

ja sigui per poca exposició o per la seva edat. En aquest aspecte cal 

tenir present que les legislacions i les polítiques són dinàmiques per 

naturalesa i poden perfectament anar evolucionant a mesura que les 

situacions socials tamnbé ho fan. Cada moment té la seva política 

indicada, que no vol dir que hagi de ser la que també haurà de ser 

vàlida quan les transformacions que precisament dugui a terme la 

política aplicada s'hagin acomplert. Els processos de normalització 

lingüística són intrínsecament dinàmics i canviants i, per tant, 

políticament i legislativament evolutius, com demostren una gran 
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majoria de casos. Aconseguides unes fites determinades, la pròpia 

comunitat haurà d'anar decidint democràticament i de forma 

consensuada els seus nous principis i objectius. Més que centrar la 

discussió, però,  en termes de drets dels uns i dels altres, potser 

caldria, com he dit abans, que els debats sobre política lingüística 

tinguessin sempre una òptica globalment àmplia i tinguessin sempre 

en consideració els probables efectes  evolutius d'unes i altres 

alternatives damunt de l'ecosistema sòcio-político-cultural que, en 

definitiva, sosté les llengües.  

En el cas català, per exemple, les grans opcions en debat  

darrerament  semblen poder resumir-se en dues de fonamentals. En 

la primera s'emfasitza el paper del català com a llengua pública 

prioritària -per tal com és la pròpia del país i la que té legítimament 

dret a aquest caràcter-  mentre que el castellà passaria  a ser segona 

llengua en aquests àmbits, usant-la sempre que fos necessària en el 

nivell públic i garantint el seu ple ús en el nivell individual. La segona  

posició, en canvi,  fóra partidària d'un model més basat en un 

bilingüisme oficial estrictament idèntic en aquest nivell autonòmic de 

govern. Així, segons aquest punt de vista, el castellà  hauria de ser 

considerat també llengua 'pròpia' de Catalunya i tindria, doncs, un 

caràcter de llengua oficial i d'ús públic exactament  com el català. 

Establerta oficialment la presència pública de les dues llengües, la 

discussió  se centra ara, doncs, en els nivells i funcions d'ús d'una i 

de l'altra. Dins de la terminologia internacional, doncs,  la primera 

opció es caracteritza per atorgar una cert grau de preeminència 

territorial al codi històricament autòcton mentre que l'altra es basaria 

més aviat en un model estricte de  personalitat  dels drets lingüístics i 

d'obligació correlativa de les institucions d'usar totes dues llengües en 
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les seves comunicacions tant amb els individus com amb la societat 

en conjunt. Essent totes dues opcions possibles i presents en altres 

casos, com saber  quina opció és la més adequada per al compliment 

dels objectius de normalització lingüística en una situació complexa 

com és la catalana? 

Una valoració de les polítiques hauria de passar, de forma important,  

pels seus efectes. Quines conseqüències  provoquen generalment un i 

altre model? Dit de manera ràpida i simplificada, en general, mentre 

el model més aviat territorial  - a l'estil suís o belga-  provoca un ús 

públic clarament preeminent del codi prioritzat i, en cas d'haver-n'hi,  

una  bilingüització habitualment efectiva de la població que té com a 

L1 un altre idioma diferent,  l'opció del bilingüisme oficial personal 

estrictament igualitari és l'adequada quan el que es vol és que no 

quedi cap llengua prioritzada políticament i, en especial,  que els 

grups lingüístics que constitueixen la societat  continuïn 

funcionalment monolingües. En aquest darrer cas, en tenir cada grup 

lingüístic  -en teoria-  totes  les funcions al seu abast cadascun en la 

seva llengua desapareix la necessitat dels individus de  bilingüitzar-se 

de manera efectiva. En aquesta segona opció, doncs,  és com si les 

institucions polítiques volguessin ser un factor neutre dins de 

l'ecosistema global i deixen per tant  la determinació de l'evolució 

futura de la situació sociolingüística de cada grup en mans de la resta 

de les variables diferencials entre un i altre col.lectiu. Aplicant al cas 

català actual aquesta segona opció -defensada més aviat  per una part 

de la població d'origen al.lòcton-   quina projecció futura podríem fer 

dels  seus efectes ?  

Una anàlisi així cal que s'inscrigui en una perspectiva eco-dinàmica 

que ens permeti veure de manera global el problema, ja que, com diu 
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Leon Dion, pour évaluer correctement le bien-fondé d'une politique 

linguistique dans un contexte donné, il faut tenir compte non seulement 

de ses effets sur les variables linguistiques proprement dites mais 

également sur les variables culturelles, économiques et politiques qui 

souvent la fondent de façon predominante et qui, en dernière analyse, 

décideront de ses résultats (1981:30). El primer element que cal tenir 

en compte és la situació de partida, en aquest cas caracteritzada pels 

importants efectes d'ecosistemes sòcio-polítics anteriors que han 

produït una notable asimetria entre les competències i usos 

lingüístics d'un i altre grup en contacte. A més, com sabem, les 

relacions intergrupals  tendeixen a fer-se majoritàriament en castellà 

per part de tots els interlocutors -amb les conseqüències 

intergeneneracionals que se'n desprenen- i en les comunicacions de 

les organitzacions  de dependència oficial estatal i de moltes de 

dependència privada, el castellà continua essent l'idioma clarament 

predominant. A aquest estat de coses en el pla social se sobreposa en 

el polític un marc constitucional caracteritzat precisament per la seva 

asimetria en el tractament de les diferents llengües d'Espanya i 

clarament afavoridor del castellà162.  A la pràctica, doncs, el govern i 

les institucions centrals adopten un model d'organització lingüística 

que té  efectes semblants als de   l'esquematerritorial  abans comentat, 

és a dir, la clara legitimació i priorització pública del codi oficialitzat i, 

doncs, la necessària, efectiva i, a més, clarament exigida bilingüització 

dels individus d'altres llengües que són també ciutadans de l'Estat. 

Aquest model només és atenuat per un incipient ús i acceptació del 

català en determinats àmbits de l'administració perifèrica de l'Estat, 

en el territori de la comunitat autònoma. En el cas, però, dels 

organismes centrals no és reconegut ni el dret personal del ciutadà 

                                                 
162Vegeu Vernet (1994) i Ninyoles (1994).  
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català d'adreçar-s'hi en el seu codi, pel fet que es dóna per suposada i 

exigida la bilingüització d'aquest. Si a aquests elements 

supracontextuals hi afegim ara el segon  dels models de política 

lingüística a Catalunya abans esmentats, què en surt?  Un grup 

autòcton necessàriament i efectivament  bilingüitzat en català i en 

castellà, però  en un ecosistema d'altíssima presència d'aquest codi en 

la comunicació pública  -de dependència oficial estatal i no-oficial- i 

d'obligat ús quotidià d'aquest en nombroses funcions. I un grup 

d'origen al.lòcton que només hauria estudiat el català probablement 

com a assignatura -per tal com hom disposaria d'una xarxa d'escoles 

amb el castellà com a llengua vehicular única- i amb possibilitat d'ús 

del castellà arreu i en totes les funcions  i amb predomini d'aquesta 

llengua en la comunicació pública (televisió, cine, ràdio, premsa, 

llibres, publicitat, etiquetatge comercial, etc.),  i  en contacte quotidià 

amb  un grup coetani acostumat a parlar amb els individus d'aquest 

origen  majoritàriament en castellà. Quantes persones d'origen 

immigrat,   donada la segregació residencial existent i la completesa 

de funcions per al castellà que existiria a Catalunya, podrien arribar 

no sols a sentir necessitat de tenir un domini comunicatiu adequat 

del català en tots els nivells  sinó a usar-lo  efectivament a la pràctica 

en la vida social163? Si tampoc no hauria  de servir per poder treballar 

donat l'ús habitual del castellà en aquestes funcions  -que tampoc no 

podrien  regular-se a favor del català a causa de la 'neutralitat' de la 

Generalitat en els aspectes lingüístics fruit de la implícita llibertat 

lingüística de les organitzacions en aquest model-  la percepció 

d'inútil  "imposició" fins i tot de l'assignatura de  català augmentaria 

exponencialment.  Amb uns grups de fet asimètricament bilingüitzats 
                                                 
163Cal recordar, com diu Edwards, que el bilingualism can  be a stable condition, but 
only when there exist important domains of use for each language. (...) people do not 
mantain two languages for ever, when one is sufficient in all contexts  (1985:71-72).  
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com podria ser possible algun dia que es relacionessin  entre ells en el 

codi menys conegut globalment per part dels dos grups, en aquest cas 

el català? Cap on portaria, en conseqüència,  la inevitable  -i 

aconsellable-  fusió de les poblacions d'un i altre origen? Evidentment 

no a una evolució social favorable a l'ús interpersonal i 

intergeneracional del català, que tindria enormes dificultats fins i tot 

per avançar en el seu ús en les comunicacions institucionalitzades 

no-oficials.  Amb l'actual marc constitucional espanyol -que sí que 

porta, juntament amb la realitat històricament heretada, a una 

bilingüització de jure i de facto de les poblacions no-

castellanoparlants- aquest model es revela absolutament  inadequat 

per a un procés de normalització com el del català que parteix d'una 

situació tan feble i tan desfavorable164.  

Tot sembla indicar, per tant,  que el model alternatiu basat, com a 

mínim,  en una preeminència del català en les comunicacions 

públiques  -que, de fet seran les d'origen territorial català només- i en 

el reconeixement de drets personals per a les dues llengües fóra ara el 

més indicat. D'una banda permet un cert impuls necessari per anar 

trencant amb la rutina de les organitzacions favorable al castellà  -

fruit de la situació política anterior-  i de l'altra reconeix plenament els 

drets personals  que permeten a les persones d'origen immigrat un 

coneixement formal adequat del seu  codi d'origen165 i un ús d'aquest 

en tant que ciutadà davant de qualsevol institució. S'aconsegueix així 
                                                 
164De fet, és una constant generalment observada, que en les organitzacions polítiques 
oficialment bilingües, la bilingüització efectiva només ocorre, en general, entre els 
parlants de la L1 minoritària o de menys utilitat comunicativa.   
165Cal tenir en compte que per a les persones de L1 castellana que poden no compartir 
els sentiments dels autòctons en favor del català, l'organització lingüística del sistema 
educatiu els pot causar preocupació i resistència si són obligats  a seguir una educació 
exclusivament  en català que fes impossible una competència formal suficient en 
castellà, codi que pot ser percebut com més útil comunicativament des del punt de 
vista estatal i internacional (cf. Hobsbawm, 1991:116).  
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de poder avançar en el procés de normalització del català en el marc 

d'una política respectuosa amb les persones que individualment 

vulguin continuar usant el castellà.   

Com és possible de traslladar aquest model  a la pràctica? Fixem-nos 

que l'opció seleccionada  es basa en una barreja  de principis.  És 

parcialment territorial 166 en el sentit que s'atorga al català la prioritat 

en les comunicacions institucionalitzades (oficials i no-oficials)  -

sense, però, una exclusió radical del castellà-  i, per l'altra, és 

personal  en la mesura en què s'atorga a les persones que prefereixin 

tant una llengua com una altra el dret a ser atesos en la que 

decideixin. Es poden anar fent realitat així els objectius aparentment 

contradictoris de recuperar la comunicació pública per al català, tot 

tenint cura de no posar dificultats innecessàries a les persones de L1 

castellana i facilitar-los l'adaptació gradual al nou context. L'acció 

fonamental, doncs, ha de ser sobre les organitzacions, de manera que 

tendeixin a usar el català com a llengua de comunicació pública 

prioritària i com a llengua habitual de treball i que atenguin les 

persones amb qui tinguin relacions en el codi que aquestes triïn. La 

intervenció ha de ser des d'una òptica institucionalista més que no 

                                                 
166El principi de la territorialitat dels drets lingüístics pot equivaldre al concepte 
d'espais protegits  dels sistemes ecològics naturals. Es tracta de la preservació d'un 
ecosistema determinat a fi que hi pugui continuar existint un mode específic 
d'organització lingüística  -o, si més no, amb els mínims canvis adaptatius. Segons 
Mackey, però, unilingual territoriality (...) is not enough to maintain language status. 
If people within the territory are utterly dependent for their livelihood on outsiders 
who do not understand their language, the prestige of that language will be so 
affected  (1983b:185). En el cas català, potser la tercera via  -per fugir tant de l'estricta 
territorialitat com de la personalitat dels drets lingüístics-, podria ser la del principi de 
la funcionalitat , és a dir, la distribució funcional no-jerarquitzada dels codis segons, 
per exemple,  l'àrea de comunicació  -local, supralocal, internacional. De fet, aquesta 
situació és ja força comuna en força organitzacions: tota l'activitat comunicativa local 
més habitual és en català, mentre que són en castellà tots els missatges adreçats a la 
resta d'Espanya i en anglès  -o en altres llengües-  les relacions comunicatives amb 
altres països.  
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pas individualista. Dels drets dels individus cal passar  a les 

obligacions de les organitzacions, tot distingint   entre persones 

físiques i persones jurídiques . Són aquestes darreres les que, de 

manera global, han de constituir el centre de la intervenció, tot 

articulant alhora accions específiques de re-significació i de canvi dels 

comportaments intergrupals  en el pla no-formal quotidià. Donada la 

composició de la població actual a Catalunya  -i igualment a la resta 

de l'area lingüística-  el principi de gradualitat sembla ser 

absolutament necessari, no solament per a la població d'origen 

al.lòcton sinó també per a l'autòctona, donada, en  conjunt,  la seva  

alfabetització encara  majoritària en castellà167. En l'establiment de 

les diverses intervencions,  doncs, cal tenir molt  clar la separació de 

tres nivells fonamentals: la competència, el comportament i les 

representacions. Una política lingüística globalment adequada és la 

que aconsegueix resultats positius en tots  tres plans, és a dir tant en 

les competències com en els comportaments i en les representacions i, 

de manera especial, en aquest darrer aspecte. En una situació tan 

complexa com la que es dóna a Catalunya, aconseguir l'avenç del 

català en la competència  -i, en part en el comportament-  però alhora 
                                                 
167Bastide (1977), per exemple, alerta sobre els resultats d'una intervenció sentida 
com a coactiva respecte d'una altra percebuda com a més lliure: L'aculturació forçada 
s'expressarà, doncs, 1)  per la multiplicació dels conflictes i 2) per la intensificació 
dels  fenòmens de disgregació  i la rapidesa operativa, mentre que l'aculturació 
lliure, més lenta, permet que paral.lelament operin els fenòmens de reestructuració  
(p. 56). El dilema entre una intervenció més basada en la persuasió o en la regulació 
explícita és tractat també per Dion: La persuasion est la voie qui jouit de la 
préférence générale mais elle est souvent peu efficace et dès lors elle contribue à 
attiser plutôt qu'à apaiser les remous au sein du groupe linguistique que la 
planification cherche à promovoir. Par contre, si la coercition apparaît souvent 
comme la seule façon d'obtenir des résultats, pour être morale elle doit être encadrée 
par des lois adoptées avec prudence et elle est susceptible de déclencher la colère du 
groupe linguistique dominant, ce qui peut entraîner des conséquences non-désirables 
(1981:29). Molt probablement, doncs, cal trobar un equilibri entre les dues 
estratègies, no utilitzant les regulacions obligatòries si no són necessàries, i, en tot 
cas, fer-ho dins un marc òptim de regulació-cooperació-facilitació (vg. Bastardas, 
1994b).   
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no aconseguir desenvolupar també com a mínim legitimitat,  simpatia 

i afecte -sinó de vegades animadversió i odi-  per al codi històric del 

país en les representacions del conjunt de la població fóra no 

solament un fracàs sinó un potencial perill per a l'èxit futur del procés 

de normalització mateix. Aquest pot, doncs, fàcilment avançar en la 

competència  -i, en determinat grau-  en els usos obligats, però en 

canvi naufragar en les representacions. I no cal oblidar, com hem vist 

a 4.3, que és al nivell de les representacions on té lloc 

fonamentalment la presa de decisions dels individus sobre els seus 

comportaments. L'atenció preferent a aquest nivell és, doncs, 

ineludible, si la societat vol el triomf de l'aventura normalitzadora.    

Pel que fa a la resta de territoris de l'àrea lingüística catalana sota la 

sobirania actual de l'Estat espanyol, cadascun presenta 

característiques peculiars que en fan casos diferenciats i amb un 

ritme i unes aspiracions pròpies. Com ja indicava Vallverdú fa temps, 

és il.lusori esperar que el conjunt de mesures de política lingüística 

aplicables a Catalunya es puguin implantar fàcilment als altres territoris 

de llengua catalana  (1979:45). Al País Valencià, com he assenyalat,  

el punt de partida és encara més feble que en el cas del Principat per 

tal com es produeix substitució intergeneracional en el si del grup 

autòcton mateix i la representació col.lectiva de veure's com un 

subconjunt -a més poc diferenciat- de l'entitat 'Espanya' sembla que 

hi sigui prevalent. En aquestres circumstàncies la política lingüística 

també se'n ressent i fins i tot les mesures adoptades  -de poca 

importància si les comparem amb Catalunya-  en favor de la 

normalització lingüística troben incomprensió i contestació en 

determinats grups a l'interior del país. De cara al futur, el procés de 

recuperació del codi autòcton no sembla que pugui avançar de 
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manera efectiva si el poder polític no pren la iniciativa i,  com a  

mínim, no en fa llengua vehicular almenys de la meitat dels 

ensenyaments, a fi d'assegurar-ne la seva adquisició fluida i la seva 

re-prestigiació. Paral.lelament, hauria de tenir lloc un impuls efectiu 

en l'administració autonòmica i local a fi que el seu propi exemple 

esperonés al comerç i empreses de dependència privada a usar-lo 

també en la retolació, impresos i oralitat. Els mitjans de comunicació  

-ràdio i televisió-  autonòmics i locals haurien de contribuir també 

plenament a la tasca. Si la llengua canvia les funcions, els parlants 

podran canviar també les representacions. Semblant hauria de ser el 

camí a les Illes Balears, el govern de les quals, però, ha de salvar 

encara el fet de no disposar de competència  sobre la globalitat del 

seu sistema educatiu, tot i que pot començar ja a fer molt  -donat  el 

menor temps que fa  que es produeix el procés de  substitució 

lingüística  intergeneracional-  a través dels altres  usos públics 

oficials i no-oficials.  
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 There has been an overall fragmentation 

in our general attitude to reality. 
This leads us to focus always on particular problems, 

even when they are significantly  
related to a broader context.  

 
David Bohm & F.D. Peat  

 

14. ELS  SUPRACONTEXTOS DE LA NORMALITZACIÓ DEL CATALÀ 

 

14.1 Espanya, estat unilingüe o multilingüe? 

Aconseguir a dur a bon terme l'aventura de la normalització 

lingüística no depèn només dels esdeveniments que puguin ser 

localitzats a Catalunya o als altres territoris de llengua catalana, sinó 

dels fets i idees que puguin predominar en contextos més amplis. 

Com és obvi  -i avui més que mai-  cap comunitat humana no viu en 

aïllament i les interrelacions entre les diverses parts del planeta 

tendiran a ser cada vegada més estretes.  

Per tal com Catalunya i, de fet, la gran majoria de l'àrea lingüística 

catalana, és  avui part de l'organització políticament sobirana 

anomenada 'Espanya', les vicissituds d'aquesta hi tendiran a tenir 

una influència extraordinàriament important. Així com durant llargs 

períodes  l'estructura i la ideologia de les elits dominants d'aquest 

Estat van influir de manera molt negativa en l'organització social de la 

comunicació lingüística de l'àrea catalana, també l'actual marc 

constitucional vigent a Espanya ha permès la recuperació d'un no 

menyspreable grau de poder polític autònom i el reinici del procés de 

normalització de la llengua pròpia. És clar, doncs, que els principis 

que regeixin la configuració de l'Estat refundat el 1978 incidiran de 
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manera global sobre tota l'àrea lingüística catalana i n'afavoriran o en 

dificultaran el desenvolupament de molts apectes de la vida col.lectiva 

d'aquestes comunitats. Per això és incomprensible el desinterès que 

en determinats sectors de la societat catalana hi ha sovint respecte de 

la intervenció intel.ligent i efectiva en  la vida col.lectiva de l'àmbit 

espanyol, donat que és en aquest pla on es prenen moltes mesures  

d'importantíssima repercussió en el present i el futur de l'organització 

de la comunicació lingüística.   

Tot i que, en general, doncs, els debats que periòdicament van sorgint 

entorn dels problemes lingüístics acostumen a centrar-se en el nivell 

'autonòmic', cal no oblidar que tots aquests processos que tenen lloc 

en les 'parts' estan íntimament connectats a les condicions del 'tot' en 

què estan integrats. Una visió excessivament localista de les qüestions 

lingüístiques  -que molta gent vol tenir tot fent veure que no s'adona 

de les importantíssimes interrelacions part-tot-part existents-  pot 

portar només a la frustració i a la inoperància per tal com s'ignoren 

dades fonamentals de la realitat que hom vol pretendre de 

transformar. Potser per això, per aquesta il.lusió de viure en una 

bombolla independent, resulten molt menys criticats i impugnats els 

principis i normes que regulen avui la comunicació lingüística en el 

'tot' espanyol. Així, amb aquesta visió localista i reduccionista del 

problema, fàcilment els 'dominats' poden passar a ser vistos com a 

'dominadors', sense ni tan sols percebre la injusta asimetria que 

imposa l'actual organtzació lingüística de l'Estat i que, de fet, és a la 

base de molts dels problemes que es produeixen en les diferents 

'parts'.  

Com sabem, la configuració lingüística consagrada en l'actual 

Constitució espanyola, es basa en la continuïtat del castellà com a 
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única llengua d'Estat  reconeguda oficialment, tot i que  -i això és la 

innovació respecte del passat immediat-  permet alhora l'existència 

d'altres llengües d'oficialitat territorial limitada, no reconegudes, però, 

en peu d'igualtat, ni com a llengües  oficials d'Estat  ni com a llengües 

nacionals  a l'estil de la nomenclatura que la Constitució suïssa 

reserva per al romanx  -l'idioma amb menys parlants d'aquell estat. A 

part de l'absència d'aquestes declaracions pràctiques o simbòliques  -

que tot és important- tampoc no és que existeixin lleis o reglaments 

que reconeguin el dret dels parlants d'aquestes llengües espanyoles  a 

utilitzar-les i a ser-hi correspostos pels organismes del seu  estat  -

exceptuant, i encara de manera confusa i sovint no aplicada a la 

pràctica-  el fet que aquests òrgans estiguin establerts en la comunitat 

autònoma on el codi d'aquests ciutadans tingui el caràcter d'oficial.  

Les repercussions d'aquest model  són, per tant, importantíssimes 

tant a nivell interior de l'estat com a nivell exterior. La interpretació 

vigent que atorga al castellà l'exclusivitat  de ser considerada com a   

única llengua oficial de l'Estat  no només causa la prohibició  de l'ús 

dels altres codis lingüístics de la població espanyola en totes les 

relacions d'aquesta amb l'administració central  i viceversa sinó que 

de facto  regula quin serà el model preeminent de comunicació 

lingüística en les activitats i relacions no-oficials a escala espanyola. 

La vigent ordenació, doncs, manté en les ments dels responsables de 

les organitzacions que actuen en tot el territori de sobirania de l'Estat 

la ficció d'una població lingüísticament uniforme, per a l'atenció de la 

qual no cal preveure cap organització administrativa adequada al fet 

de la diversitat de codis que es dóna a Espanya. Així, no tan sols 

ministeris, parlament, tribunals, grans empreses públiques, etc., no 

miren d'adaptar la seva estructura a la realitat multilingüe espanyola, 
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sinó tampoc, doncs, empreses privades de comunicació, comercials, 

de serveis, etc. Fins i tot en funcions -per exemple, impreses o 

fixades-  en què fóra facilíssim la plasmació de l'atenció al fenomen 

plurilingüe de la població aquesta no s'hi produeix gairebé mai. No és 

estrany, així, que molts individus residents en aquesta àrea de 

sobirania política  puguin arribar a la fàcil conclusió que aquest no  és 

el seu  estat.   

Aquesta impressió ve igualment confirmada per les repercussions 

exteriors que comporta l'actual marc constitucional  -o, en tot cas, la 

seva interpretació i aplicació vigents. De cara enfora, Espanya es 

presenta habitualment com una unitat lingüística indiferenciada. Així, 

quan el país entra a la Comunitat Europea només un idioma és 

incorporat als ja oficials existents en aquest marc supraestatal, el 

castellà. A ningú no se li acut de posar-hi cap de les altres llengües en 

què parlen milers i milers d'altres ciutadans  -ni tan sols, crec 

recordar, ni als directes representants polítics d'aquests ni a les seves 

institucions autònomes. Una vegada, però, posat el problema damunt 

la taula, l'Estat s'hi gira d'esquena. El reconeixement per al català 

d'idèntiques funcions a les de les altres llengües europees  -algunes 

amb menor nombre de parlants-  o la simple entrada als programes 

lingüístics europeus, o bé és deneguen o bé s'obtenen, només, 

mínimes concessions. Com que l'Estat responsable  -en aquest cas 

Espanya-  no ho va demanar  -ni ho demana ara-  formalment, la 

comunitat lingüística catalana no existeix a nivell oficial europeu en 

peu d'igualtat amb les altres168.  

                                                 
168Molt sovint, les pròpies institucions catalanes no són sensibles a aquestes qüestions 
lingüístiques exteriors. La mentalitat caduca de creure que els problemes lingüístics 
són simplement un afer 'local' és encara força estesa.  
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És realment incomprensible que a aquestes alçades de la història, i 

havent-hi models de regulació plurilingüe força o molt reeixits169, les 

elits que decideixen la configuració política espanyola -i catalana- 

mantinguin una situació que, en lloc de seduir i de contribuir a crear 

lleialtats cap al nou Estat refundat, perpetua la incomoditat i la 

sensació d'estranyament i d'inmotivada  discriminació de bona part de 

les poblacions de L1 no-castellana. Quina dificultat fóra, per exemple, 

imprimir els bitllets del Banc d'Espanya en més d'una llengua, com 

ara a Suïssa? O els impresos de dependències estatals, 

convenientment redactats no només en castellà, sinó també, al costat   

-o amb exemplars separats- del català o del gallec o del basc? I el 

D.N.I., i el passaport, i uns serveis d'atenció als ministeris segons la 

llengua que volguessis ... Tot això està tècnicament experimentat i 

produiria, només, una millora de la identificació entre la població que 

ara no se sent reconeguda i l'Estat que manté i del qual forma part. 

Per què no pot ser també simbòlicament atractiva per a la població 

clarament majoritària de l'estat una organització lingüística plural 

que aculli i integri les poblacions demolingüísticament minoritàries? 

De què ha de tenir por una cultura potent, establerta i 

internacionalment estesa com la castellana? Per què no pot sentir-se 

generosa i oberta la majoria castellanoparlant? Quines modificacions 

tindria el seu ecosistema sòcio-cultural si Espanya s'autoreconegués 

com a Estat plurilingüe igualitari? L'adaptació que hauria de fer el 

grup majoritari, fora, evidentment, mínima o nul.la i, òbviament, 

sense cap perill per a la seva continuïtat històrica170.   

                                                 
169vg., per exemple,  Bastardas & Boix (1994), Consell Consultiu (1983) i McRae 
(1983  i 1986).  
170L'organització actual de la comunicació lingüística a Espanya  contrasta clarament 
amb la filosofia de la vigent a Suïssa: Our Swiss conception of the state, and the 
constituton itself, do not recognize the juridical notion of linguistic minorities, nor 



 

307 

Amb tota probabilitat, la igualació oficial de les diferents llengües 

d'Espanya  tampoc no provocaria una pèrdua de la motivació en el 

coneixement del castellà per part dels grups lingüístics 

demogràficament menors, ja que és evident la seva necessitat i utilitat 

en molts àmbits i comunicacions  entre les organitzacions no-oficials 

o entre les persones  de Catalunya i les de la resta de l'estat en les 

relacions comercials,  culturals o amicals quotidianes. La supremacia 

evident, d'altra banda, del castellà en l'espai àudio-visual i, en 

general, de comunicació de massa, assegura igualment l'exposició de 

les poblacions de L1 no-castellana al primer, i, per tant, el 

desenvolupament de la competència, ajudada, igualment, per 

l'enorme exposició al castellà en la pròpia vida social habitual 

d'aquestes poblacions, en contacte sovintejat amb les persones que, 

d'origen castellanoparlant, resideixen a les altres àrees lingüístiques 

d'Espanya.  

Que la població de les àrees històriques no-castellanes sigui ben 

competent en castellà, però, no té res a veure amb el fet que l'Estat no 

els proporcioni serveis, atenció i relació en el codi propi de cada 

nacionalitat. Que jo sabés castellà -al costat de l'anglès o del francès, 

per exemple-  no m'hauria d'anul.lar en cap cas el meu dret a ser atès 

en el codi oficial del meu grup lingüístic per l'administració de l'Estat 

que  aquell comparteix amb d'altres col.lectius humans. La noció de 

'llengua comuna' sovint entesa per intel.lectuals i tribunals del grup 
                                                                                                                                           
that of legal protection of these minorities. On the contrary, our public law is founded 
on the principle of equality of the national languages recognized by the 
Confederation. German, French, and Italian are moreover considered as the three 
official languages, and placed on a footing of equality. Indeed, the special character 
of our federal state consists precisely in that the Swiss populations speaking different 
languages live in common in a state which gathers them into a single nation. These 
different groups cultivate in full liberty their language of origin and the specific 
mentality that derives from it  (Feuille fédérale, 1942, I, 274) (citat a McRae, 
1983:121).   
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majoritari com a justificadora de la prohibició de l'ús de les altres 

llengües espanyoles en i amb l'administració estatal, no té perquè ser 

concebuda en aquest sentit excloent. Pot perfectament haver-hi una 

regulació lingüística igualitària en tots els organismes  centrals de 

l'Estat  -precisament perquè són comuns  a tots els ciutadans-  i 

continuar existint, a la pràctica, un codi que tendeixi més que els 

altres a fer la funció d'interlingua  entre diferents comunitats 

lingüístiques, que, clarament a Espanya és  -i fóra- el castellà. Molt 

probablement, el rebuig que de vegades rep aquesta llengua 

precisament en la funció d'interlingua -intraestatal i internacional-  

per part de sectors importants i significatius  dels altres grups 

lingüístics es reduiria en alt grau si no fos vista com el codi del 

conjunt humà que precisament no permet l'ús de les llengües  

espanyoles menors en determinades funcions pràcticament i 

simbòlicament importants171.  

No s'escapa a un analista seriós les diferències existents entre les 

situacions sociolingüístiques  del cas espanyol i del cas suís.  Tot i 

que, en principi, les proporcions i el nombre dels grups són semblants  

-els de llengua alemanya, clarament majoritaris, els de llengua 

francesa en segon lloc, i seguits a més distància pels italianòfons i 

encara molt més pels parlants del reto-romanx-  que es 

correspondrien grosso modo  a Espanya amb el grup castellanoparlant 
                                                 
171És bastant estès, per exemple, entre catalans políglotes, el comportament d'evitar 
d'usar el castellà fins i tot en fòrums internacionals  -parlaments, congressos, 
encontres, etc.-  àdhuc existint-hi traducció simultània a les altres llengües oficials de 
la reunió, tot i que ben segur sigui aquella la llengua segona en la qual tenen una 
competència més alta i fluida. A part dels casos purament científics i sense traducció  
-en què l'anglès és ja el codi més habitualment usat-  l'explicació s'ha de trobar en el 
caràcter simbòlic de la negativa, és a dir, en el significat de rebuig a un codi que 
s'associa històricament a violència i a humiliacions personals i col.lectives. Així, una 
llengua que pot funcionar molt bé en el pla estricte de lacomunicació pot esdevenir 
inservible en el pla de la identificació  segons les circumstàncies intergrupals. És la 
tensió entre utilitat  i identitat..  
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majoritari, amb l'àrea catalanoparlant com a segona en importància, 

seguida pel gallec i, en darrer terme, per l'èuscar amb molt menor 

nombre de parlants, hi ha elements diferenciadors de no poca 

importància. Sense descartar l'ideal d'un acostament futur cap als 

adequats principis del multilingüisme suís, cal reconèixer que la 

instauració avui  d'un model exactament igual a Espanya no seria, 

potser, fàcilment acceptable per la població  -o pels seus 

representants. Caldria veure on són exactament els problemes i, amb 

gradualitat, avançar de manera eficaç cap a la solució més acostada 

al model suís  -o belga-  adaptada, però, a la realitat espanyola.  La 

primera gran diferència  -i, de fet, potser la més fonamental que 

caldria canviar-  són les diferents representacions ètnico-político-

lingüístiques respecte dels grups menors sostingudes  pels conjunts 

demogràficament majoritaris.  Així, mentre el col.lectiu germanòfon 

suís no sembla tenir cap actitud en contra de reconèixer als grups 

menors la igualtat dels altres codis a nivell federal no sembla que les 

ideologies lingüístiques imperants a l'Espanya de tradició 

castellanoparlant tinguin la mateixa perspectiva. Tot i que és un tema 

molt poc estudiat, rau aquí un dels grans problemes per a la solució 

històrica de la qüestió lingüística a Espanya. Com ja afirmava Linz 

(1975), many of the difficulties in creating anything like a multilinguistic 

and/or multinational state in Spain are derived from the nature of the 

Castilian language and the sense of identity of those who do not speak 

anything but Castilian  (p. 374). Com molts dels altres grups humans 

demolingüísticament importants i que, a més, han estat el centre de 

la construcció d'entitats estatals a les quals han estat habitualment 

annexats o integrats altres conjunts etnico-lingüísticament 

diferenciats, el col.lectiu castellanoparlant no ha estat històricament 

subordinat  -sinó més aviat subordinant. Per tal, doncs,  com ha 
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controlat les estructures de l'Estat, no ha sofert, en general,  

bilingüització ni tampoc contactes migratoris globals amb altres grups 

desplaçats  -excepte precisament en el cas dels emigrats cap a altres 

àrees lingüístiques d'Espanya. Històricament, ha estat exposat a un 

discurs més aviat imperialista i ple d'autoorgull que no pas a una 

ideologia de solidaritat i de cooperació amb els col.lectius més petits. 

La pròpia idea encara prevalent d''Espanya'  és configurada en base al 

concepte d'Estat-nació unitari i homogeni i, tot i la introducció en la 

vigent Constitució d'una fraseologia nova que podia fer esperar algun 

canvi en aquest sentit  -com ara el terme 'nacionalitats'-,  la inèrcia de 

les disposicions mentals anteriors ha aturat qualsevol evolució 

generalitzada en aquest sentit. Clarament, el terme més neutre de 

'comunitat autònoma' o, fins i tot, el neologisme 'autonomías'  -usat 

no com a qualitat sinó com a estructura administrativa existent-  han 

esdevingut profusament utilitzats i s'ha difuminat completament la 

renovació conceptual que -si  més no en cert grau-  implicava la nova 

Constitució.  Intents, per exemple, tan tímids com el d'usar en peu 

d'igualtat  totes les llengües espanyoles en una sessió anual al Senat 

van trobar enormes dificultats per poder ser acceptats i aprovats. Si 

més no, per tant, pel que fa als seus representants, la població de 

l'àrea castellanoparlant sembla encara trobar-se molt lluny no només 

de l'acceptació de la igualtat lingüística sinó també de la idea suïssa 

que  the recognition of a national language implies a guarantee for its 

existence and the preservation of its traditional area, as well as a 

federal interest in maintaining the national languages  (McRae, 

1983:170).  

Una segona diferència important fóra el diferent esquema de 

distribució de la població que s'ha anat produint a Espanya al llarg 
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del present segle. Així com a Suïssa els grups lingüístics es troben 

molt concentrats en territoris específics, a Espanya el grup lingüístic 

demogràficament majoritari s'ha anat estenent per pràcticament totes 

les altres àrees lingüístiques  -a excepció, en part, de Galícia, que ha 

estat ella mateixa centre d'emigració. En especial, com hem dit, a 

Catalunya, però també al País Valencià i a les Illes Balears i a 

Euskadi, un gran nombre de persones d'origen castellanoparlant s'ha 

establert de manera permanent, fet que, si més no a curt i mitjà 

termini, dificulta l'aplicació d'una política lingüística basada en el 

princpi exclusiu de la territorialitat  dels drets lingüístics. Això implica, 

en el cas suís  -o també belga-  que la població d'un grup lingüístic 

que es desplaça a una altra zona de llengua diferent s'ha d'adaptar 

lingüísticament al codi del territori on ha anat a residir. Respecte, 

doncs, de l'administració territorial corresponent no podrà reclamar 

atenció administrativa ni educativa en la seva L1 sinó que l'obtindrà 

en l'idioma del territori. El principi, aplicat, de forma general, iguala 

tothom en drets, donat que tant en serà afectat una persona de la 

majoria germanòfona que es desplaci a la zona de llengua francesa 

com un francòfon que vagi a residir a l'àrea de llengua oficial 

alemanya. Aplicat el principi a Espanya, implicaria, com a fet més 

sobresortint, que, així com un catalanoparlant no pot reclamar drets 

lingüístics si va a la comunitat autònoma de Madrid, tampoc un 

castellanoparlant no en podria reclamar cap si es desplacés a 

Catalunya. El principi de la territorialitat és vist com un dels 

fonaments de la pau lingüística, donat que assegura l'estabilitat dels 

grups lingüístics en dotar-los d'un hàbitat propi segur i protegit, fins i 

tot contra els desplaçaments d'altres poblacions del mateix estat que 

poguessin posar en perill la seva continuïtat cultural i lingüística. 

Sota aquest marc, poblacions de llengües i de demografies diferents 
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poden viure pacíficament en Estats compartits sense por de veure's 

assimilades pels grups més grans. La implantació d'aquest esquema 

d'organització lingüística a Espanya haurà de ser, doncs, si de cas, 

evolutiva i progressiva. Per això, la proposta d'un esquema mixt de 

territorialitat/personalitat dels drets lingüístics comentada 

anteriorment  -en el cas de Catalunya- pot fer avançar la situació 

actual de les llengües no-castellanes, tot oferint, però, un camí 

d'adaptació gradual a la població castellanoparlant resident a fora del 

seu territori històric i amb la possibilitat d'una evolució futura oberta 

a les decisions consensuades entre  les poblacions afectades.   

Un altre aspecte diferenciador entre el cas suís i espanyol rau en les 

característiques dels mateixos codis lingüístics. El cas suís presenta 

la particularitat que la convivència es realitza  -a part de la més 

petita, el romanx-  entre llengües que corresponen a estats i cultures 

consolidades i suficientment nombroses com per ser força 

autosuficients en tots o quasitots els aspectes quotidians. A més, 

l'especial prestigi atorgat històricament al francès en tot Europa ha fet 

que la població de l'àrea germanòfona suïssa veiés amb molt bons ulls 

l'aprenentatge d'aquell idioma per part, per exemple, dels seus fills, 

donat que adquirien una altra llengua prestigiosa i important. No és el 

mateix cas a Espanya, on, doncs, les representacions que el català  -o 

el gallec o el basc-  pot suscitar a la majoria de la població 

castellanoparlant  -en especial la no desplaçada a fora del seu territori 

històric-  no tendiran a ser precisament com les que el francès 

produeix en els suïssos germanòfons. Igualment, cal esmentar la 

particularitat de la situació lingüística del grup demogràficament 

superior a Suïssa, caracteritzada, com ja he comentat abans, 

precisament per una distribució diglòssica de varietats lingüístiques 



 

313 

força diferenciades. Tot i l'adopció de l'alemany estàndard com a 

llengua de les comunicacions institucionalitzades escrites i orals molt 

formals, la comunitat suïssa predominant usa en la seva comunicació 

col.loquial i semiformal oral un conjunt de varietats estructuralment 

força allunyades de l'estàndard esmentat, fins al punt, que tot i les 

similituds -o més aviat correspondències-  estructurals existents,  no 

hi hauria intercomprensió fàcil entre un parlant suís-alemany no 

escolaritzat i un altre que usés l'estàndard. La relació d'identificació, 

per tant, entre aquest grup suís majoritari i la seva llengua 'oficial'  -

vista com un codi que ha de ser après per cada generació a l'escola, 

per tal com la població mai no abandona els seus vernacles propis 

amb els fills-  pot tendir a ser força diferent de la que pot existir en la 

població de L1 castellana respecte de la forma i la idea de 'castellà' o 

d''español'. En aquest darrer cas, l'estàndard és vist com el codi propi 

i 'natural' i, fent l'equació 'un estat = una llengua', com la llengua 

'normal'  que haurien d'usar tots  els ciutadans d'Espanya. Per 

contrapartida, en el cas espanyol, les distàncies estructurals entre les 

llengües en presència  -a excepció de l'èuscar- són molt menors que 

en el cas suís  -i que molts d'altres casos de multilingüisme-, fet que 

podria facilitar, si no un aprenentatge complet fàcil, sí un 

desenvolupament mínim de la comprensió del català i del gallec per 

part de moltes persones castellanoparlants cultes.  

Respecte del problema de la intercomunicació entre les comunitats 

lingüístiques diferenciades que participen en un mateix estat, el cas 

suís ho resol políticament amb una promoció de l'aprenentatge per 

part de cada grup lingüístic de la llengua dels altres. Això, però, 

s'aconsegueix  -i, encara, imperfectament-  més entre germanòfons i 

francòfons que no pas entre aquests i els italianòfons, que per la seva 
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dimensió reduïda sovint s'adapten molt  freqüentment als altres grups 

més que no pas a l'inrevés. El problema de la comunicació 

intercomunitària no és, certament, una qüestió definitivament resolta 

a Suïssa, sobretot quan el nou factor de la mundialització dels 

mercats ha dut a la necessitat de conèixer altres llengües, i, de 

manera especial, l'anglès. Es pot donar avui el fenomen, doncs, que et 

sigui més fàcil comunicar-te a Berna en anglès que no pas en francès, 

i que molts pares germanòfons poguessin declarar-se partidaris que 

els seus fills aprenguessin anglès més que no pas francès. Fins i tot ja 

hi ha hagut propostes  -sembla, però, que no del tot ben rebudes-  per 

declarar l'anglès com a interlingua de la Confederació, donat que pel 

seu caràcter de llengua exògena no representaria la imposició de cap 

grup suís sobre un altre i, a més, facilitaria la comunicació 

internacional. En el cas espanyol, la situació és òbviament distinta ja 

que el castellà és avui una llengua el coneixement de la qual està 

estès per tot el territori espanyol i el seu ús com a interlingua  -fins i 

tot, molt sovint, entre les comunitats lingüístiques no-castellanes-  és 

enormement arrelat i funcional. Si hom decidís, però, manteir aquesta 

funció d'intercomunicació del castellà, caldria tenir en compte, com ja 

he dit abans, que aquest fet no invalidaria l'obligació d'un estat 

lingüísticament igualitari, de garantir l'ús oficial de totes les llengües 

espanyoles en els òrgans centrals comuns i de regular la seva 

presència en les comunicacions oficials i no-oficials emeses per a tot 

el territori de l'estat (media, productes comercials, etc.) a fi d'afavorir 

el servei en la llengua pròpia a les poblacions de llengua no-

castellana. El principi fonamental, doncs, fóra que l'existència de les 

interllengües no hauria mai de posar en perill l'ecosistema dels 

idiomes que no fessin aquesta funció, i, per tant, no amenaçar la seva 

continuïtat. Mai, doncs, una 'llengua comuna' no hauria de 
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sobrepassar les seves funcions estrictes d'intercomunicació en casos 

ben establerts i regulats, i, en tot cas, mai no hauria d'envair l'espai 

comunicacional dels altres codis.  

La solució, sigui aquesta o una altra, per a la complexitat lingüística 

espanyola no sembla pas impossible, doncs, si, tot 

plurinacionalitzant-se, l'estat es 'desnacionalitza' i cessa de ser 

identificat nomes amb un dels grups ètnico-lingüístics que componen 

Espanya. Acabant així amb l'estat uninacional i unilingüe, podria 

també anar-se acabant amb la minorització  -si més no, en els 

aspectes de base política-  de les comunitats demolingüísticament 

menors, que no tenen perquè veure's atacades per una posició 

bel.ligerant del propi Estat en què participen. A la vegada, en veure 

els grups no-majoritaris que se'ls facilita la possibilitat de formar part 

d'un Estat que els reconeix en pla d'igualtat i que evita d'interferir en 

l'ecosistema sòcio-cultural autòcton, la reducció de les tensions 

intergrupals seria enormement afavorida. En el cas català en concret, 

una solució, doncs, que prioritzés oficialment i públicament l'idoma 

propi  -per tal que pogués recuperar les funcions que històricament li 

pertoquen-  al costat del manteniment de drets lingüístics per a les 

persones castellanoparlants per tal d'afavorir la seva adaptació 

progressiva i sense conflictes, i en el marc d'una Espanya que anés 

avançant cap al reconeixement igualitari de les altres llengües en els 

nivells centrals i cap a la regulació d'un multilingüisme públic clar, 

podria ser acceptada majoritàriament i millorar en alt grau la 

convivència entre els diferents grups nacionals i lingüístics172.  

                                                 
172Sembla una hipòtesi versemblant el fet que es redueix el conflicte en aquells casos 
en què els membres dels diversos grups lingüístics es troben en un context en què 
globalment l'un  i l'altre conjunt troben pressions semblants per bilingüitzar-se en el 
codi de l'altre col.lectiu. Si, per exemple, a Catalunya la població d'origen autòcton 
s'ha de bilingüitzar en castellà per la utilitat d'aquesta llengua en moltes funcions de 
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14.2 Normalització lingüística, Unió Europea i planetarització 

El problema de la comunicació entre les organitzacions i els conjunts 

humans de llengües diferenciades no és una qüestió purament 

espanyola sinó igualment europea i ja planetària. Donada la revolució 

tecno-econòmica en curs que fa que els antics espais de relació 

comunicativa vagin quedant obsolets i superats per l'escala 

continental i/o supra-continental, la necessitat imperiosa de disposar 

d'instruments lingüístics comuns és cada dia més  peremptòria. 

Igualment, el nombre cada vegada més alt de països associats en 

organismes supraestatals, fa que cada vegada sigui més difícil la 

plurilingüització institucional d'aquestes organitzacions  -que es duia 

a terme a fi de preservar la unilingüització de cada unitat 

component173.   Molt probablement, la solució a aquesta qüestió 

hauria d'anar cap a la implantació d'una suprallengua eficaç i 

econòmica d'intercomunicació mundial  -que, a manca de decisions 

formals d'organismes polítics o culturals  planetaris, fa ara de facto  

l'anglès-  tot mantenint ecosistemes suficientment estables per a cada 

comunitat lingüística, amb la màxima possible plenitud de funcions 

per a cada llengua, per tal que es poguessin  evitar conflictes inútils 

sobre aquesta qüestió174.  
                                                                                                                                           
relació supralocal, però també la població d'origen al.lòcton ha de desenvolupar el 
català per a moltes funcions quotiodianes, el conflicte hauria de tendir a ser menor 
que si només fossin els autòctons els que haguessin d'aprendre el castellà, com ocorria 
anteriorment.  
173Per al cas de la Unió Europea, vg. Ramon (1994) i Vila &Sellarès (1994).   
174Això és, de fet, el que ja a l'any 1.965, escrivia Lluís-Vicent Aracil, en referència a 
Europa: Cal sobretot evitar una proliferació desastrosa de conflictes lingüístics. 
Caldrà, doncs, emprendre una normalització lingüística a escala europea en dos 
plans complementaris. D'una banda, caldrà evidentment triar un idioma supra-
nacional i assegurar-ne el funcionament més adequat als interessos del conjunt. 
D'altra banda, caldrà simultàniament garantir la subsistència normal i autònoma de 
cada idioma nacional  . (...) Així, perquè tothom pugui comunicar-se amb tothom, 
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El fet que, com diu Norbert Elias,  the nation state's supreme function 

as survival unit diminishes in an era of atomic weapons, supra-national 

economic markets and steadily shrinking travel time  i que, cada vegada 

més, humankind as a whole emerges step-by-step as the most likely 

survival unit  (1991:140) planteja, doncs, interrogants importants per 

als grups humans amb processos de normalització lingüística en 

curs. Amb la progressiva planetarització de l'existència humana, 

esquemes ideològics vàlids per a un món  ja ara envellit esdevenen 

obsolets sense que encara hagin sorgit noves cosmovisions adequades 

al nou present i al futur. Les representacions, però, que basaven la 

construcció de les llengües nacionals en una òptica estricta de rèplica 

dels  Estats-nació existents, han de ser revisades a la llum de les 

noves evolucions. Les defenses anteriors del monolingüisme dels 

individus entren avui en crisi, paradoxalment  per poder facilitar la 

continuïtat del grup lingüístic. Si les comunitats lingüístiques de 

menor demografia no es poliglotitzen adequadament poden entrar 

internament en crisi en veure els individus les necessitats 

lingüístiques de la nova era planetària i en percebre'n una visió 

dicotòmica entre la llengua pròpia o la llengua  -o llengües- 

exteriors175. En el marc, doncs, d'una unitat internacional que 

                                                                                                                                           
n'hi ha prou que cadascú sàpiga només dos idiomes: el seu propi i una interlingua 
comuna a tots. (...) Això vol dir, però,  que la coexistència dels idiomes nacionals amb 
la interlingua supranacional no serà pas jeràrquica. (1982:34, 37 i 38). 
175Sobre això, Mackey observa que  within the sovereign state, individuals faced with 
such alternatives [minority language  versus supranational languages] may opt 
either for their own betterment of for that of their ethnic group  -since the two no 
longer seem  to coincide  (1991:57). En el cas estricte de Catalunya, la implantació 
del català com a llengua escolar sembla estar força assegurada, tot i que sembla 
probable que la població no vulgui perdre una bona competència en castellà i demani 
també de forma creixent, ja en l'educació primària, un bon coneixement pràctic de 
l'anglès  -i, en altres nivells, d'altres llengües europees d'influència important, com 
l'alemany o el francès. De fet, aquesta internacionalització no sembla tan perillosa a 
Catalunya  -on, fins i tot pot ser beneficiosa per tal com introduiria el domini ampli 
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salvaguardi, però, la diversitat, les comunitats lingüístiques menors 

s'han ja de preparar efectivament per aquesta transició i passar a 

estudiar solucions imaginatives en tots els terrenys  -i, en especial,  

de manera urgent en l'escolar- que, tot assegurant la prevalença 

interior dels seus codis propis en les funcions públiques internes, els 

permetin de sobreviure i ser presents amb eficàcia en un món cada 

dia més interrelacionat i interdependent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
d'un altre codi de comunicació exterior-  com al País Valencià i a les Illes Balears, on 
la població podria dicotomitzar la decisió entre el català o, per exemple, l'anglès.  
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