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Montserrat Sendra: «El debat
sobre l’oficialitat lingüística
d’una Catalunya independent»
21 de setembre de 20181
Montserrat Sendra, investigadora del
CUSC—Centre
de
Recerca
en
Sociolingüística i Comunicació de la
Universitat de Barcelona va presentar-nos
els resultats del seu projecte de recerca a
l’entorn del debat sobre l’oficialitat
lingüística d’una Catalunya independent,
premiat amb la 41a Borsa d’estudi Ramon
d’Alòs-Moner de l’IEC.
Sendra va començar la ponència situant el
debat en el marc teòric de la política
lingüística i remarcant que el català, en la
seva condició de llengua minoritzada i
després d’un procés de normalització
lingüística encara en curs, es troba de nou en
el focus de debat davant la possibilitat que
Catalunya esdevingui un Estat independent
en els propers anys: com cal encarar i
prosseguir la normalització lingüística per
garantir la supervivència del català i revertirne la minorització? Quines condicions
serien indispensables per assegurar un
context favorable al català en una Catalunya
independent? Quin paper hi jugaria la futura
oficialitat lingüística de la República
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Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/10/0

catalana? Quina posició legal hauria
d’ocupar el castellà en aquest marc?
La ponent, abans de passar a analitzar el
debat que hi ha sobre aquesta qüestió, va
posar-lo en context per ajudar a entendre
com s’hi ha arribat, i va fer un repàs dels
principals esdeveniments històrics que han
tingut un paper rellevant a l’hora de
desencadenar la situació actual: la consulta
per la independència d’Arenys de Munt
(2009), la sentència de l’Estatut (2010), la
manifestació “Som una nació. Nosaltres
decidim” (2010) i totes les altres (2012-2018)
que, any rere any, s’han organitzat a favor
del dret a l’autodeterminació i de la
independència. En aquest context, assegura
Sendra, es comencen a posar sobre la taula
diverses qüestions sobre el funcionament
d’una futura Catalunya independent i per a
les quals hi ha un ampli consens: hi hauria
selecció de futbol pròpia, més recursos
econòmics per a l’autogestió, una millora de
l’estat del benestar, pertinença als principals

3/el-debat-sobre-loficialitat-linguistica-dunacatalunya-independent-amb-montserrat-sendra/
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organismes internacionals… Malgrat tot, la
ponent va assegurar que hi ha un àmbit en el
qual no hi ha consens: el lingüístic.
A Catalunya, el 2016, un 31% de la població
tenia el català com a llengua inicial i un
55,1% el castellà. No obstant això, segons el
CEO, el 71% de la població aprovava la
política lingüística del Govern de la
Generalitat. En aquest context polític i
sociolingüístic, s’inicia el debat sobre
l’oficialitat lingüística d’una Catalunya
independent a través de múltiples
plataformes, sota formes diverses i per part
d’agents igualment diversos (acadèmics,
professionals de l’àrea, activistes lingüístics,
opinadors…) que volen crear un estat
d’opinió, és a dir, orientar l’opinió general
cap a una determinada opció pel que fa a
l’oficialitat lingüística i les mesures que cal
emprendre per garantir una bona salut de la
llengua catalana en una hipotètica República
catalana.
Després d’una recopilació exhaustiva de les
diverses
aportacions
al
debat,
la
investigadora considera que és Eduard
Voltas qui inicia el debat actual amb l’article
«La tribu o l’estat2», publicat a l’Ara el 2012.
Amb aquest article, Voltas pretenia llençar el
missatge que el catalanisme havia d’abraçar
la llengua castellana per guanyar adhesions
a la causa independentista, la qual havia de
sortir de la “tribu catalanocèntrica” i obrir-se

2

a nous espais. Voltas trenca, doncs, el
discurs tradicional de l’activisme lingüístic
català, que assegurava que calia disposar
d’un Estat amb institucions pròpies perquè
la llengua sobrevisqués i veia la llengua
catalana com un dels motors per assolir la
independència. L’endemà de publicar
l’article, Carles Capdevila, aleshores director
de l’Ara, va fer una crida al debat sobre la
qüestió i, a partir d’aquí, assegura Sendra,
se’n va començar a parlar també en altres
mitjans.
La tasca de la ponent ha estat recopilar
sistemàticament tota aportació o referència
al debat des del que considera que en va ser
l’inici, l’article de Voltas, fins a l’actualitat
(2012-2018), ordenar-les cronològicament i
analitzar les posicions defensades. A més, ha
dut a terme un creuament de les referències
amb la base de dades de premsa del Centre
de Documentació de la Direcció General de
Política Lingüística, Lengua y Prensa i
TecdCat. Per obtenir encara més referències,
també ha fet una crida oberta a la
participació, gràcies a la qual ha rebut
col·laboració de lectors assidus de premsa.
La ponent ha constatat que el debat ha
aparegut en múltiples plataformes, formats i
àmbits, malgrat que ha tingut algun
problema logístic, com per exemple el
tancament de diaris o webs o dificultats a
l’hora de delimitar el tema, atès que algunes
notícies
o
articles
en
parlaven

Vegeu:
https://www.ara.cat/opinio/tribulestat_0_632336772.html
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tangencialment. Tot seguit, n’ha fet una
anàlisi quantitativa a partir d’una base de
dades d’Excel (1.472 referències) i una anàlisi
qualitativa amb ATLAS.ti, a partir de la qual
ha analitzat els 473 articles d’opinió
apareguts a la premsa impresa o digital.
A nivell quantitatiu, Sendra destaca un
augment exponencial de les aportacions al
debat a partir del conegut com a «Manifest
Koiné» (març del 2016). Mentre que, fins
llavors, se n’havia parlat sempre en relació
amb esdeveniments puntuals (eleccions,
declaracions
de
polítics,
consultes,
publicació de llibres…), en cap cas l’atenció
mediàtica sobre aquesta qüestió havia estat
comparable a l’augment que es produeix a
partir de la publicació del manifest
esmentat, que atorga al debat una
rellevància que no havia tingut en quatre
anys i fa que hi entrin participants que fins
ara no hi havien fet cap aportació. Tot i així,
després del manifest Koiné el debat “mor”.
Sendra destacava que, abans de Koiné, els
articles i notícies sobre la qüestió provenien
sobretot
de
plataformes
afins
a
l’independentisme,
mentre
que
les
plataformes properes a l’unionisme van
entrar al debat després de Koiné i en van

parlar fins i tot amb més profusió que els
mitjans independentistes. Així doncs, es
tracta d’un debat coral i multiplataforma,
molt lligat als esdeveniments polítics i
inicialment només del camp sobiranista fins
a la publicació del manifest Koiné, moment
a partir del qual també entren al debat els
mitjans unionistes.
L’anàlisi qualitativa mostra com les opcions
considerades pel que fa a l’oficialitat
lingüística d’una Catalunya independent són
fonamentalment tres:
Cap llengua oficial
 Una única llengua oficial (català)
 Doble oficialitat asimètrica (català com a
llengua prioritària i castellà com a segona
llengua oficial)


La resta d’opcions queden fora del debat o
apareixen en un grau molt menor. Un altre
dels punts debatuts és la conveniència del
debat, un aspecte a què fan referència un
terç dels articles de premsa. Podem agrupar
les opinions entorn d’aquesta qüestió en tres
blocs: els que creuen que aquest debat
encara no és necessari, els que veuen el
debat com un bon senyal, i finalment els que
perceben que el debat toca un tema
aparentment tabú i reivindiquen que caldria
parlar-ne més obertament, de forma pública,
sensata i argumentada. Sendra, tanmateix,
no considera que sigui un debat tabú, en la
mesura que se n’ha parlat extensament des
del 2012, polítics inclosos (Artur Mas, Oriol
Junqueras, Carles Puigdemont, Quim Torra,
Joan Tardà…).
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Malgrat les discrepàncies, hi ha acords ferms
a l’entorn dels reptes lingüístics que tindria
el nou Estat, com per exemple augmentar
l’ús social del català, trencar la norma de
convergència lingüística cap al castellà i els
estereotips sobre la immigració, integrar
lingüísticament la població al·loglota,
millorar la qualitat de la llengua, actuar
sobre el sistema comunicatiu i cultural, així
com en els àmbits empresarial i de consum
o de l’administració de justícia, entre
d’altres. També hi ha consens sobre la
protecció de l’aranès i la llengua de signes
catalana (LSC), sobre la necessitat protegir
en major mesura el català (llengua de
l’administració, de l’escola, d’integració de
nouvinguts…), sobre la valoració positiva del
plurilingüisme i el multilingüisme o sobre el
reconeixement
de
drets
lingüístics
individuals als ciutadans. D’acord amb
Sendra, doncs, el desacord radica
fonamentalment en la posició legal que
tindria el castellà en aquesta Catalunya
independent.

arguments ad hominem, acusacions de
populisme o de percepció errònia de la
realitat, etc.
La ponent va concloure, finalment, que en
realitat només trobem discrepàncies en la
conveniència del debat (és ara el moment de
parlar-ne?) i, sobretot, en la posició legal del
castellà i les conseqüències que tindria
qualsevol de les opcions possibles sobre
l’oficialitat. En definitiva, Sendra ha
constatat que hi ha, efectivament, diferents
posicions a l’entorn de la qüestió, però
remarca que hi ha també molts elements
comuns quan s’entra en el camp de les
concrecions.

Els arguments emprats solen tenir a veure
amb la qualitat democràtica, amb la idea que
el “bilingüisme estable” és una quimera o
que la llengua que cal protegir és el català.
També s’hi mostra la voluntat d’allunyar-se
dels models centralistes d’Espanya i França.
A més, s’apel·la a arguments afectiusidentitaris, a la cohesió interna de la societat,
a la necessitat d’acumular suport a la
independència o de ser acceptats per la
comunitat internacional. Per altra banda,
alguns tòpics discursius que s’empren en el
debat per acusar-se mútuament són
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Maria Sabaté-Dalmau:
«Resultats preliminars del
projecte ‘L’impacte de
l’ensenyament en anglès a la
universitat’ (ASSEMID)»
23 d’octubre de 20183
Maria Sabaté-Dalmau, professora del
Departament d’Anglès i Lingüística de la
Universitat de Lleida i membre del grup de
recerca Cercle de Lingüística Aplicada
(CLA), va presentar-nos alguns dels resultats
preliminars del projecte de recerca en què
participa sobre l’impacte de l’ensenyament
en anglès a la universitat (ASSEMID).
El projecte ASSEMID, de tres anys de
durada, se centra fonamentalment en tres
eixos:
1. En primer lloc, en l’aprenentatge i
l’ensenyament de llengües estrangeres i
en el rol que prenen les llengües locals en
la nova situació lingüística del sistema
universitari català, emmarcada en
l’emergència de polítiques lingüístiques
basades en el «trilingüisme» i en què
s’utilitza l’anglès com a mitjà d’instrucció
(AMI). Aquest primer àmbit de recerca
està focalitzat en la descripció,
categorització i anàlisi de models

3

Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2018/11/14
/resultats-preliminars-del-projecte-limpacte-de-

pedagògics —anomenats Teaching-inEnglish Pedagogies (TEPs)— que
incorporen aquesta llengua a l’aula, i
inclou
l’estudi
d’estratègies
de
transmissió, adquisició i avaluació de
coneixement curricular a través de
l’anglès.
2. El segon eix investiga si es detecten
canvis en la transmissió i l’adquisició del
contingut disciplinar, en particular en els
àmbits de les Ciències, la Tecnologia,
l’Enginyeria i les Matemàtiques; i
analitza fins a quin punt, com, per què i
amb quins efectes s’adapta quan
s’introdueix l’anglès com a vehicle
d’ensenyament a l’aula.
3. Finalment, el tercer eix incorpora
l’anàlisi de les identitats acadèmiques i
de les diferents actituds i posicionaments
envers l’ensenyament a través de l’anglès
(AMI) que emergeixen en les pràctiques i

lensenyament-en-angles-a-la-universitatassemid-amb-maria-sabate-dalmau/
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en les ideologies lingüístiques dels agents
socials universitaris (PDI i estudiants, en
aquest cas).
A grans trets, doncs, la recerca té com a
finalitat entendre la tipologia de models
pedagògics que utilitzen l’anglès com a
vehicle d’instrucció, com ara l’AMI i l’AFE
(anglès per a finalitats específiques), com
s’implementen i en quin context, com
s’avaluen, com es relacionen entre ells i com
es posen en pràctica a l’aula. En aquest
sentit, també es tracta d’incloure una anàlisi
de les necessitats i les polítiques
lingüístiques
d’intervenció,
treballant
conjuntament amb professorat d’AMI/AFE i
també amb experts en disseny curricular
multilingüe per a l’AMI.
El projecte, constituït per deu participants,
ha centrat la seva recerca en la Universitat de
Lleida (UdL), concretament a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
(ETSEA) i a l’Escola Politècnica Superior
(EPS), en tant que camps acotats que
permeten analitzar detalladament les
assignatures que funcionen mitjançant
l’AMI. També s’estan analitzant dades de la
Universitat Politècnica de Catalunya (a la
secció d’ETSAB, de Teoria de l’Arquitectura
i les Arts).
A la UdL en particular, les llengües
d’instrucció segons els últims estudis són el
català (83,3%), el castellà (7,7%) i l’anglès
(9%). Es tracta, en aquest sentit, de la tercera
universitat en els rànquings de l’AMI de la
Generalitat, fet pel qual, explicava la ponent,
van considerar que era interessant estudiar-

la des d’aquesta perspectiva. La UdL, que va
començar a implementar l’AMI de manera
oficial el curs 2012-2013, compta amb dos
plans operatius: un de multilingüisme
(2013/18), que es basa en el neoliberalisme
educatiu i defineix el multilingüisme com
«un element d’intel·ligència» al costat de
valors com l’emprenedoria i la necessitat de
professionalització «per a una inserció
professional d’èxit»; i, per altra banda, un Pla
operatiu d’internacionalizació (2012/16) que
parla d’«incrementar la presència de l’anglès
en la docència per tal d’afavorir el domini de
l’anglès professional dels estudiants».
Aquests plans parteixen d’una política
lingüística que presenta les llengües com a
eines «tècniques» per a la participació en el
mercat laboral, i en parla com «una
responsabilitat de cadascú» (introduint-hi,
doncs, una dimensió meritocràtica i de
credencialització, tant per al PDI com per a
l’alumnat, afegia Sabaté-Dalmau).
Per dur a terme aquesta recerca es van
produir
cinc
tipologies
de
dades
quantitatives i qualitatives, ara en procés de
codificació i anàlisi: gravacions en
vídeo/àudio de les classes i observació
participant a l’aula; àudio-logs regulars que
tant instructors com estudiants enviaven a
les persones investigadores explicant les
seves percepcions i experiències a l’aula
(«Què he après?», «Com m’he sentit?»,
«Quines llengües he fet servir?»); entrevistes
semiestructurades;
qüestionaris
per
conèixer els perfils lingüístics, les
trajectòries, expectatives i experiències
d’aprenentatge dels grups analitzats; i,
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finalment, un ventall de materials visuals,
com ara apunts, notes de camp, informes de
laboratori, presentacions orals, exàmens…
En aquest sentit, el projecte presentat
utilitza una metodologia mixta que parteix
de diverses epistemologies i visions
ontològiques sobre AMI.
La ponent va situar la seva contribució al
projecte en el tercer eix de la recerca
(identitat i ideologia), sobre el qual va
adoptar una visió crítica focalitzada en els
significats socials de la política econòmica
de l’AMI, que emmarca les transformacions
socioeconòmiques i polítiques de les
universitats públiques en el neoliberalisme i
en la monetització de l’ensenyament terciari
(a hores d’ara un ens amb rèdit de mercat).
Aquesta visió crítica problematitza la
institucionalització gradual de l’anglès com
a mecanisme regulador de qui té accés a
l’ensenyament universitari públic de
Catalunya, per una banda, i com a lingua
academica hegemònica per economitzar la
gestió de la diversitat i reduir la
multilingüització a polítiques basades en
«anglès-més-llengües-locals», per una altra
banda.
La ponència va agrupar els resultats
preliminars en dos eixos d’anàlisi: el primer
basat en les pràctiques, on s’interrogava
sobre com s’articula la docència mitjançant
l’AMI (més concretament, com es percep la
implementació d’aquest model, i com
s’articula l’encaix entre l’ensenyament
disciplinari i l’aprenentatge de l’anglès a
l’aula). Pel que fa al professorat, les primeres

anàlisis apunten al fet que el personal
acadèmic entén l’AMI com una eina de
professionalització de cara al mercat laboral
i de responsabilització de l’alumnat i dels
docents que utilitzen l’anglès com a llengua
de docència, deixant entreveure visions
acrítiques pel que fa a l’aprenentatge
d’anglès de manera auto-finançada i autogestionada (és a dir, de manera privada) tant
de l’estudiant com del PDI (per a l’alumnat,
per exemple, quant al requeriment d’assolir
un nivell B2 del Marc Comú de Referència
Europeu per obtenir un títol de Grau; i per al
professorat, quant a comptabilitzar-lo com a
«mèrit» en la carrera docent). Al costat
d’aquestes opinions positives emergeixen
certes ambivalències i contradiccions: les
dades mostren que simultàniament s’hi
troben veus més crítiques, de persones que
estan en desacord amb certes polítiques
d’anglificació, la no-remuneració de les
classes en AMI, la manca de suport
institucional o la falta de planificació per a
implementar aquest model pedagògic.
Aquestes perspectives més crítiques també
posen de relleu l’absència d’un context amb
situacions comunicatives reals a l’aula que
acompanyi el model AMI, cosa que es lliga
amb un increment percebut de la passivitat
de l’estudiant. Quant als estudiants, es
detecta una visió generalitzada de l’anglès
com a recurs professionalitzador i
d’emprenedoria (seguint, doncs, ideologies
lingüístiques neoliberals) i una perspectiva
acrítica quant a les polítiques de
trilingüisme.
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Pel que fa a com s’articula l’encaix entre
l’ensenyament disciplinari i l’aprenentatge
de llengües, hi ha consens que hi hauria
d’haver un equilibri entre l’ensenyament
disciplinari i l’aprenentatge de llengües
estrangeres, amb un enfocament vers
l’anglès acadèmic i els gèneres disciplinaris
professionals (que inclourien, per exemple,
les categories: «informe de laboratori»,
«presentacions orals», etc.). Tanmateix,
Sabaté-Dalmau assegura que, a la pràctica,
es fa èmfasi en el contingut disciplinar i
l’aprenentatge de l’anglès acabava reduït a
l’aprenentatge de terminologia. De fet, no es
planteja el disseny activitats d’aprenentatge
on
s’emfasitzi
la
interacció
entre
l’aprenentatge
de
continguts
i
la
comunicació d’aquests continguts apresos
mitjançant la llengua anglesa. Sovint el
contingut disciplinar mare en última
instància s’explica o es tradueix al català i/o
castellà per assegurar la comprensió de
punts curriculars bàsics per part de
l’alumnat. També van trobar que es donava
un feedback correctiu no organitzat, i van
adonar-se que generalment no sempre
s’adreçava la «comunicació intercultural» ni
la «ciutadania global», com es podria esperar
en els temes de les assignatures d’AMI que
permeten
un
enfocament
menys
tècnic/tecnològic
i
de
caire
més
internacional, comparant diferents casos. En
les activitats d’avaluació, hi havia exercicis
de traducció (per exemple, omplir un
glossari terminològic) i s’emprava el català i
el castellà als exàmens, sobretot en les
respostes per part de l’alumnat.

Les persones investigadores han constatat
que els alumnes perceben que l’assimilació
dels continguts s’allarga de manera
innecessària perquè l’anglès n’alenteix en
bona mesura la transmissió. Alguns, en un
extrem, qualifiquen l’AMI de «pèrdua de
temps» i prenen els apunts en anglès i
castellà (o en els seves llengües pròpies en el
cas d’alumnes de mobilitat internacional) en
la mesura que donen més importància als
continguts que al vehicle de l’anglès. En
general, les preguntes plantejades a classe es
feien en les llengües locals i feien referència
al contingut, encara que de vegades les
preguntes sobre terminologia poden ser
analitzades com un episodi en el procés
d’aprenentatge de continguts alhora que
d’aprenentatge de vocabulari tècnic. Amb
tot, una part de l’alumnat observat sí que ha
dut a terme una auto-reflexió sobre les seves
capacitats lingüístiques (per exemple, alguns
expliquen via àudio-logs que hi ha assolit
més fluïdesa).
El segon eix de l’anàlisi preliminar s’ha
centrat en les actituds vers l’AMI. A nivell de
perspectives, expectatives i reaccions,
Sabaté-Dalmau assegura que la implicació
emocional (language investments) hi té un
paper molt destacat, així com la
psicosomatització d’emocions (por, enuig,
ansietat, vergonya…) per part del
professorat. A això cal sumar-hi el rol passiu
generalitzat
dels
estudiants
(poca
participació en els episodis d’IRF (InitiationResponse-Feedback), utilització de Google
Translate (per a buscar definicions o
processos que no havien quedat clars durant
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l’explicació del professor) i recolzament en
l’aprenentatge en l’espai del backstage, entre
iguals, que sembla sistematitzar-se.
Gran part dels alumnes sembla veure
l’anglès com un pur tràmit, ja que en alguns
àmbits de les Ciències eviten les assignatures
d’AMI que no són obligatòries i s’han donat
casos en què refusen la participació en
centres de recerca internacional a l’hora de
desenvolupar les pràctiques curriculars o la
realització dels seus Treballs Finals de Grau
en aquesta llengua. A més, els investigadors
han constatat que la pressió de grup i la
competitivitat tenen igual o més pes que la
«credencialització», en les identitats
lingüístiques
juvenils
de
l’individu
cosmopolita neoliberal.
També s’ha generat debat sobre quin anglès
cal ensenyar, si un anglès estàndard tan
proper com sigui possible al model del
parlant nadiu (nativespeakerism) o bé un
anglès més global, no tan centrat en la
norma sinó en la comunicació i la interacció.
La majoria de professors, assegura SabatéDalmau, adopta el model del parlant nadiu i
deslegitima els seus recursos en anglès
(heteroglòssic i no estàndard) malgrat la
seva fluïdesa i èxit a l’aula, per la qual cosa es
reafirmen en la seva condició de professors
disciplinaris i no pas de professors d’anglès,
deixant entreveure certes inseguretats a
l’hora de corregir l’anglès dels alumnes.
Alguns, en canvi, solen decantar-se per un
anglès més global, són més flexibles en
relació amb el grau de competència efectiva
necessària i fan ús públic d’un anglès no

sempre
estàndard
(amb
pràctiques
multilingües en català i castellà a l’aula) que
autolegitimen, emfasitzant el caràcter no
nadiu de la seva parla anglesa com un vehicle
apte per a l’AMI. Hi ha, finalment,
professorat que s’autoatribueix recursos
nadius i certes capacitats lingüístiques
innates (facilitats per les llengües,
intel·ligència o do de llengües); en aquests
casos emergeixen identitats acadèmiques
com a «professorat de llengua».
El seminari va concloure amb una reflexió
entorn del vast terreny per explorar
mitjançant la recerca sobre AMI, quant a
política lingüística, anglificació, currículums
trilingües
i
models
pedagògics,
i
categoritzacions
socials
i
identitats
lingüístiques acadèmiques i professionals en
l’EEES en sistemes universitaris no
anglòfons.
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Toni Mollà: «La llengua de la
plaça: l’espai públic, el mercat i
la política lingüística»
16 de novembre de 20184
Toni Mollà, un dels principals representants
de la sociolingüística no institucional
valenciana, amb una perspectiva implicada i
d’intervenció, i autor de nombrosos llibres
de sociolingüística, periodisme literari i
assaig, va presentar-nos el seu darrer llibre
de temàtica sociolingüística, La llengua de la
plaça. L’espai públic, el mercat i la política
lingüísica (Alzira, Bromera, 2017), i va
sintetitzar de manera magistral tant la seua
trajectòria intel·lectual com els seus neguits
i línies de treball futures sobre les relacions
entre llengua i societat.
El llibre, segons l’autor, representa una
actualització de la seua reflexió sobre la
sociolingüística i la política lingüística,
molts anys després d’entrar-hi en contacte
per primer cop a través del mestratge de
Francesc Vallverdú –i de les reflexions de
Marta Mata sobre els models lingüístics
educatius a Catalunya– en una Escola d’Estiu
per a mestres, i 30 anys després de la
publicació del primer volum del seu Curs de
sociolingüística, amb Carles Palanca. Mollà
es reivindicava com un autodidacte que ha
anat adquirint i consolidant el seu
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coneixement sociolingüístic en tots i
cadascun dels espais de formació de què ha
pres part al llarg dels anys. Així, arriba als
estudis de periodisme a la UAB amb un cert
bagatge en la matèria i havent llegit alguns
dels founding fathers de la disciplina com
Joshua A. Fishman o Uriel Weinreich, però
és a partir d’aquests estudis que s’adona que
no es pot parlar de sociolingüística sense
parlar de polítiques de comunicació: sense
entendre que satèl·lits, cables i xarxes
determinen en bona mesura els usos
lingüístics presents i futurs de les
comunitats lingüístiques.
La seua reflexió intel·lectual ha anat sempre
acompanyada d’una tasca d’agitador i
dinamitzador de la sociolingüística al País
Valencià i en el conjunt dels Països Catalans,
a partir de dues iniciatives fonamentals.
D’una banda, la dinamització de les primeres
edicions de les «Jornades de Sociolingüística
d’Alcoi», que va descriure com «una mena
d’universitat popular» mentre la va dirigir,

/la-llengua-de-la-placa-lespai-public-el-mercat-ila-politica-linguistica-amb-toni-molla/
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en què es pretenia ampliar l’espectre teòric
de la sociolingüística a partir del diàleg amb
científics socials de tots els àmbits:
urbanistes,
juristes,
antropòlegs,
especialistes en opinió pública, etc. Per altra
banda, amb la fundació i direcció de la
col·lecció «Graella» del segell editorial
Bromera, d’Alzira, amb l’objectiu de posar a
l’abast del públic general un seguit d’obres
imprescindibles
del
camp
de
la
sociolingüística com Llengües en contacte,
d’Uriel
Weinreich
(1996,
publicat
originalment com a Languages in Contact,
findings and problems l’any 1953) o un recull
de textos de Joshua A. Fishman, Llengua i
identitat (2001), editat per Xabier Erize
després d’una negociació llarga i complicada
amb l’autor.
Mollà va aprofitar l’ocasió per a reflexionar
sobre el pes que tant Weinreich com
Fishman donen al factor sociocultural –i, de
manera central, a la religió– i a la interacció
cara a cara en els processos de manteniment
i canvi lingüístic. En bona mesura –
considera– perquè tots dos founding fathers
eren jueus, membres d’una religió amb una
litúrgia molt codificada i que atorga un valor
simbòlic altíssim a la llengua, i perquè, a
més, tots dos eren parlants d’una llengua no
territorial, el jiddisch. En la visió de Mollà, la
concepció de Weinreich i Fishman,
concionada per aquests factors biogràfics, no
és gaire funcional en la reflexió sobre el cas
català o el basc, un altre dels que ha estudiat.
Cal tenir en compte, d’altra banda, que el
món ha canviat molt des del moment en què
Weinreich o Fishman pensaven i escrivien, i

que s’han esdevingut un conjunt immens de
canvis socials, econòmics i tecnològics que
ni tan sols podien preveure. A l’hora de
valorar la seua obra, doncs, farem bé
d’aplicar la màxima de Karl Mannheim, «el
coneixement és sempre situacional», i
entendre que les idees i el coneixement
apareixen sempre lligats a un context social
i un moment històric determinats. Per
posar-ne només un exemple, Mollà va fer
referència als canvis tecnològics que han
modificat de manera enorme tant les formes
d’escriure com sobretot l’accés a la
informació, i com això facilita molt la recerca
sociolingüística en el present.
Una sociolingüística que Mollà practica –i
reivindica– a cavall de la ciència social
moderna i l’assagisme valoratiu i crític, una
perspectiva representada al País Valencià de
manera eminent per Rafael L. Ninyoles i
Vicent Pitarch –i per Mollà mateix, per
descomptat, tot i que el ponent no va dir-ho.
Mollà va explicar que «em resulta
pràcticament impossible no fer una
sociolingüística valorativa, perquè l’objecte
de la meua recerca forma part de mi». Tot i
que es va mostrar d’acord amb Ralf
Dahrendorf quan recomana mantenir una
certa «distància de seguretat» respecte el
nostre objecte d’estudi, va defensar que això
no sempre és possible i va recolzar aquesta
posició en Charles Wright Mills i Richard
Sennet, dos dels científics socials que més li
han interessat i que reivindiquen
precisament la figura del sociòleg implicat.
Uns autors que «bolquen» la seua pròpia
biografia a l’hora d’explicar fets socials, que
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defensen que els científics socials han
d’escriure els seus propis egodocuments, i
que legitimen en bona mesura el component
assagístic i valoratiu del tipus de
sociolingüística que practica Mollà. Una
orientació en què a l’autor de Meliana
l’acompanyen Joan Fuster, Lluís V. Aracil i
Vicent Pitarch, mentre que, en la seua visió,
Rafael L. Ninyoles és més sociòleg, en la
mesura
que
intenta
objectivar
el
coneixement i generar models interpretatius
per a les situacions de conflicte lingüístic,
com a mínim a partir de la publicació de
l’assaig breu L’opinió pública, publicat el
1959, i sobretot de Conflicte lingüístic
valencià i Idioma i prejudici, que
constitueixen la gènesi i el desenvolupament
del tipus de sociolingüística que ha
interessat més a Mollà.
En el seu llibre de 2017, La llengua de la plaça,
Mollà no va poder plasmar tota aquesta
trajectòria intel·lectual, que sí que té previst
de repassar en un altre llibre que ha titulat,
de manera provisional, «La meua caixa
d’eines sociolingüística». Pel que fa a La
llengua de la plaça, va afirmar que el llibre té
un component fonamental d’assagisme
sociolingüístic, valoratiu i subjectiu. Està
construït a partir de diferents textos, alguns
més extensos i d’orientació més acadèmica, i
altres de més curts, destinats a la premsa o a
publicacions com Gipuzkoan Euskaraz, «a
Guipúscoa en euskera», editada per la
Diputació de Guipúscoa i que es publicava
en diferents llengües. Va esmentar, per
exemple, l’article «Llengües per a la
incomunicació», sobre el poder de les

llengües per incomunicar-nos en moments
com les guerres, en què comunicar-se en una
llengua o en una altra maraca la diferència
entre ser interceptat o no per l’enemic. O un
altre, «Lleialtat lingüística», que parteix del
debat que van mantenir els intel·lectuals
jueus de l’Escola de Frankfurt, exiliats als
Estats Units després de la consolidació al
poder del nazisme, sobre si havien de
continuar editant la seua revista en alemany
–amb l’objectiu de demostrar que l’alemany
no és només la llengua dels nazis– o havien
de passar a fer-ho en anglès –amb l’objectiu,
en aquest cas, de posar el seu pensament en
circulació dins del nou món social on es
troben. Un dilema que posa de relleu la
funció alhora simbòlica i instrumental dels
idiomes. O, per últim, un article en què
s’analitza el paper de les indústries culturals
en la política lingüística i es descriu
l’estratègia de colonització de l’espai
comunicatiu iberoamericà orquestrada per
grups mediàtics com PRISA amb el suport de
l’Estat espanyol, que entenen que la llengua
pot actuar com a element constitutiu d’un
mercat propi en el marc dels Estat Units, a
partir dels productes culturals en espanyol
que ells produirien a partir d’aleshores.
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En la recta final del seminari, Mollà va
defensar que, tot i que «els murs de les
universitats són molt grossos», «hauríem de
fer l’exercici de crear un diàleg entre la
sociolingüística acadèmica i la no
acadèmica», i interpretava el seminari com
un bon símptoma en aquesta direcció.
L’autor va defensar que, enmig d’una
complexitat social creixent, els científics
socials hem de ser capaços d’aïllar els
diferents fenòmens que formen aquesta
complexitat sense perdre de vista l’anàlisi de
les relacions que s’estableixen entre ells i la
necessitat d’assolir una visió integradora.
Identificar els eixos fonamentals que
articulen aquesta complexitat és la tasca
principal del tipus de sociolingüística que
caldria saber articular a partir de la
cooperació entre sociolingüistes de diferents
orientacions. En la visió de Mollà, aquests
fenòmens es poden sintetitzar en cinc
factors fonamentals:
1) Factor geogràfic, entés des d’un punt de
vista molt ampli. Mollà va esmentar
autors com Jared M. Diamond, tot i que
va reconèixer que ha estat molt criticat
per atorgar un paper excessivament
determinista a la geografia, i també noms
com el de David Harvey, marxista
americà, i el seu llibre Geografías de la
libertad, Edward Glaeser i El triomf de la
ciutat, Robert D. Kaplan i La venganza de
la geografía o, finalment, La mida de les
nacions, d’Alberto Alesina i Enrico
Spolaore. Es tracta, en la visió de Mollà,
de llibres que qüestionen conceptes com
el de territorialitat, en la mesura que

actualment les comunitats lingüístiques
també són, en bona mesura, comunitats
desterritorialitzades. Un dels pocs autors
que ha aplicat conceptes geogràfics a
l’estudi del manteniment i la substitució
lingüística ha estat Rafael Ninyoles a
Sociologia de la ciutat de València
(Germania, 1996), un llibre en què
relacionava el canvi lingüístic a València
amb la mobilitat interna en la ciutat:
Ninyoles constata que hi ha molt poca
gent que visca al mateix barri on va
nàixer, i apunta que això provoca un
esquinçament inevitable dels vincles
socials que sustentaven el manteniment
del valencià. Tot això depén, és clar, dels
diferents models de ciutat i els canvis que
experimenten, i Mollà va alertar sobre els
efectes sociolingüístics que podria tenir
l’americanització de les nostres ciutats.
2) Factor econòmic, juntament amb
l’aparició de factors al·lòctons com la
globalització, que determina molts
canvis socials i sociolingüístics a escala
mundial. Aquest factor inclou fenòmens
com la liberalització i les privatitzacions,
la concentració empresarial –per
exemple, en el camp de les indústries
culturals i el sector editorial–, el poder
dels oligopolis –com el duopoli
Atresmedia/Mediaset en els mitjans de
comunicació
espanyols,
etc.
Els
sociolingüistes hem de tenir sempre
present, en aquest sentit, l’estructura
productiva del país en què treballem.
3) Factor tecnològic, que cada dia té més
pes sobre els usos lingüístics.
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4) Factors socioculturals, que per a Mollà és
també central. L’autor sosté que un llibre
clau per copsar-ne la importància és
L’ètica protestant i l’esperit del
capitalisme, de Max Weber. Per a Mollà,
en aquest racó de món som fills d’una
tradició
cultural
grecollatina
i
judeocristiana però, a diferència d’altres
països europeus, no hem tingut
Il·lustració. Això condiciona, per
exemple, el paper de la societat civil, el
nostre model d’opinió pública o la nostra
estructura de comunicació, entre altres.
5) Factors polítics, que són importants però
als quals caldria despullar del «valor
massa totèmic» que els han conferit
alguns autors. En la seua visió, el
manteniment lingüístic és degut més
sovint a la impossibilitat d’abandonar la
llengua recessiva que a la lleialtat
lingüística –i posava com a exemple el
manteniment de l’euskera a les localitats
geogràficament
més
aïllades
de
Guipúscoa, que contrasta amb la
substitució lingüística a les ciutats i
localitats millor comunicades. Un
advocat i escriptor valencià, Vicent Badia
Marín, sostenia en una conferència que
als anys 60 «els valencians que han
mantingut la llengua són aquells que no
han tingut ocasió d’abandonar-la», i
Mollà hi està d’acord, perquè la lleialtat
lingüística no depén només del grau de
militància, sinó també del context en què
viuen els parlants.

que s’han dedicat massa esforços al debat
sobre l’oficialitat lingüística en una
hipotètica República Catalana. En la seua
visió, cal relativitzar el concepte de llengua
oficial, ja que el que en realitat cal és que el
català siga la llengua pública, no pas l’oficial.
Per a l’autor, els mecanismes de reproducció
i difusió lingüística no es decideixen en
l’esfera de l’oficialitat lingüística i les
polítiques lingüístiques insitucionals, i és
per això que el llibre que ens presentava
parla de la llengua de la plaça, un mot
polisèmic que al·ludeix tant al punt de
trobada per antonomàsia de qualsevol poble
com al mercat, en el sentit d’anar a plaça, i
és en aquests dos espais on, en la seua visió,
cal incidir. En definitiva, d’entre tota la
complexitat de factors condicionants
esbossats, Mollà proposa d’incidir en els dos
espais en què, en la seua visió, ens juguem el
futur de la llengua catalana: a la plaça com a
mercat –àmbit econòmic– i a la plaça com a
punt de trobada de la comunitat.

Encara en relació amb els factors polítics, i
per a cloure el seminari, Mollà va apuntar
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Sheila Queralt: «La
sociolingüística forense: les
aportacions del corpus RESOL»
14 de desembre de 20195
Sheila Queralt, directora del Laboratorio
SQ-Lingüistas Forenses i investigadora
col·laboradora del CUSC-UB va exposar-nos,
de manera sintètica i clara, en què consisteix
la lingüística forense i quines aplicacions
pràctiques té, tot il·lustrant-ho amb
exemples de casos reals. Va ser una sessió
altament concorreguda que va facilitar la
interacció entre els assistents i la ponent.
Queralt va començar la seva ponència
exposant breument què és exactament la
lingüística forense, i va definir-la com “el
punt de trobada entre la llengua i el dret”, en
la mesura que, fonamentalment, consisteix a
aportar proves lingüístiques en àmbits
judicials. La ponent va remarcar que la
lingüística
forense
és
un
camp
interdisciplinari, i és per això que el perfil
d’un lingüista forense ha de ser
multidisciplinar: si bé és cert que la base és
lingüística, hi ha d’haver coneixements
complementaris de pragmàtica, anàlisi del
discurs, lingüística computacional, anàlisi
estadística, enginyeria, dret, entre molts
d’altres.
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La lingüística forense es concreta, segons
Queralt, en tres àrees d’actuació principals.
D’una banda, en el llenguatge legal, que té a
veure amb la redacció de les lleis i de les
sentències i en àmbits més evidencials, com
l’anàlisi d’ambigüitat de clàusules o de
documents jurídics que poden constituir
proves en judicis. En segon lloc, hi ha el
llenguatge judicial, molt desenvolupat en
països com Austràlia o Holanda a diferència
d’Espanya, on els agents judicials encara són
molt reticents envers aquest tipus d’anàlisis.
En aquesta segona àrea, s’analitzen els
discursos dels jutges, les interaccions entre
advocats i testimonis, les entrevistes
policials, les instruccions al jurat, el discurs
de les víctimes d’abusos de menors, etc. En
tercer i últim lloc, cal parlar del llenguatge
evidencial, que pot concretar-se a nivell oral
(neteja de gravacions, identificació de
parlants, transcripció, autentificació, anàlisi
de fragments qüestionats…) o escrit

/la-sociolinguistica-forense-les-aportacions-delcorpus-resol-amb-sheila-queralt/
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(atribució d’autoria, detecció de plagi,
anàlisi de marques i patents, desambiguació
de textos…).
Un dels aspectes més rellevants de la
lingüística forense és indubtablement la
construcció de perfils sociolingüístics a
partir de mostres tant orals com escrites. Els
perfils
sociolingüístics
ens
aporten
informació rellevant dels agents implicats
com l’edat, el sexe, el perfil geogràfic, la
llengua inicial, la professió, el nivell
educatiu, la religió, la ideologia política… Els
trets que es poden identificar dependran de
la mostra de material lingüístic disponible.
A continuació, Queralt va explicar de quina
manera s’havien servit del corpus RESOL per
elaborar perfils sociolingüístics. El corpus
RESOL és un corpus oral escolar de tipus
longitudinal en què es valoraven les
capacitats interactives i les habilitats
cognitivoacadèmiques
dels
mateixos
alumnes a 6è de primària, 1r d’ESO i 4t d’ESO
(en tres ocasions, doncs, entre 2006 i 2010).
A partir de l’anàlisi del corpus, van poder-se
identificar un seguit de variables que poden
ser útils per elaborar perfils sociolingüístics
que permetin classificar les mostres segons
l’edat, el sexe o la zona geogràfica. També hi
entren, tanmateix, qüestions idiolectals que
corresponen
a
les
característiques
idiosincràtiques i úniques en la manera de
parlar de qualsevol individu.

escrit, aporta informació de tipologia
diversa. Cal tenir en compte, tanmateix, que
cada individu té un estil únic. Atesa la
complexitat de factors, la lingüística forense
dialoga
amb
subdisciplines
de
la
sociolingüística com la sociologia del
llenguatge (que estudia qüestions com la
diversitat lingüística, el plurilingüisme, els
conflictes lingüístics…), la psicologia social
de la llengua (que parteix de diferents
paradigmes com la teoria de l’acomodació a
la parla, la teoria de la vitalitat
etnolingüística…) i, de manera prominent, la
sociolingüística variacionista (que analitza
els factors socials que condicionen la
variació lingüística).
La variació interlingüística i intralingüística
són molt rellevants per a la lingüística
forense. La variació és inherent a totes les
llengües i a tots nivells del llenguatge
(fonètic i fonològic, morfològic, sintàctic,
semàntic, pragmàtic i discursiu). Aquesta
variació, però, no és casual. Segons Queralt,
està supeditada a factors lingüístics interns
(tipus d’oracions que utilitza, com expressa
l’obligació o la condició, etc.) i a factors
socials externs (nivell educatiu, origen

La ponent va afirmar que la producció
lingüística d’un individu ens pot revelar els
seus trets socioindividuals i sociocol·lectius,
en la mesura que el llenguatge, tant oral com
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geogràfic o
exemple).

sexe

dels

individus,

per

Quant a metodologia, Sheila Queralt va
parlar-nos de l’entrevista en l’àmbit forense.
L’espai on s’ha de desenvolupar l’entrevista
ha de ser tranquil, relaxat, amb poc
moviment de persones i sense distraccions o
estímuls externs. En el cas dels menors, cal
adaptar l’espai i intentar evocar situacions
agradables. També és recomanable que el
mobiliari sigui de la mida del menor per
facilitar la interacció, i la presència de
joguines, mobles de colors, etc. pot
contribuir a la distensió i afavorir la
participació del menor. El llenguatge emprat
per l’entrevistat ha de ser entenedor i clar, i
hem d’intentar evitar donar informació extra
que no ens hagi facilitat el nen. A més,
Queralt sosté que cal ser suau i tenir tacte
per evitar activar records durs del passat del
menor. Cal preguntar de manera indirecta
per obtenir informació no condicionada. La
postura ha de ser relaxada i oberta, i hem
d’evitar envair l’espai del menor. Queralt,
per últim, afirma que cal treballar la
confiança amb el menor, evitar pressionar-lo
o premiar les seves respostes, en la mesura
que pot veure’s incitat a respondre qualsevol
cosa per complaure l’entrevistador.

D’una banda, permet crear perfils
sociolingüístics en casos d’assetjament
escolar. També pot contribuir a l’èxit de la
suplantació policial d’identitats o millorar la
comunicació en entrevistes a menors.
Finalment, permet d’oferir una base de
dades poblacional per l’anàlisi del discurs
atribuït a menors que permeti detectar
possibles manipulacions.
Queralt va concloure que és possible
descriure diferències en el comportament de
les variables lingüístiques estudiades per als
grups d’edat i sexe aplicables a l’elaboració
de perfils sociolingüístics. També va alertar
del risc que els adults influeixin en el discurs
dels menors en diversos àmbits. Finalment,
Sheila Queralt va advocar per fomentar més
estudis que trobin i descriguin variables
lingüístiques que siguin idiosincràtiques o
característiques
de
diversos
grups
poblacionals.

El que s’analitza a partir d’aquestes
entrevistes són variables diverses (lèxic,
morfosintaxi, pragmàtica, conducta) a partir
de les quals podrem establir un seguit
d’hipòtesis, com l’edat, el sexe o trets
idiolectals. Les aplicacions pràctiques de
l’anàlisi d’aquestes entrevistes són diverses.
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Vicent Climent-Ferrando:
«Presentació del vademècum de
polítiques lingüístiques del
consorci europeu MIME»
24 de gener de 20196
Vicent Climent-Ferrando, professor de la
Universitat Pompeu Fabra i investigador
post-doctoral del Consorci Europeu de
Recerca MIME a la Universitat d’Augsburg
entre 2016 i 2018, va venir a presentar-nos les
propostes sobres polítiques lingüístiques per
a la gestió del multilingüisme incloses al
document
The
MIME
Vademecum7,
resultant del projecte de recerca d’àmbit
europeu MIME—Mobility and Inclusion in a
Multilingual Europe (2014-2018), liderat per
la Universitat de Ginebra i que va comptar
amb la col·laboració de 22 universitats. El
projecte, de cinc anys de durada, va
aconseguir un finançament de fins a 6
milions d’euros.
D’acord amb el ponent, el Consorci MIME
partia de tres preguntes de recerca bàsiques:
(a) què són les societats multilingües i com
funcionen; (b) com el multilingüisme, en les
societats contemporànies, es veu afectat per
la globalització i per la mobilitat/inter-

6

Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/01/29
/presentacio-del-vademecum-de-politiqueslinguistiques-del-consorci-europeu-mime-ambvicent-climent-ferrando/

connectivitat que comporta; i, finalment, (c)
quines són les millors respostes que, en
contextos altament diferenciats, podem
donar als reptes que ens planteja no només
la diversitat lingüística sinó també els
incessants canvis que experimenten els
agents que hi intervenen. Amb l’objectiu de
donar resposta a aquests interrogants, el
consorci s’ha organitzat al voltant de quatre
principis fonamentals:
1. La interdisciplinarietat: en el projecte hi
ha convergit, com a mínim, deu
disciplines diferents, des de la ciència
política o la filosofia fins a l’economia o
la sociolingüística, entre molts d’altres.
2. Diferents nivells d’anàlisi que van des del
micro —nivell individual— fins al macro
—estats o grups d’estats com la Unió
Europea—, tot passant pel nivell meso —
és a dir, de les institucions, organismes,
universitats i administracions mitjanes.

7

Podeu consultar-lo a
project.org/vademecum/
16/07/2019).

https://www.mime(última
consulta:
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3. Anàlisi del disseny de les polítiques
lingüístiques, que els ha permès avaluar
si les societats actuals s’estan adaptant a
les noves realitats multilingües en un
marc integrador.
4. Consultes periòdiques a la societat civil,
a les administracions públiques, etc. La
implicació dels anomenats partprenents
(stakeholders)
ha
estat,
doncs,
fonamental, i s’ha canalitzat a partir de
diferents Stakeholder Forum.
Els objectius del Consorci MIME eren molts
i de diversa mena. D’entrada, constituïa una
resposta a una demanda de la Comissió
Europea, que pretenia posar llum sobre
qüestions complexes com per exemple de
quina manera els europeus poden equilibrar
els requisits de mobilitat de les noves
societats integrades, modernes i avançades
tecnològicament amb la necessitat de
mantenir i treure profit de la diversitat
lingüística i cultural d’Europa. També
intentava escatir què implica aquest repte en
termes de pràctiques comunicatives, de
drets lingüístics i d’ensenyament i
aprenentatge de llengües. Finalment, també
es plantejava com tot plegat es tradueix en
unes polítiques que tinguin en compte les
llengües
nacionals,
les
llengües
minoritzades i les llengües dels immigrants.
A més, el Consorci MIME partia del model
d’anàlisi trade-off, un instrument clàssic
d’anàlisi de polítiques públiques que pot
aplicar-se a qualsevol problema o conflicte a
què una societat ha de fer front, però que és
especialment apte quan una societat tracta

de conciliar objectius divergents. En el cas
que ens ocupa, l’ideal seria trobar el punt de
convergència
entre
les
dinàmiques
contraposades d’inclusió i de mobilitat, com
mostra la il·lustració.

En el terreny de les concrecions, el
vademècum consta de 72 ítems agrupats en
sis àmbits:
1. Anàlisi de les polítiques lingüístiques
(des de diferents disciplines: economia,
filosofia...). Es plantegen, entre altres,
fins a quin punt podem adoptar una
posició de no intervenció envers les
qüestions relacionades amb les llengües.
Climent-Ferrando va assegurar que la
no-intervenció també és una forma
d’intervenció, perquè deixem que la
llengua gran s’imposi a les llengües
minoritzades o amb menys parlants. La
política lingüística, que és una política
social i pública, ajuda a regular les
dinàmiques entre llengües, que no poden
deixar-se a mercè de les forces del
mercat.
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2. Minories, majories i drets lingüístics.
Un dels objectius centrals en aquest
camp és sensibilitzar les majories sobre la
diversitat lingüística dels territoris. Des
de les capitals dels Estats no se sol
promoure una sensibilització adequada a
l’hora de valorar la realitat i la riquesa
lingüística d’un territori, cosa que crea
un decalatge entre el centre i la perifèria,
o entre la llengua majoritària de l’estat i
la resta de llengües. L’oficialitat de la
llengua, a més, no en garanteix l’ús.
Climent-Ferrando va posar l’exemple del
gaèlic, que és la llengua nacional i una de
les dues llengües oficials d’Irlanda,
juntament amb l’anglès, però que només
un 1% de la població utilitza amb
assiduïtat. Hi ha d’haver, doncs, una
demanda real per part de la societat, cosa
que no passa en el cas d’Irlanda, on no
existeix un consens per canviar la realitat
demolingüística de la llengua i
transcendir els usos simbòlics a què se
circumscriu en l’actualitat.
3. Diversitat lingüística, mobilitat i
integració, especialment en àmbits
com les ciutats. En aquest punt es posa
en valor el concepte de multilingüisme
autocentrat, desenvolupat des del Servei
de Política Lingüística de la Universitat
de València i que fa referència a la idea
que la promoció d’una llengua pròpia no
implica l’exclusió de la resta de llengües.
Per exemple, promoure l’ús del català en
l’àmbit universitari no s’ha d’entendre
necessàriament com a sinònim de
l’exclusió del castellà i de l’anglès. Cal

decidir quins models lingüístics són
òptims perquè hi hagi un equilibri entre
mobilitat i inclusió i crear unes polítiques
lingüístiques que tinguin en compte la
realitat sociolingüística del territori. El
ponent assegurava que no només s’ha de
fer política lingüística des del català i per
al català —que també— sinó que, a més,
cal tenir en compte altres llengües que
són presents en el territori a diferents
nivells i àmbits en unes societats cada
vegada més canviants.
4. Ensenyament i aprenentatge de
llengües. Un dels canvis més rellevants
que es constaten en aquest camp és la
creixent importància de l’anglès. A
Catalunya aquesta tendència es fa palesa
en el reorientació del sistema educatiu
català cap a un model plurilingüe que es
plasma en el document El model
lingüístic del sistema educatiu de
Catalunya, elaborat des del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya —recentment rebatejat com a
Departament d’Educació. El ponent va
observar que calen recursos per
implementar aquest tipus de models si es
vol assegurar el desenvolupament de
competències suficients en les diferents
llengües, i va observar que la línia
adoptada pel Departament pot ser
positiva per a recuperar una part de la
referencialitat que el model català ha
perdut en l’àmbit europeu com a resultat
d’un èmfasi insuficient en l’aprenentatge
d’altres llengües, a banda de les oficials
—català i castellà.
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5. Traducció, tecnologies del llenguatge
i estratègies alternatives. En aquest
terreny es plantegen, entre altres, l’abast
del terme intercomprensió i els beneficis
d’aquesta perspectiva sobre les trobades
interlingüístiques.
6. Temes especials. En aquest punt s’hi
tracten diversitat de temes no inclosos en
els apartats precedents, com per exemple
la disponibilitat de formularis en
diferents llengües en àmbits com el
pagament d’impostos per als segments
de població més mòbils —ClimentFerrando posava com a exemples el
personal docent i investigador o els
pensionistes
britànics
i
d’altres
nacionalitats residents en diferents
localitats turístiques del País Valencià.
El ponent va concloure la seva comunicació
sostenint que no podem deixar les
dinàmiques lingüístiques de les societats
sense intervenció. Va afirmar que la
problemàtica de la mobilitat i la inclusió no
afecta només uns col·lectius particulars, i
que és el conjunt de la societat que hi ha de
donar resposta. També que és necessari que
les majories i les minories es (re)coneguin, i
que la complexitat de la situació
sociolingüística
de
les
societats
contemporànies requereix de polítiques
lingüístiques igualment complexes i que
integren enfocaments micro, meso i macro.
Finalment, el ponent va reblar aquesta
darrera idea recalcant la necessitat de trobar
un equilibri entre la mobilitat i la inclusió,
perquè és d’aquest equilibri que neix la
cohesió social.
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Francesc Bernat, Mireia Galindo
i Carles de Rosselló: «La
bilingüització de Catalunya
durant el segle XX»
22 de febrer de 20198
Francesc Bernat, Mireia Galindo i Carles de
Rosselló, investigadors del CUSC-UB, van
presentar-nos els resultats de la seva recerca
en curs sobre la bilingüització de Catalunya
durant el segle XX, un procés de canvi
sociolingüístic crucial i alhora poc conegut,
sense el qual seria impossible entendre la
situació sociolingüística de la Catalunya
actual.
La visió que es té sobre el procés de
bilingüització de la societat catalana és,
segons els ponents, fragmentària i parcial,
plena de llacunes, i no hi ha cap estudi que
ressegueixi minuciosament la bilingüització
massiva dels catalans al llarg dels segles XIX
i XX. Tampoc sabem amb exactitud com els
catalanoparlants van incorporar l’ús actiu
del castellà en àmbits concrets ni quina
actitud mostraven davant d’aquest procés.
Bernat, Galindo i de Rosselló, amb aquesta
recerca, tenen com a objectiu determinar
com i quan s’ha produït la bilingüització de
la població catalana i quin ha estat el ritme
d’implantació i de seguiment de la norma de

8

Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/03/0
6/la-bilinguitzacio-de-catalunya-durant-el-segle-

convergència al castellà (cf. Vila i Galindo,
2012) durant el procés. Van remarcar la
necessitat urgent de dur a terme aquest
estudi, atès que els possibles informants que
poden donar-ne compte cada vegada són
més escassos, per raons temporals i
biològiques. El seu testimoni és clau per
desmentir certs relats falsejadors que
sostenen que els catalans hem estat
bilingües des de temps immemorials.
Francesc Bernat va començar amb un breu
repàs històric del procés que ens ocupa, i va
emmarcar-lo en les edats moderna i
contemporània. Va explicar que en el cas del
català la dinàmica de minorització
lingüística s’inicia al segle XVI, amb la unió
dinàstica amb la Corona de Castella. A partir
d’aquest moment el català perd àmbits d’ús
i parlants, més que no pas en guanya. Amb
tot, durant l’edat moderna aquest procés
només afecta les elits del país i els àmbits

xx-amb-francesc-bernat-mireia-galindo-i-carlesde-rossello/
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d’ús formals: cal no perdre de vista, en
aquest sentit, que la dinàmica de
castellanització no afecta els àmbits
informals ni la immensa majoria de la
població, que continua sent analfabeta i
monolingüe en català.
Els processos de subordinació lingüística
s’acceleren i s’aprofundeixen durant el segle
XIX, amb l’adveniment de la Revolució
Francesa (1789) i de la resta de revolucions
liberals burgeses, a partir de les quals la
dinàmica de minorització començarà a
afectar tot el cos social. L’objectiu és ara la
construcció dels estats-nació, que han
d’estar integrats pel conjunt dels ciutadans
d’un territori, que han de sentir-se part
integradora i homogènia d’un projecte
comú. El procés d’homogeneïtzació de la
població per part dels estats-nació implica
necessàriament
l’homogeneïtzació
lingüística: cal, doncs, fer que s’abandonin
les varietats locals en favor d’una sola
llengua nacional, comuna i de prestigi.
Malgrat tot, el reeiximent del projecte de
construcció
dels
estats-nació
i
d’homogeneïtzació depèn de condicionants
locals i dels mitjans emprats. Els mitjans de
facilitació de la llengua nacional més
habituals passaven sobretot per l’escola, la
centralizació administrativa, el servei militar
obligatori i mesures legals a favor de la
llengua nacional i en contra de la resta de
varietats. A més de l’acció dels estats-nació,
també
les
transformacions
socioeconòmiques
derivades
de
la
implantació d’economies capitalistes van

facilitar el gradual bandejament de la resta
de llengües.
Tot seguit, Bernat va centrar-se en el cas
català dins de l’estat espanyol. A diferència
del que ocorria a França, el procés de
nacionalització espanyol durant el segle XIX
és lent i superficial, i presenta moltes
mancances en la mesura que l’estat va ser
incapaç de crear iniciatives de consens social
que impliquessin una millora de les
condicions de vida i que justifiquessin
l’abandonament de la llengua pròpia en
favor de la llengua dominant. Malgrat
aquestes deficiències, a partir de la segona
meitat del segle XIX la població catalana va
aprenent gradualment el castellà, tot i que a
un ritme molt lent i amb acusades
mancances. La ineficàcia del model de
construcció nacional espanyol es feia palesa
en les altes taxes d’analfabetisme o en la
precarietat de les instal·lacions i les
pràctiques d’ensenyament, entre altres. Amb
l’aprovació de la llei Moyano (1857)
escolaritzar-se implicava necessàriament
aprendre castellà, però el 1900 el 50% de la
població espanyola encara era analfabeta, i
per tant, devien existir importants bosses de
monolingüisme en català, basc, gallec, etc. El
servei militar, un altre dels grans facilitadors
del procés de bilingüització, era rebutjat per
la població i titllat d’elitista, perquè els rics
podien eximir-se’n mitjançant el pagament
d’una redempció en metàl·lic. Els darrers
àmbits formals en què resistia el català
(notariat, jutjats…) van passar al castellà
amb el govern liberals.
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Pel que fa al segle XX, segons Bernat cal
diferenciar el període anterior a la Guerra
Civil i el període posterior. El 1898, amb la
guerra de Cuba, plana sobre el país una
sensació immensa de desencantament i
derrota que desencadena dos nacionalismes
contradictoris: el nacionalisme català, que
vol reformar el projecte d’estat-nació
espanyol en clau federal, i un nou
nacionalisme espanyol, que en cap cas
qüestiona l’estat-nació i que pot dividir-se
en dues branques diferenciades: el
regeneracionisme i l’autoritarisme. Per a
aquest últims, els enemics de la nació deixen
de ser els americans i passen a ser-ho els
catalans, que són percebuts com a agents
aliens i perillosos que poden fer trontollar el
projecte de nació espanyola. Amb els
primers triomfs dels catalanistes, el català,
tot i que lentament i amb deficiències,
recupera parcialment alguns àmbits, com el
de l’escola (Decret de Bilingüisme de 1931),
tot i que això no evitarà que els alumnes
continuïn aprenent castellà. L’escolarització,
en
aquesta
època,
augmenta
exponencialment, i els primers immigrants

no catalanoparlants, que es concentren
sobretot a l’àrea de Barcelona, adopten
generalment el català perquè continua sent
la llengua predominant del carrer.
Anys després de la Guerra Civil
l’escolarització arriba al 100% de la població
i es pot parlar, per tant, d’una bilingüització
completa dels catalanoparlants. La norma de
convergència lingüística al castellà es fa
extensiva a tota la població durant el
franquisme, període en què el català és
reprimit severament. També arribaran
centenars
de
milers
d’immigrants
castellanoparlants, un fenomen que
contribuirà també a modificar els usos
lingüístics de la població.
A continuació, Carles de Rosselló va exposar
la metodologia emprada per recollir i
analitzar les dades. Van anar a buscar els
darrers testimonis que podien relatar com
van viure aquest procés de bilingüització:
calia, doncs, recórrer al segment de població
més gran possible (més de 90 anys) que
tingués el català com a L1. Van dissenyar un
guió d’entrevista semiestructurada, perquè
els informants poguessin explicar la seva
biografia lingüística des de la infantesa fins
al moment actual. El treball de camp el van
dur a terme a través dels alumnes d’alguns
professors de sociolingüística de la
Universitat de Barcelona (Emili Boix, F.
Xavier Vila, Vanessa Bretxa) i en van obtenir
un corpus de 55 entrevistes amb 12 homes i
43 dones, amb una mitjana d’edat de 94 anys
(l’informant més gran havia nascut el 1912 i
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el més jove, el 1927). Han tractat les dades
obtingudes amb el programa ATLAS.ti.
Entrant a les dades, Mireia Galindo va
explicar que, sempre d’acord amb els
informants, els seus avis, nascuts als anys 50
i 60 del segle XIX, eren monolingües en
català, amb dues excepcions: un cas de classe
mitjana-alta que presentava un bilingüisme
incipient i bàsicament receptiu, i un altre de
classe alta amb un bilingüisme més fluid. Es
corroboren, doncs, els estudis que sostenen
que la bilingüització és un procés vertical,
iniciat a les classes altes i en zones
eminentment urbanes.
Els pares dels informants, nascuts als anys 80
i 90 del segle XIX, ja començaven a saber una
mica de castellà, però la seva competència
lingüística en aquesta llengua era molt baixa;
és per això que només parlaven castellà en
cas de necessitat. Les generacions dels avis i
dels pares dels informants viuen, doncs,
l’extinció del monolingüisme en català. És a
partir del tombant del segle XX que s’esdevé
el procés gradual i definitiu de
bilingüització.
Quant als informants, nascuts entre el 19121927, sostenen que ja són bilingües, però que
en un primer moment es tractava d’un
bilingüisme poc fluid. El castellà no havia
arrelat tant en les generacions anteriors,
sobretot perquè l’accés a l’educació era
difícil i perquè les interaccions amb els
castellanoparlants eren escadusseres, en la
mesura que la immigració encara era baixa.
A partir del 1900, però, augmenta
l’escolarització
(passem
del
42%

d’analfabetisme el 1910 al 21%, el 1930) i la
immigració castellanoparlant augmenta
lleugerament (el 1920, la població nascuda
fora dels territoris de parla catalana
representava un 8% del total; el 1940, el 15%).
Els primers contactes dels informants amb el
castellà tenen a veure sobretot amb l’escola
(bàsicament en interaccions formals). En
canvi, no recorden que fora de l’escola ningú
parlés castellà, a excepció de casos concrets,
com minyones, porters i metges.
A partir de la dècada dels anys 30 comencen
a tenir més contacte amb locutors
castellanoparlants, i això coincideix amb
l’esclat de la Guerra Civil, que té com a
resultat l’arribada de refugiats i de soldats
espanyols. A més, els homes que van el front
han d’interactuar amb els seus camarades, i
ho
faran
en
castellà
amb
els
castellanoparlants. També va augmentar la
immigració de territoris castellanoparlants
de la resta de l’Estat que buscaven feina a
Catalunya, especialment a zones industrials
que requerien mà d’obra.
Pràcticament tots els informants assenyalen
l’escola com a focus d’aprenentatge del
castellà. Abans del franquisme, la llengua a
les escoles era un factor més aviat inestable i
versàtil: amb la dictadura de Primo de Rivera
van aprendre a llegir i escriure en castellà;
amb la República, el català va penetrar de
nou a les aules, tot i que en graus variables i
en funció del mestre i el seu criteri. No hi
havia, doncs, una pauta segons l’origen
geogràfic o la filiació de l’escola. En alguns
casos, altres àmbits que destaquen com a
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focus d’aprenentatge del castellà són la
doctrina religiosa (catecisme en algunes
escoles) i les vessants més lúdiques (contes,
cançons, còmics i, més endavant, els mitjans
de comunicació).
La majoria va percebre aquest procés de
bilingüització com un fet «natural»: els
agradava aprendre el castellà i parlar-lo. El
castellà tenia connotacions positives, el
qualifiquen de «llengua bonica» i asseguren
que parlar-lo «feina fino». Altres són
conscients que la bilingüització va ser una
imposició i tenen la percepció que els van fer
estudiar castellà a la força. Tanmateix, tots
coincideixen que no va ser un procés
benvolent, en la mesura que es van veure
obligats a aprendre’l i no ho van fer per
voluntat pròpia. La majoria no s’havien parat
mai a reflexionar-hi fins que no els ho van
demanar en les entrevistes.
Per últim, Carles de Rosselló va resseguir el
procés d’implantació de la norma de
convergència, que fa referència al fet
d’acabar coincidint en una mateixa llengua
dos parlants que tenen llengües diferents
com a llengua inicial o habitual. Actualment,
associem la norma de convergència al
castellà, perquè és el comportament
majoritari, però als anys 20 i 30 no hi havia
aquest automatisme, i la llengua de
convergència tant podia ser el català com el
castellà: estava oberta, doncs, a certes
fluctuacions. Els castellanoparlants que
convergien al català ho feien bàsicament per
pressió demolingüística, perquè el català era
la llengua majoritària del carrer, i perquè

molts
catalanoparlants
tenien
una
competència productiva oral en castellà
molt feble.
El pas gradual cap a una norma de
convergència favorable al castellà s’explica
pel bilingüisme asimètric: durant el
franquisme, cada vegada més, els autòctons
eren competents en castellà, mentre que els
immigrants venien sense coneixements
previs del català. Els informants atribueixen
aquest canvi de comportament a tres factors.
El primer és sobretot la voluntat de
comunicar-se amb les persones immigrants,
les quals majoritàriament només sabien
castellà, codi comú entre autòctons cada cop
més bilingüitzats i forans que no saben
català. És, doncs, una raó pragmàtica i
instrumental. En segon lloc, amb menys pes,
hi ha el concepte d’educació: calia no ser mal
educat amb els nouvinguts i parlar-los amb
llengües que coneguessin. Finalment, amb
menys pes, alguns informants sostenen que
feien l’esforç de parlar en una segona llengua
perquè els «castellans» no estaven disposats
a fer-ho, i consideraven que el nivell
d’instrucció dels catalans era superior
perquè tenien un repertori lingüístic més
ampli.
Amb el franquisme, la prohibició de l’ús del
català en els àmbits públics i la pressió cap a
l’ús del castellà també es fa sentir en les
interaccions
a
nivell
micro.
Els
comportaments lingüístics canvien i la
norma de convergència al castellà es
consolida sense deixar gaire espai a la
fluctuació o la variabilitat. El grau de
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bilingüització dels autòctons millora, els
mitjans de comunicació són només en
castellà
i
les
immigracions
castellanoparlants assoleixen un volum molt
important, fins al punt d’esdevenir un
engranatge necessari per acabar d’impulsar
l’ús del castellà a tots nivells. Els informants
manifesten certa percepció d’aconflictivitat
en el pla interpersonal, tot i que conceben
aquesta bilingüització forçosa com una
imposició no només en els usos
institucionals, sinó també en els usos
interpersonals.

lingüística a Catalunya. Dins F. Xavier Vila (ed.).
Posar-hi la base: usos i aprenentatges lingüístics en el
domini català (31-45). Barcelona: IEC. Accessible a:
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000187
/00000076.pdf

A tall de conclusió, els ponents van recordar
que els avis dels informants són
pràcticament tots monolingües; els pares,
bilingües incipients; els informants,
bilingües amb una competència acceptable
en castellà. També atribueixen la causa de la
implantació de la norma de convergència al
castellà (consolidada, com hem vist, durant
el franquisme) a raons fonamentalment
instrumentals
i
comunicatives
Els
catalanoparlants passen el castellà a causa
del bilingüisme asimètric i, secundàriament,
per una idea d’«educació». Francesc Bernat
va reblar el seminari assegurant que, si el
projecte els ha donat alguna lliçó, és que el
segle XX és crucial per a la història social de
la llengua catalana, perquè és quan s’han
produït els canvis sociolingüístics més
significatius de tota la història moderna i
contemporània de la llengua.

Referències
VILA, F. Xavier; GALINDO, Mireia. 2012. Sobre la
història i l’extensió de la norma de convergència
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Cristina Illamola: «Qüestions
metodològiques en la recerca
sobre actituds lingüístiques»
22 de març de 20199
Cristina Illamola, investigadora del CUSCUB i professora associada del Departament
de Filologia Hispànica, Teoria de la
Literatura i Comunicació, va parlar sobre
diferents qüestions metodològiques en la
recerca sobre actituds lingüístiques i, més
concretament, sobre la seva participació en
el projecte PRECAVES XXI sobre actituds
envers les varietats de la llengua casteallana,
sorgit en el marc del projecte PRESEEA i
coordinat des de la Universitat de Alcalá de
Henares pel Dr. Florentino Paredes i la Dra.
Ana M. Cestero.
Va començar mostrant dos vídeos que,
d’alguna manera, reflectien aspectes
relacionats amb el fenomen de les actituds
lingüístiques: el primer, era un vídeo de
l’Instituto Cervantes, on es promociona el
castellà, mitjançant la celebració del Día E
(dissabte anterior al solstici d’estiu) i que li
va servir per què els assistents reflexionessin
sobre les varietats del castellà que
apareixien, qui les parlava i com es
mostraven. Per l’altra, per exemplificar les

9

Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/04/0
2/questions-metodologiques-en-la-recerca-sobreactituds-linguistiques-amb-cristina-illamola/

actituds en vers les llengües, va oferir un
vídeo10 en què infants dels EUA reaccionen a
la cançó de la pel·lícula d’animació Frozen
(Disney) en diferents llengües. En el primer
cas, Illamola va destacar la qüestió del
prestigi encobert de les diferents varietats
lingüístiques que apareixien en el vídeo, i el
fet que la seva tria no era innocent. En el
segon, d’una manera més explícita, es
mostrava com els nens, a partir de les seves
reaccions,
ja
expressaven
prejudicis
lingüístics i diferents coneixements i
reaccions afectives envers les llengües.
A partir d’aquí, es van introduir els tres
aspectes fonamentals que es troben en
l’estudi de les actituds lingüístiques: les
creences, les actituds i la identitat. Primer,
les creences es relacionen amb l’estudi dels
valors i els prejudicis que poden mostrar els
parlants cap a una llengua, una varietat
lingüística o fins i tot envers una variant
concreta d’un tret lèxic, fonètic o gramatical.
En segon lloc, pel que fa a les actituds,

10

Podeu
veure
el
vídeo
a
https://www.youtube.com/watch?v=L7WNr8Df1
T0& (última consulta: 16/07/2019).
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aquestes tenen a veure amb les reaccions i el
posicionament dels parlants davant d’una
llengua, varietat o variant. Per últim, pel que
fa a la identitat, aquesta qüestió es relaciona
amb fenòmens com el fet de formar part
d’un grup, la sostenibilitat de les llengües o
la transmissió intergeneracional.
A més, en l’anàlisi de les actituds
lingüístiques s’hi poden diferenciar dues
aproximacions. Per una part, el vessant
conductista, que es basa en «l’anàlisi que es
realitza a partir de les opinions dels
individus sobre les llengües», a través de la
«formulació
de
preguntes
directes
mitjançant enquestes o entrevistes». Per
l’altra part, existeix un vessant mentalista, en
el qual «l’actitud es considera un estat
mental interior, és a dir, una variable que
intervé en un estímul que rep l’individu i la
seva resposta davant l’estímul». El vessant
mentalista, doncs, a diferència del
conductista, es basa en una anàlisi indirecta
que «permet la predictibilitat» i, a més, «és
el més utilitzat».
A continuació, Illamola va presentar «els tres
components bàsics que constitueixen
l’actitud». En primer lloc, el component
cognoscitiu, que consisteix en «la
informació i les dades que el subjecte coneix
sobre l’objecte». En segon lloc, hi trobem el
component afectiu, és a dir, «com es valora
l’objecte des de les emocions (agradable o
desagradable)». En tercer lloc, el conatiu,
que fa referència a la «reacció davant
l’objecte». També, aquestes valoracions cap
a una varietat lingüística concreta poden ser

directes, com la determinació del lloc
d’origen del subjecte a partir del seu accent,
o indirectes, com la determinació de la classe
social a la qual podria pertànyer el subjecte a
partir de la seva veu o de la seva manera de
parlar. A més, en relació amb aquestes
valoracions, Illamola va apuntar que no
només es podrien analitzar actituds
positives o negatives cap a llengües o
varietats lingüístiques en conjunt, sinó
també cap a variants molt més concretes,
com s’ha indicat, com és el cas del laismo o
loismo en castellà o construccions
antinormatives com «siempre me se cae
todo» (ordre del pronoms).
Pel que fa a la metodologia, existeixen
diferents sistemes per obtenir dades
d’actituds lingüístiques que, realment, convé
seleccionar segons els objectius de l’estudi,
ja que tots presenten avantatges i
desavantatges. Les enquestes, per exemple,
permeten obtenir un gran nombre de
respostes d’una manera ràpida, i poden
incloure preguntes tant obertes com
tancades. Les entrevistes sociolingüístiques,
en canvi, permeten obtenir respostes més
extenses i focalitzades, ja que poden ser
reconduïdes per l’entrevistador, tot i que el
temps que s’ha d’invertir és molt més elevat.
Una altra opció també són els grups de
discussió (focus group), encara que, com en
el cas de les entrevistes, amb les
transcripcions i el nombre major
d’informants, el volum de feina augmenta.
Sigui con sigui, un problema que sol
plantejar-se a l’hora d’utilitzar qualsevol
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d’aquests mètodes és si realment existeix
una alteració de les dades a causa de
l’anomenada paradoxa de l’observador. És a
dir, és possible que a l’hora d’expressar
valoracions negatives, l’informant se senti
cohibit i sempre intenti valorar més
positivament qualsevol fenomen lingüístic.
Un cop vists aquests punts, la ponent va
explicar més detalladament la seva
experiència en la participació del projecte
PRECAVES XXI, en el qual hi participen
equips espanyols, hispanoamericans i també
d’altres països, com França i Japó. En la
primera fase del projecte, que ja ha estat
completada, s’han estudiat varietats cultes
del castellà amb dos grups d’informants: un
grup d’estudiants de filologia, lingüística o
graus similars, amb coneixement sobre les
varietats del castellà, i un altre sense aquests
coneixements. Ara, en la segona fase del
projecte, que s’ha iniciat aquest 2019, es
pretén ampliar l’estudi a tota la població en
general.
Concretament, l’enquesta s’ha dissenyat en
el marc de la metodologia de matched-guise
o «prova de veus disfressades». L’objectiu és
que els informants jutgin, en el marc d’un
aplicatiu web, 16 veus, 8 espontànies i 8
llegides, d’homes i de dones, que parlen 8
varietats diferents del castellà (castellà nordcentral, andalús, canari, caribeny, argentí,
mexicà, andina i xilena). Cada informant ha
de valorar-les responent diverses preguntes,
ja sigui puntuant diferents ítems de
diferencial
semàntic
(agradabledesagradable,
simpàtic-antipàtic)

mitjançant una escala, o responent un seguit
de preguntes obertes, com per exemple a
quina professió creuen que es dedica.
A partir d’aquesta presentació metodològica
i del projecte PRECAVES, Illamola va
destacar sobretot tres problemes que cal
considerar a l’hora d’analitzar les dades
obtingudes o de l’estudi en general.
1. En primer lloc, l’extensió excessiva de
l’enquesta, en què cal valorar fins a 16
gravacions diferents (recordem: 8
varietats, amb una gravació llegida i una
altra espontània), que pot resultar massa
feixuga i pot provocar que els resultats
finalment resultin esbiaixats.
2. En segon lloc, és possible que les
valoracions dels informants siguin massa
positives, fet que pot estar relacionat
amb la paradoxa de l’observador,
esmentada més amunt.
3. En tercer lloc, la ponent també va
subratllar un problema metodològic
important, que és la qüestió de la
classificació dels parlants bilingües
inicials, ja que en el disseny general del
projecte només es contempla la
participació d’informants amb una sola
llengua inicial. És a dir, tant en la primera
com en la segona part del projecte, en el
mostra hi ha persones bilingües que
tenen el català i el castellà com a llengua
d’ús familiar, però a l’hora de
proporcionar les seves dades personals
per a realitzar l’enquesta, només es
pregunta per quina és la llengua materna
(s’exclou el plural). El fet de no tenir en
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compte aquesta qüestió podria tenir
conseqüències en l’estudi dels resultats,
segons Illamola, ja que amb les respostes
que ja han obtingut de moment, han vist
que els bilingües segueixen una
tendència diferent en comparació amb
els monolingües castellanoparlants i
catalanoparlants. Segons les dades, els
bilingües són el grup que aporta
valoracions més positives seguits, de
manera aparentment paradoxal, dels
parlants que tenen el català com a L1 i, en
últim lloc, es troben els parlants que
tenen el castellà com a L1. Aquesta
distinció ha estat possible gràcies al fet
que en el projecte de Barcelona es va
demanar a cada informant la seva llengua
inicial, habitual i familiar en un
document adjunt a l’enquesta en línia,
tot i que són conscients que no és
suficient.

Com a conclusió, la ponent va acabar el
seminari citant Blas Arroyo i Moreno
Fernández, que defensen la importància de
l’estudi de les actituds i de la sociolingüística
en general en l’estudi de les llengües, ja que
els fenòmens lingüístics són un reflex dels
fenòmens socials. D’aquesta manera, les
actituds poden contribuir en la difusió dels
canvis lingüístics, així com la llengua també
és capaç de transmetre significats i
connotacions socials.

Posteriorment, Illamola va resumir l’interès
de l’estudi de les actituds lingüístiques i en
destacà quatre punts. En primer lloc,
l’obtenció d’un «índex d’integració dels
col·lectius immigrants». En segon lloc, ser
capaços de «detectar les motivacions de la
transmissió lingüística d’una llengua i, en
conseqüència, de la seva sostenibilitat o no».
En tercer lloc, «analitzar el grau de
coneixement de les diferents varietats del
castellà per part de col·lectius concrets, per
exemple, futurs professors, la seva actitud
envers cadascuna de les varietats i, per tant,
el tractament que aquests poden fer-ne a
l’aula». Finalment, estudiar si «encara hi ha
la idea que existeix un castellà millor».
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Miquel Cabal: «El tractament
dels registres col·loquials i
vulgars en la traducció literària
al català»
12 d’abril del 201911
Miquel Cabal Guarro, traductor literari del
rus, investigador del CUSC-UB i professor
associat del Departament de Llengües i
Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos,
va parlar-nos del tractament dels registres
col·loquials i vulgars en la traducció literària
al català, un tema d’evident actualitat i
interès, i vist des del doble vessant de Cabal
com a analista i sobretot com a «practicant»
de la traducció.
El ponent va tractar la qüestió a partir de la
seva pròpia experiència traduint les obres de
Serguei Dovlàtov, un autor rus que es
prodiga en l’ús de formes col·loquials del rus
i d’incomptables marques sociolectals que
han de reflectir-se en la traducció a la
llengua catalana. Aquest intent de traslladar
amb fidelitat els registres col·loquials de
l’original a la llengua catalana presentava,
segons Cabal, nombrosos problemes.
En primer lloc, cal tenir en compte que la
tasca de la traducció se solapa
irremissiblement amb l’àmbit de la creació

11

Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/04/2
5/el-tractament-dels-registres-colloquials-i-

literària, atès que també és un procés creatiu
que les màquines encara no són capaces de
fer de forma automàtica amb el rigor
necessari. També cal plantejar-se, segons el
ponent, què vol dir col·loquial i a què ens
referim quan emprem aquest terme. Per
parlar-ne, Cabal va partir d’una definició de
Lluís Payrató, i feia notar com l’autor separa
la literatura dels àmbits en què s’empren, de
manera prototípica, els registres col·loquials
de la llengua. Cabal es plantejava fins a quin
punt no hi ha hagut una tendència a fer
abstraccions quan es parla del «català
col·loquial», i en quina mesura aquest
registre col·loquial no es concreta més aviat
en diverses solucions geolectals i, fins i tot,
idiolectals –és a dir, que cada parlant té el
seu propi col·loquial.
Segons Cabal, Esteve Miralles ja havia fet
notar en un article de 2008 sobre «Teatre i
llengua normativa» (Miralles, 2008) que el
tractament que es dona al col·loquial en les
traduccions ha estat poc estudiat. Tampoc

vulgars-en-la-traduccio-literaria-al-catala-ambmiquel-cabal-guarro/
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no es pot parlar d’un corpus de solucions de
col·loquialismes que serveixi de base per a
les traduccions a la llengua catalana, i Cabal
apuntava que seria interessant que es pogués
crear algun recurs d’aquest tipus per tal que
els traductors hi puguin recórrer en els casos
més conflictius o problemàtics. Esteve
Miralles parlava de tres problemes principals
propis del camp que ens ocupa:
1. El problema de l’estàndard informal, una
proposta per informalitzar fins a un cert
punt l’estàndard de la llengua catalana
perquè pugui emprar-se en àmbits
formals però sense que el registre soni
excessivament formal i allunyat dels
lectors/oients. L’exemple és el català que
s’utilitza als mitjans de comunicació o la
Proposta per a un estàndard oral de l’IEC.
Segons Miralles, aquest grau més
informal
de
l’estàndard
hauria
contaminat en certa manera la literatura,
ja que s’ha concebut com un codi
compartit,
comprensible
i
prou
desproveït
de
caracteritzacions
dialectals. Però l’autor apuntava que la
llengua literària hauria d’anar més enllà
dels
recursos
que
proporciona
l’estàndard, i assegurava que l’estàndard
oral s’havia creat per a altres usos.
2. El problema de les opcions no
normatives però genuïnes, és a dir,
formes pròpies de la llengua catalana que
en cap cas són manlleus d’altres llengües
però que no estan incloses als diccionaris
(per exemple, istiu, per ’txò, allavòrens…).
Són formes col·loquials que s’utilitzen
molt en la parla espontània i que, tot i ser

genuïnes, no són normatives, i això ha fet
que hi hagués un refrenament a l’hora
d’utilitzar-les en literatura. Quan un
traductor literari vol incorporar aquestes
formes a la seva traducció d’una altra
llengua al català, sol tenir dubtes, atès
que aquests mots no tenen tradició
escrita i no sap quina forma donar-los.
Cabal sostenia que, segurament, caldria
fixar
formes
compartides
que
s’acceptessin com a col·loquials i de les
quals es pogués disposar per a la creació
i la traducció literària amb finalitats
d’adequació i versemblança.
3. Un tercer problema assenyalat per
Miralles era que s’havia produït un cert
estancament en un model de llengua
literària
considerat
com
a
indefinidament vàlid i consensuat per la
tradició, quan per contra caldria
entendre que el corpus de la llengua
literària ha de ser variat i dinàmic.
Caldria plantejar-se, en aquest sentit, si
no és necessari cercar nous models de
llengua que englobin registres diferents
per tal d’ajustar-se al màxim a l’original.
De fet, fins i tot la nova Gramàtica de la
Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (GIEC), en parlar de la creació
literària i els guions audiovisuals, justifica
que «per raons de versemblança» podria
caldre «utilitzar registres informals que no
sols mostren trets impropis de la llengua
general, sinó que poden requerir l’ús
d’expressions externes a la llengua catalana i
no acceptables» (p. XXVI). Cabal feia notar
que la GIEC torna a prescindir de les variants
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no normatives que són genuïnes de la
llengua catalana, però considerava que
aquesta aproximació de la nova gramàtica a
la qüestió del col·loquial pot representar una
via per començar a eixamplar el ventall de
recursos en la traducció literària.
Tot seguit, Cabal va passar a posar exemples
de traducció de fragments del rus col·loquial
al català, tot explicant quines solucions va
adoptar quan va traduir les obres i per quin
motiu. Moltes vegades, els traductors actuen
per compensació: per exemple, quan hi ha
paraules que en rus no són pròpiament
malsonants però que Cabal tradueix amb
mots molt col·loquials del català per
compensar altres casos en què succeeix al
revés, és a dir, formes que en rus són
malsonants però que no tenen una
equivalència exacta al català que permeti
mantenir el registre. És, doncs, un joc
d’equilibris que ha de contribuir a mantenir
el to del text original, encara que els mots no
tinguin una traducció completament
equivalent. També cal tenir en compte els
jocs lingüístics de l’original, com ara les
rimes i les onomatopeies, i buscar solucions
aplicables al català. L’important és que el
lector s’adoni ràpidament de quin és el to del

text i en copsi immediatament el registre i
els jocs lingüístics que fa l’autor.
En el cas de la novel·la La zona de Dovlàtov,
el primer llibre que va traduir de l’autor,
Cabal va haver d’enfrontar-se a la traducció
d’un argot propi de delinqüents d’un camp
de presos comuns, una varietat que
sintàcticament,
morfològicament
i
fonèticament és rus, però que lèxicament no
ho és. Cabal va tenir dificultats per traduir
aquest argot en determinats moments, i fins
i tot molts russos a qui consultava el
significat del lèxic li asseguraven que no el
coneixien. Com a últim recurs, va servir-se
de fòrums d’Internet per demanar a
expresidiaris que coneixien aquest argot el
significat dels mots que no havia estat capaç
de desxifrar. Temps després, Cabal ja va
trobar un diccionari que recollia aquesta
varietat. Va adonar-se, però, que aquest
argot era intraslladable al català, perquè no
hi ha res semblant a aquesta varietat en la
nostra llengua, així que va optar per la
col·loquialització com a solució.
Cabal va acabar la seva ponència proposant
diversos temes de reflexió i debat. En primer
lloc, va afirmar que hauríem de ser capaços
de desvincular la creació literària de la
llengua estàndard; de la mateixa manera, el
lector hauria d’estar disposat a acceptar que
en un text literari hi hagi formes que
segurament no apareixerien en textos de
registres més elevats. Així doncs, la
construcció d’un registre informal en català
literari passa forçosament per l’acceptació
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general de formes i expressions que poden
no ser admissibles en altres contextos.
Per altra banda, caldria que els professionals
de la llengua elaboressin, desenvolupessin i
difonguessin un corpus amb les formes que
podrien ser solucions per a nombroses
traduccions al català o per a la creació
literària. Caldria sistematitzar aquestes
solucions que traductors i autors han anat
resolent aïlladament amb recursos propis.
En la visió de Cabal, no es tracta d’establir un
consens general de marques de registre, sinó
de trobar formes acceptades i consensuades
per facilitar la feina als traductors, en la
mesura que s’aniria configurant un ventall
de recursos habituals que contribuirien a
mantenir el registre del text original en la
traducció catalana.
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Iñaki Iurrebaso: «Indicadors
demolingüístics per a mesurar
l’evolució de la competència en
eusquera»
17 de maig del 201912
Iñaki Iurrebaso Biteri, investigador de la
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
que es troba al CUSC-UB en una estada de
recerca, està treballant en una tesi doctoral
que té com a objectiu millorar els indicadors
demolingüístics existents per a descriure i
explicar la situació de l’ús de l’eusquera a
Euskal Herria, i per a analitzar-ne l’evolució
des que se’n va iniciar el mesurament l’any
1981. El seminari es va centrar en el
mesurament de la competència lingüística
de la població.
Iurrebaso va començar amb una anècdota
sobre una de les visites de Joshua A. Fishman
a Euskal Herria. En aquella avinentesa, el
fundador de la sociologia del llenguatge
sostenia que el moviment a favor de la
revitalització de l’eusquera tenia cos
d’elefant però cap de pit-roig. Fishman es
mostrava impressionat davant de la fortalesa
del moviment en defensa de la llengua,
especialment de l’exitós model de les
ikastoles, i precisament per això li sobtaven
les mancances del moviment en relació amb

12

Vegeu-ne
el
resum
en
línia
a
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/05/2
7/indicadors-demolinguistics-per-a-mesurar-

la teorització i l’anàlisi de la realitat
sociolingüística. Aquesta reflexió servia a
Iurrebaso per a caracteritzar el camp
d’estudi de la demolingüística basca actual:
per a il·lustrar, d’una banda, la fortalesa de
l’evidència empírica acumulada sobre el
coneixement i l’ús de l’eusquera, amb sèries
històriques de fins a 25 i 30 anys, i de l’altra
la feblesa de la reflexió teòrica i de les
anàlisis interpretatives d’aquesta realitat.
Amb un altre símil, Iurrebaso apuntava que
la demolingüística basca ha acumulat
moltíssimes taronges en un magatzem, però
fins ara n’ha tret poc de suc.
És en aquest marc general que Iurrebaso es
proposa estudiar l’evolució de l’ús de
l’eusquera i les variables que l’expliquen,
amb un èmfasi especial en la competència
lingüística, la densitat de la comunitat
lingüística (dispersió geogràfica dels
parlants i presència de l’eusquera en la seva
xarxa social) i els factors actitudinals. La
metodologia de la tesi és eminentment

levolucio-de-la-competencia-en-eusquera-ambinaki-iurrebaso/
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quantitativa i es basa en l’explotació de
dades secundàries amb l’objectiu de crear
indicadors sintètics d’ús lingüístic (variable
dependent) i de les variables explicatives
suara esmentades: l’aportació fonamental de
la tesi és, doncs, metodològica. Amb aquesta
finalitat, Iurrebaso aprofita les tres
principals fonts de dades demolingüístiques
d’Euskal Herria:
1. Censos de població de la Comunitat
Autònoma Basca (1981-2016) i la
Comunitat Foral de Navarra (1986-2011).
A diferència de les operacions censals als
territoris de parla catalana, que només
recullen dades sobre competència
lingüística, a la CAB i la CFN es recullen
dades sobre primera llengua i sobre usos
lingüístics a la llar, entre diferents
membres de la família. Aquestes dades
no estan disponibles per a Iparralde.
2. Mesurament de l’ús de l’eusquera al
carrer (kale-neurketa), disponible des del
1989, i que en les últimes edicions ha dut
a terme el Soziolinguistika Klusterra13.
Des del punt de vista de la validesa de les
dades, aquesta font té el valor que es basa
en dades observades, a diferència de la
resta, que només inclouen dades
declarades.
Les
dades
s’obtenen
mitjançant l’escolta subreptícia de
converses en rutes preestablertes per a
una mostra àmplia de municipis, en què

13

Vegeu http://www.soziolinguistika.eus/ (última
consulta: 16/07/2019).

l’observador deixa constància del sexe
dels interactuants, de la seva edat
aproximada i de l’idioma en què té lloc la
interacció. En l’última edició es va fer
treball de camp en 144 municipis i es van
registrar dades de 187.000 converses amb
més de 500.000 participants. Es tracta,
per tant, d’una mostra amplíssima.
3. Enquesta sociolingüística, disponible des
de 1991 i que es du a terme cada 5 anys,
proporciona dades sobre el conjunt
d’Euskal Herria. Aquesta operació
l’impulsa fonamentalment el Govern
Basc, tot i que en algunes edicions ha
comptat amb la col·laboració dels
governs de Navarra i Iparralde.
L’enquesta té una mostra de 8.000
participants del conjunt d’Euskal Herria,
i se serveix d’un qüestionari similar al de
les enquestes d’usos lingüístics als
territoris de llengua catalana14.
Pel que fa a la competència lingüística, que
era l’objecte central del seminari, Iurrebaso
apuntava que els censos de la CAB i la CFN
mesuren per separat les diferents habilitats
lingüístiques (entendre, parlar, llegir i
escriure) amb opcions de resposta
tricotòmica: «gens», «amb dificultat» i «bé».
En canvi, en el cas de l’enquesta
sociolingüística –que proporciona dades
sobre el conjunt d’Euskal Herria, també
d’Iparralde– els enquestats disposen de fins

14

Vegeu
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis
/territoris-de-llengua-catalana/
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a 5 opcions de resposta per a autoavaluar les
seves competències en eusquera en les
diferents habilitats: «gens», «només
paraules», «una mica», «força bé» i «bé».
D’altra banda, a les persones «bilingües» –és
a dir, les que declaren que saben parlar
«força bé» o «bé» l’eusquera– se’ls pregunta
si «parlen amb més facilitat» l’eusquera o el
castellà. A més, fins al 2001, l’últim any en
què es va fer de manera presencial –en
l’actualitat es fa de manera telefònica–
l’enquesta
sociolingüística
també
incorporava una pregunta sobre la
competència en castellà, amb una pregunta
paral·lela a la de l’eusquera.
Els responsables de difondre públicament
les dades sobre competència de l’enquesta
sociolingüística proporcionen les dades
agrupades de:
1. No bascoparlants o castellanoparlants
monolingües (persones que declaren que
no entenen ni saben parlar l’eusquera)
2. Bascoparlants passius (persones que
entenen l’eusquera però no el saben
parlar)
3. Bascoparlants (persones que entenen i
saben parlar l’eusquera)15
A més, quan es tracta de representar
l’evolució del coneixement només es
representa l’evolució dels bascoparlants, que
s’han anat incrementant de manera

15

Vegeu, per exemple, el següent resum dels resultats
de
la
6a
edició
per
a
la
CAB:
www.euskara.euskadi.eus/contenidos/informacio

contínua des del 22,3% de 1991 al 28,4% de
2016. Això permet presentar dades positives
de cara a l’opinió pública, però alhora
contrasta amb una evolució menys falaguera
de l’ús de la llengua en el mateix període.
Tenint en compte això, no sobta que el
discurs més generalitzat presenti una
situació en què «s’ha avançat (molt) en la
competència lingüística» però en què «l’ús
està estancat», cosa que diferents agents han
atribuït a un debilitament del discurs a favor
de l’eusquera i a un decaïment de la
motivació dels parlants.
Per a contrarestar el que percep com una
representació distorsionada de la realitat,
Iurrebaso
proposa
desenvolupar
un
indicador sintètic de competència oral
relativa
basat
en
les
respostes
autoavaluatives dels participants en
l’enquesta sociolingüística. D’una banda,
l’indicador pretén representar millor la
realitat de la competència lingüística, que en
l’experiència dels parlants es presenta més
en forma de contínuum que no de talls
abruptes. De l’altra, permet mesurar en un
sol índex la competència en eusquera i en
castellà, i incorporar-hi l’equilibri o el
desequilibri entre les dues llengües. Per a
desenvolupar-lo es basa en les dades sobre
autoavaluació de competència oral en
eusquera, en castellà –aquestes últimes
disponibles només fins a 2001– i en la

n/argitalpenak/es_6092/adjuntos/VI%20_INK_S
OZLG_EAE_Presentacion_publica_20161014.pdf
(última consulta: 16/07/2019).
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pregunta de «desempat» en el cas de les
persones «bilingües», a qui es demana en
quina llengua «parlen amb més facilitat».
D’entrada, resulten 3 grups en relació amb
l’eusquera i 3 més en relació amb el castellà:
(1) persones que entenen i parlen força bé la
llengua, (2) persones que ni tan sols entenen
bé la llengua, i (3) persones que tot i no
arribar a parlar-la l’entenen bé. Una vegada
es combinen els resultats per al basc i per al
castellà, resulten 6 grups teòrics: (1)
castellanoparlants
monolingües,
(2)
bascoparlants passius, (3) bilingües, (4)
castellanoparlants passius, (5) bascos
monolingües, i finalment (6) persones que
no saben parlar bé ni el castellà ni l’eusquera,
tot i que els poden entendre en diferents
proporcions. Aquest últim grup, format
lògicament per immigrants d’arribada
recent, no representa ni el 0,5% del total de
la mostra, i Iurrebaso els exclou de l’anàlisi.
D’altra banda, si s’aplica la pregunta de
desempat als «bilingües», aquest últim grup
se subdivideix en 3 grups diferents: bilingües
(1) amb preferència pel castellà, (2)
«equilibrats» i (3) amb preferència pel basc.
Finalment, doncs, els resultats de l’indicador
sintètic de competència oral relativa
resulten en 7 categories que s’acosten de
manera més satisfactòria a la idea de
contínuum segons el grau de domini relatiu
de l’eusquera i el castellà:
1. castellanoparlants monolingües que no
entenen l’eusquera,
2. castellanoparlants monolingües que
entenen l’eusquera,

3.
4.
5.
6.

bilingües amb predomini del castellà,
bilingues equilibrats,
bilingües amb predomini de l’eusquera,
bascoparlants monolingües que entenen
el castellà,
7. bascoparlants monolingües que no
entenen el castellà.
amb el benentès que les dues últimes
categories no es poden detectar en les
enquestes a partir de 2001, en què deixa de
preguntar-se per la competència en castellà.
A més, Iurrebaso destacava que cada
categoria representava un contínuum per
ella mateixa: el repte consistiria a
«especejar» encara més aquestes categories,
tot i que per a això caldrien noves eines de
mesurament.
Quant als resultats de l’indicador, Iurrebaso
va mostrar com els grups representen menys
població a mesura que s’escoren cap al basc:
de fet, més de la meitat de la població
d’Euskal Herria se situa en el grup de
monolingües castellanoparlants que no
entenen l’eusquera; en canvi, els bilingües
equilibrats i bilingües amb predomini de
l’eusquera representen en l’actualitat poc
més del 15% de la població. A l’hora
d’analitzar l’evolució de la competència
mitjançant l’indicador sintètic, Iurrebaso ho
fa de manera acumulada: començant per
tots els que l’entenen (grups 2-7) i seguint
per tots els que el saben parlar (grups 3-7),
tots els que el saben parlar com a mínim tan
bé com el castellà (grups 4-7) i tots els que el
parlen millor que el castellà (grups 5-7).
Aquesta anàlisi permet matisar la lectura

42/50

SEMINARI DE SOCIOLINGÜÍSTICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
MEMÒRIA DEL CURS 2018/2019

que es fa generalment de les dades, ja que es
constata una evolució molt positiva pel que
fa a la població que entén l’eusquera i
positiva pel que fa a la població que el sap
parlar, però en canvi indica que el grup de
persones que saben parlar el basc igual o
millor que el castellà s’ha mantingut
constant des de l’inici del mesurament.
Iurrebaso concloïa que en realitat «no s’ha
produït un increment de les categories
competencials que anticipen millor l’ús», és
a dir, dels bilingües equilibrats o amb
predomini de l’eusquera.
Amb l’objectiu de corroborar aquesta
observació, en el tram final del seminari
Iurrebaso va mostrar als assistents
l’encreuament entre la competència,
treballada a partir de l’indicador sintètic, i
l’ús de l’eusquera en un àmbit privat, amb
amics. Aquesta anàlisi aporta detalls
interessants, com ara que entre els bilingües
amb predomini de l’eusquera l’ús de la
llengua en aquest àmbit és elevadíssim
(86,8%), i també és molt significatiu en el cas
dels bilingües equilibrats (>50%) i fins i tot
per als bilingues amb predomini del castellà,
per qui l’ús de l’eusquera representa una
quarta part dels usos totals. Les dades són
encara més positives quan es restringeix
l’anàlisi a les relacions dels enquestats amb
altres euskalduns, fins a arribar al 45% d’ús
de l’eusquera en el cas dels bilingües amb
predomini del castellà. Així doncs, les
conclusions de l’anàlisi de Iurrebaso
indiquen que hi ha un alt percentatge d’ús
de l’eusquera entre els parlants més
competents, especialment si es té en compte

que més del 70% de la població d’Euskal
Herria no és competent en la llengua.
Per a acabar, Iurrebaso apuntava que
l’indicador que proposa no només permet
obtenir «una fotografia amb millor
resolució» de la competència, sinó que a més
permet explicar millor els usos. La situació
actual és d’un claríssim predomini de les
categories competencials amb menys
presència de l’eusquera i d’un gran
desequilibri a favor del castellà –o del
francès a Iparralde– en els usos. En aquest
sentit, una anàlisi més detallada de
l’evolució de la competència en eusquera
permet constatar que els avanços a què es fa
referència en el discurs públic s’han produït
en les habilitats passives i en la categoria dels
bilingües desequilibrats a favor del castellà,
però no en les categories amb major domini
de l’eusquera, cosa que ajuda a respondre la
pregunta de per què avança la competència i
no l’ús –si més no, no en la mateixa mesura.
En una clau més positiva, l’anàlisi també
mostra que hi ha un nivell d’us més elevat
del que es podria esperar per lògica
estadística: la conclusió més plausible és
que, al contrari del que sovint s’ha afirmat,
el nivell de motivació dels parlants deu ser
més gran del que es preveia en inici.
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Nicola Vaiarello i Avel·lí FlorsMas: «Clàssics de la
sociolingüística italiana i
valenciana: un diàleg»
14 de juny del 201916
Avel·lí Flors-Mas i Nicola Vaiarello, tots dos
investigadors del centre, van prendre com a
pretext la traducció a l’italià l’any 1980 de
l’obra Estructura social i política lingüística,
de Rafael L. Ninyoles, amb l’objectiu
d’establir un diàleg entre alguns clàssics de
la sociolingüística italiana i valenciana i
confrontar
totes
dues
situacions
sociolingüístiques, parant especial atenció al
procés
històric
d’homogeneïtzació
lingüística italiana i espanyola i la
consegüent minorització de la resta de
llengües i varietats.
En efecte, l’obra Estructura social i política
lingüística de Rafael L. Ninyoles, publicada
originalment en castellà el 1975, va ser
traduïda a l’italià el 1980 per Salvatore C.
Sgroi, professor de la Universitat de Catània,
i publicada per l’editorial Armando. El llibre,
que
representa
segurament
l’obra
sociolingüística amb una vocació més
internacional de Ninyoles, va esdevenir així
la primera i única obra traduïda a l’italià del
sociolingüista valencià. L’objectiu primigeni
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del seminari era, en aquest sentit, avaluar la
recepció de l’obra a Itàlia i la possible
influència
sobre el camp de
la
sociolingüística italiana.
Amb tot, la recerca sobre la recepció de
l’obra indica que l’impacte va ser limitat. Hi
ha un total de 30 exemplars del llibre de
Ninyoles distribuïts a les diferents
biblioteques municipals i universitàries
d’Itàlia, amb un nombre limitat de préstecs
registrats (si bé és cert que els préstecs es
registren des de començament del segle XXI
i de manera irregular a totes les biblioteques
italianes). D’altra banda, Google Scholar
només registra tres citacions de l’obra.
Tanmateix, això no significa que la traducció
a l’italià d’aquesta obra de Ninyoles fos
gratuïta ni casual: cal entendre i analitzar el
context que, als anys 70, va fer emergir un
interès per aquest autor i, més
concretament, per aquest llibre. Uns anys en
què hi havia un intens debat pedagògic i
didàctic sobre les llengües a l’escola italiana,
que es produïa en paral·lel (i no pas per
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casualitat) al procés de modernització
accelerada d’Itàlia, que comportava canvis
rellevants en l’estructura social.
Per entendre aquest context, Nicola
Vaiarello va començar un repàs històric de
l’anomenada questione della lingua a Itàlia,
un debat sobre el model lingüístic que
caldria adoptar en una estructura nacionalestatal emergent. Aquest debat arranca al
segle XIV amb De vulgari eloquentia de
Dante, que defensa l’ús dels «vulgars» i
destaca el florentí com la varietat que caldria
privilegiar dins d’una hipotètica estructura
nacional panitaliana. Amb tot, segons el
ponent la història de l’italià és la història
d’un dèficit d’hegemonia, fruit de la
fragmentarietat territorial a nivell polític i
lingüístic, en un espai en què el llatí de la
Roma pontifícia encara hi tenia un gran pes.
Molts gèneres textuals estaven, doncs,
monopolitzats pel llatí, cosa que va frenar
l’italià a l’hora d’obrir noves vies d’expressió.
En aquesta mateixa línia, doncs, es parla
d’una sobrecàrrega literària de l’italià i una
palesa falta de funcionalitat, fins al punt que,
amb la unitat nacional, el 1861, la llengua
italiana encara estava congelada en una
«forma artística artificial».
La desconnexió respecte la realitat
lingüística del país era més que evident: en
el moment de la unificació només un 2% de
la població parlava la llengua italiana, si ens
basem en les dades de Tullio de Mauro a la
seva Storia linguistica dell’Italia unita (1963).
En l’intens debat sobre com calia gestionar
aquesta diversitat lingüística del territori a

unificar hi destacaven dues visions molt
diferents: d’una banda, la Soluzione
Manzoniana (1868), que apostava per l’ús del
«fiorentino vivo e vero» i per la lluita contra
els dialetti, tot advocant per «l’unità della
lingua e dei mezzi per diffonderla»; de l’altra,
el Programma di Ascoli (1873), que optava
per un bilingüisme italià-dialetto en l’àmbit
de l’educació lingüística.
Vaiarello, tot seguit, va passar a analitzar la
visió d’Antonio Gramsci sobre la qüestió a
partir dels Quaderns de la presó i de les
cartes a la seva germana i a la seva cunyada,
Tatiana Schucht. La visió de Gramsci era
eminentment política ja des dels orígens: per
ell, calia entendre De vulgari eloquentia com
un acte de política cultural-nacional. El
debat sobre la llengua no podia ser un debat
aïllat ni podia resoldre’s de manera
ahistòrica o artificial, sinó que calia posar-lo
en relació amb un programa més ampli de
l’organització de la cultura i de l’educació
lingüística en l’àmbit nacional.
La necessitat de fixar una llengua unitària i
de sol·licitar l’adhesió a aquest projecte
homogeneïtzador requeria crear unes
pràctiques discursives i idear un consens que
comença a prendre forma als anys 70. El
1977, Gaetano Berruto, figura clau per al
debat que ens ocupa, expressava la
necessitat que la sociolingüística s’obrís a la
societat i hi tingués un rol actiu: calia
conèixer i entendre, doncs, els processos de
canvi de la societat, des de la modernització
fins als fenòmens de migració interna
(questione meridionale). Tullio De Mauro,
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per la seva banda, entre el 1968 i 1980 va
publicar fins a 188 títols sobre el tema, on
parlava
d’una
sociolingüística
necessàriament compromesa, reivindicava
la tradició pedagògica italiana (Ascoli,
Lombardo-Radice) i es preocupava de la
diversitat i pluralitat lingüístiques i culturals
i de la necessitat de defensar el patrimoni
lingüístic i els drets dels parlants. L’apogeu
d’aquest discurs al llarg dels anys 70 a Itàlia
explica, en bona mesura, per què Ninyoles va
ser incorporat en aquest context.
Hi havia una consciència generalitzada que
l’educació lingüística, als anys 70, tenia lloc
en un context sociocultural diferent respecte
del passat. En aquesta línia, es van produir
nombroses reflexions a l’entorn del Partit
Comunista Itàlia (PCI) i en particular en el
marc de la revista cultural Rinascita, on s’hi
debatia sobre les llengües d’Itàlia, amb
col·laboradors com Pier Paolo Pasolini. Per
altra banda, Il contemporaneo. Supplemento
di cultura marxista (1966) dedicava el
número de febrer a l’ensenyament de l’italià
a Itàlia, i va tenir un pes molt important en
la mesura que va evidenciar les línies que es
desenvoluparien la següent dècada. Ja es
posava en relleu la importància de tenir en

compte
l’experiència
lingüística
de
l’estudiant i la realitat lingüística local, així
com d’evitar la «correcció fiscalitzadora» de
l’aprenent.
Tot això evidenciava, doncs, la necessitat i la
voluntat de legitimar i d’eixamplar la base
social d’un projecte nacional comú. Algunes
de les mesures que es van prendre per
aconseguir-ho van ser la reducció dels
processos de selecció, l’augment de l’edat
mínima
obligatòria
d’escolarització,
l’acceptació de la realitat «dialectal» i la
voluntat d’assolir l’anomenada soldadura en
l’estructura social, és a dir, de generar un
consens. D’aquí neix la importància de
defensar la diversitat lingüística i les
institucions de les diverses regions: si no,
com podia legitimar-se l’Estat davant d’una
base social si hom, tot i adherir-se al projecte
nacional, també reclamava reconeixement
per a les llengües pròpies? Calia parlar, en
definitiva, sobre llengües. Vaiarello va
concloure que la questione della lingua es va
redefinint i les respostes que s’hi poden
donar es van renovant contínuament.
Tot seguit, Avel·lí Flors-Mas va passar a
parlar de Rafael L. Ninyoles i a valorar què
podia aportar el sociolingüista valencià a
l’esmentat debat sobre la situació lingüística
d’Itàlia els anys 70 i 80. Hi ha diversos punts
de contacte entre l’obra de Ninyoles, el
context del País Valencià dels anys 60 i 70 en
què escriu i la situació italiana del moment.
Els anys 60 i 70 van representar, en efecte,
un punt d’inflexió per a l’organització
sociolingüística valenciana, com a resultat
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dels processos de desagrarització i
industrialització; de fort creixement
demogràfic, amb l’arribada d’un elevat
contingent de mà d’obra d’origen migratori;
de la tendència a les concentracions
urbanes; de la crisi de les institucions
polítiques franquistes; etc. Un context que
possibilitava l’aparició de nous moviments
de vindicació lingüística i nacional tant al
País Valencià (amb aportacions intel·lectuals
cabdals com les de Joan Fuster, Josep V.
Marqués, Ninyoles mateix i, per descomptat,
també Lluís V. Aracil) com, en general, arreu
de l’Estat.
L’obra sociolingüística de Ninyoles s’ha
d’emmarcar en aquest context, i Flors-Mas
en va destacar tres idees-força que li
permetien establir connexions entre el
context italià i valencià, i pensar en els trets
comuns i els punts de divergència del
diagnòstic i les solucions adoptades en cada
cas:
1. Estructura social i de classes i canvi
lingüístic. Per a Ninyoles, no es poden
entendre els canvis sociolingüístics sense
tenir en compte els seus correlats
econòmics; una qüestió que es feia
especialment evident enmig de l’intens
procés de modernització i canvi
econòmic ocorregut durant la segona
meitat del segle XX al País Valencià i en
bona part dels territoris perifèrics
d’Europa. Un lapse de temps en què
mobilitat social i canvi lingüístic
esdevenen fenòmens connexos, perquè
la substitució lingüística (en el cas

valencià, del català pel castellà) apareix
com a resultat inevitable dels canvis que
es produeixen en la posició social
d’individus i grups socials. Poc abans que
Ninyoles, Lluís V. Aracil ja havia fet notar
que a partir de la segona meitat del segle
XIX al País Valencià l’escissió lingüística
coincidia amb una escissió de classes,
fins al punt que la primera accentuava la
percepció de la segona. En aquell temps,
l’ús del castellà es limitava a la classe
dominant, els forasters nouvinguts i els
buròcrates, que també eren forasters i,
per a la resta de la població l’ús d’aquesta
llengua es limitava als usos formals i
escrits. Es tractava, doncs, d’un cas
evident de diglòssia, que és la segona idea
clau de l’obra de Ninyoles que va destacar
Flors-Mas.
2. Diglòssia. Ninyoles és un dels principals
autors que, des de la sociolingüística
europea, van contradir la definició de la
diglòssia en l’obra de Joshua A. Fishman.
Per a Fishman (i per a Ferguson en
primer lloc) la diglòssia feia referència a
una situació d’ús de dues llengües amb
una
distribució
funcional
complementària, que en la seva visió
podia tendir a ser estable i no conflictiva.
Tanmateix, segons Ninyoles aquesta
estabilitat només és possible en
situacions de mobilitat social limitada,
poca intercomunicació entre grups
socials i delimitació rígida de les funcions
comunicatives. En la seva visió, les
situacions
diglòssiques
són
intrínsecament inestables, en la mesura
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que es basen sobre un desequilibri latent
entre les llengües i en una dualitat
valorativa, com a resultat de la presència
d’ideologies diglòssiques que legitimen la
superioritat d’una llengua sobre l’altra i
que incideixen sobre les decisions
lingüístiques dels individus. Per tot
plegat, per a Ninyoles les situacions
diglòssiques tendeixen a la superació i
s’orienten a dues solucions possibles: 1) la
substitució o assimilació a l’idioma
dominant, i 2) l’abolició de la pauta
jeràrquica a partir de la normalització de
l’idioma subordinat. En aquest punt, les
disparitats entre la perspectiva de
Ninyoles i les propostes i solucions
albirades en el debat sociolingüístic de
l’Itàlia dels anys 70 es fan evidents, en la
mesura que al País Valencià (i a
Catalunya, les Illes, Euskal Herria i
Galícia) se subscriuen les propostes
normalitzadores i que, en canvi, en el cas
d’Itàlia s’aspira a una certa estabilització
de la situació diglòssica, amb ús
indiscutit de l’italià com a llengua
comuna i de les funcions «altes» i ús dels
dialetti en funcions locals.
3. Normalització lingüística. Per Ninyoles,
consisteix a recuperar les funcions
perdudes per la llengua que serveix
d’expressió a un grup lingüístic
subordinat i, en el marc de l’Estat
espanyol, a situar en peu d’igualtat les
distintes llengües en presència a partir
d’una solució basada en la territorialitat.
En comparació amb Conflicte lingüístic
valencià (1969) o amb Idioma i prejudici

(1971), a Estructura social i política
lingüística Ninyoles refinava les seves
propostes sobre política lingüística:
intentava aprofundir en el fenomen de la
normalització, introduint consideracions
sobre les diferents esferes en què es
concreta el conflicte lingüístic (govern,
món laboral, religió, educació…), i
tractava de connectar les seves propostes
amb alguns dels debats internacionals
del moment, com la qüestió de la
descolonització o la discussió dels
principis de personalitat i territorialitat.
Un aspecte rellevant de la perspectiva de
Ninyoles, que relliga la discussió de
l’autor valencià amb l’anàlisi del context
de la Itàlia dels anys 70 i 80, és que per a
l’autor valencià els processos de presa de
consciència lingüística i les propostes de
normalització requereixen, com a
condició sine qua non per a produir-se,
l’existència d’un procés de modernització
econòmica i de democratització que
possibiliti l’accés a l’alfabetització de les
masses subordinades (és a dir, dels
parlants de les llengües i varietats
minoritzades). La situació diglòssica
només és sostenible mentre els sectors de
la població que fan ús de la llengua
subordinada es mantenen marginats
culturalment i social; per contra, per
Ninyoles el procés de democratització
actua com a catalitzador i accelerador del
conflicte lingüístic en una direcció
normalitzadora.
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F. Xavier Vila: «Les revolucions
ecolingüístiques: claus
històriques per entendre la
política lingüística»
14 de juny del 201917
F. Xavier Vila, professor titular de
sociolingüística catalana del Departament
de Filologia Catalana i Lingüística General
de la UB i director del CUSC, va presentar un
esbós de la seva aproximació a les
revolucions
ecolingüístiques
com
a
esdeveniments clau per entendre els (canvis
en els) arranjaments sociolingüístics i
politicoeconòmics de les societats en
diferents etapes de la història de la
humanitat.
En la visió de Vila, per entendre com
s’estructura una població és fonamental
atendre simultàniament un conjunt de
factors de diversa índole com el medi natural
i físic que habita, el seu grau de
desenvolupament tecnològic, el tipus
d’estructura social que li és característic i la
seva organització política, sense perdre de
vista la seva configuració ideològica i
cultural. Ras i curt, cal entendre l’ecosistema
lingüístic, sociocultural i politicoeconòmic
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en què es desenvolupa la vida dels seus
membres.
La segona noció clau de la presentació de
Vila va ser la de revolució ecolingüística, que
proposa entendre com les transformacions
radicals experimentades pels diferents
ecosistemes
lingüístics
històricament
existents com a conseqüència de canvis
tecnològics,
demogràfics,
polítics,
ideològics, o d’una combinació dels
precedents.
Aquestes dues nocions permeten a Vila
articular una història sociolingüística de la
humanitat que combina, d’una banda, la
caracterització dels diferents tipus de
societats —des de les societats àgrafes de
caçadors-recol·lectors, de ramaders o
d’agricultors fins a les societats postindustrials, immerses en la globalització i en
la revolució de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC)— i, de
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l’altra, un relat sobre els canvis que les han
«revolucionades» i han afavorit el pas a
altres tipus d’arranjaments —canvis
tecnològics com la invenció de l’escriptura o
de la impremta; canvis econòmics com el
sorgiment (i la regulació) del comerç, o la
industrialització i el seu impacte en
l’extensió de l’escolarització; canvis polítics
com el sorgiment dels Estats-nació moderns;
o canvis ideològics com la reforma luterana i
el seu impacte en l’extensió de
l’alfabetització.

automàtica o de la interacció entre humans
i màquines, entre altres. Uns processos que
representen nous reptes si les comunitats
lingüístiques minoritzades com la catalana
volen evitar la minorització o la irrellevància
digitals.

Unes transformacions que no només alteren
els usos de les llengües, sinó que també
modifiquen les ideologies lingüístiques i la
forma mateixa de les llengües, si pensem
entre d’altres en els processos d’individuació
lingüística dels diferents vulgars a l’Europa
de l’Edat mitjana, o en els processos
d’estandardització lingüística contemporanis.
Per a acabar, Vila va plantejar als assistents
fins a quin punt no vivim immersos ja en una
nova revolució ecolingüística, marcada per
la irrupció del big data, de la traducció
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