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i Comunicació de la Universitat de Barcelona. El curs 

2019/2020 l’han coordinat Roser Giménez García i Avel·lí 

Flors-Mas. 

Podeu trobar les convocatòries i els resums de les sessions 
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Patric Sauzet: «Més enllà de la 

diglòssia, la llengua occitana» 

27 de setembre de 20191 

La primera sessió del curs 2019/2020 va 

consistir en una conferència titulada «Més 

enllà de la diglòssia, la llengua occitana» a 

càrrec de Patric Sauzet, professor de la 

Universitat de Tolosa. En aquesta ocasió, 

l’acte s’havia coorganitzat amb la Direcció 

General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, ja que servia de 

tret de sortida a la commemoració el 2019 de 

l’Any Robèrt Lafont. 

L’acte, presidit per la Dra. Meritxell Blasco, 

representant del Deganat de la Facultat de 

Filologia i Comunicació, es va iniciar amb la 

intervenció de la Sra. Ester Franquesa, 

directora general de Política Lingüística, qui 

va posar en relleu l’estreta i continuada 

relació que manté Catalunya amb la Vall 

d’Aran. La cultura occitana, sostingué 

Franquesa, és una part imprescindible del 

patrimoni de Catalunya, i l’occità és una de 

les llengües que són pròpies del país i el 

singularitzen, alhora que contribueixen a 

enriquir-lo des del punt de vista social i 

cultural. Franquesa recordà que, a 

Catalunya, l’aranès ha guanyat una empara 

legal de què malauradament no gaudeix en 

cap altre espai polític, i que des de 2010, amb 

                                                 
 

1 Vegeu-ne el resum en línia a 
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/0

l’aprovació de la Llei de l’occità, aranès a 

l’Aran, és llengua oficial a tot el territori de 

Catalunya. Entre les mesures de promoció 

de la llengua occitana, des del govern de la 

Generalitat es va instituir el Premi Robèrt 

Lafont com a acte de reconeixement a 

persones i entitats que treballen en la 

defensa i la projecció de l’aranès en tot el seu 

domini lingüístic, i l’any 2019 la Direcció 

General de Política Lingüística ha promogut 

la commemoració de l’any Lafont, que ha 

comptat amb diferents actes que es poden 

consultar en aquesta pàgina web. 

Tot seguit, va ser el torn del Dr. F. Xavier 

Vila, director del CUSC, que va assegurar 

que era un honor que l’acte constituís alhora 

la primera sessió del seminari del CUSC i el 

tret de sortida de l’any Robèrt Lafont. Tot 

seguit, va fer un repàs de la història del 

seminari, que va començar de manera 

horitzontal i en certa mesura espontània, 

amb l’objectiu d’acompanyar la recerca dels 

investigadors en fase predoctoral i 

postdoctoral, i que al llarg dels anys ha 

8/mes-enlla-de-la-diglossia-la-llengua-occitana-
amb-patric-sauzet/ 

https://llengua.gencat.cat/ca/robert-lafont
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/08/mes-enlla-de-la-diglossia-la-llengua-occitana-amb-patric-sauzet/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/08/mes-enlla-de-la-diglossia-la-llengua-occitana-amb-patric-sauzet/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/08/mes-enlla-de-la-diglossia-la-llengua-occitana-amb-patric-sauzet/
https://llengua.gencat.cat/ca/robert-lafont
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acabat consolidant-se com una activitat 

mensual gratuïta, d’accés lliure, que intenta 

combinar diferents formats d’activitats 

acadèmiques (conferències, taules rodones, 

seminaris, presentacions de recerca en 

curs…). Va recordar que, enguany, el tema 

transversal del seminari del curs era la 

sociolingüística educativa. Tot seguit, Vila va 

parlar de la figura de Robèrt Lafont, a qui 

considera un intel·lectual europeu de 

primera dimensió i, en aquest sentit, com 

«un dels nostres, perquè forma part del 

nostre patrimoni intel·lectual». Lafont 

palesa, segons Vila, la diversitat de maneres 

amb què podem construir la convivència 

(lingüística) a partir d’un marc comú, i amb 

els anys ha esdevingut una de les baules 

imprescindibles de la sociolingüística crítica. 

Tot seguit va prendre la paraula el Dr. Aitor 

Carrera, director de la Càtedra d’Estudis 

Occitans de la Universitat de Lleida, qui va 

fer un repàs, amb un component de 

proximitat personal amb Patric Sauzet, de la 

trajectòria del professor i de la seva relació 

amb Robèrt Lafont, a qui va atribuir la 

preocupació incansable per la supervivència 

de l’occità en un context de repressió 

lingüística, i per la valorització social 

d’aquesta llengua. També, segons Carrera, va 

jugar un paper clau en l’estandardització de 

la llengua occitana, situant sempre la 

normativització al servei de la normalització 

lingüística. 

Finalment, va arribar el torn de Patric 

Sauzet, lingüista que va treballar colze a 

colze amb Robèrt Lafont, a qui va definir 

com un home d’immensa tolerància 

intel·lectual, que en cap cas pretenia bastir 

escoles tancades i barrades, sinó que tenia 

una visió oberta i integradora del seu treball. 

L’obra de Lafont, segons Sauzet, és 

exhaustiva, i toca un nombre immens de 

temes i àmbits que van des de la creació 

literària, la crítica literària i la història de la 

literatura fins a la història general, la 

política, l’economia i la lingüística. Tots 

aquests temes es troben recollits als 

nombrosos llibres i articles que va anar 

publicant al llarg de la seva vida. 

Per a Sauzet la sociolingüística seria 

precisament el fil conductor o la línia de 

coherència de la totalitat de l’obra de Lafont, 

el punt on convergeixen la seva línia més 

historicopolítica i la seva línia literària, 

inclosa la faceta com a creador, molt lligada 

a la vessant d’anàlisi de textos a què també 

es va dedicar fervorosament. En efecte, 

Lafont havia fet una lectura sistemàtica de 

tota la literatura occitana, especialment per 

al desenvolupament de la seva tesi doctoral, 

La Phrase occitane: Essai d’analyse 

systématique, un treball de sintaxi que 

d’entrada podríem pensar que es fonamenta 

en la lingüística interna. Lafont, tanmateix, 
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en les seves obres adoptava sempre una 

perspectiva holística i integradora, i doncs, 

tal com afirmava Sauzet tot citant Labov, 

hauria estat d’acord que, de fet, «tota 

lingüística és sociolingüística». 

Una disciplina que, d’acord amb el ponent, 

se sol considerar que naix amb la publicació 

de Languages in contact d’Uriel Weinreich 

(1953). Amb tot, Sauzet recordava que l’any 

abans Lafont ja havia escrit un programa de 

recerca sociolingüística per a la llengua 

occitana, que mai es va arribar a aplicar. És 

imprescindible, segons Sauzet, conèixer què 

hi havia abans del naixement de la  

sociolingüística com a disciplina, ja que els 

fets que tracta ja existien abans de la 

consolidació de la disciplina tot i que 

s’estudiessin des d’altres paradigmes, com 

ara la dialectologia. Aquest fet, sostingué 

Sauzet, és important en el cas de l’occità. A 

França, els treballs sobre l’occità des de la 

dialectologia ja estan presents, per exemple, 

en l’obra de Gaston Paris, que concebia la 

relació entre llengües romàniques 

geogràficament contínues com un 

contínuum integral. Una concepció que 

podia derivar, segons Sauzet, en una negació 

de l’occità. 

Quan Lafont comença a parlar de 

sociolingüística, l’autoritat lingüística és 

Albèrt Dauzat, occità d’origen amb família 

d’Auvèrnha. Dauzat va fer la tesi sobre la 

llengua occitana, concretament sobre la 

varietat de Vinzèlas, al Puèi de Doma. Va 

escriure Les patois (1927), terme del qual fa 

un ús científic, però que encara traspua una 

visió de varietat corrompuda, no elaborada. 

Patois, doncs, com a objecte pur d’estudi, 

sense intervenció dels lingüistes –com seria 

el cas de les llengües estandarditzades. 

Dauzat, tanmateix, no nega l’existència de 

l’occità, i al seu llibre ofereix un mapa 

raonable dels parlars provençals, amb un 

«provençal mitjà» que integra el llenguadoc 

i el provençal stricto sensu. Lafont, en canvi, 

concep l’occità com una llengua tout court i, 

per tant, en una situació de minorització 

denunciable. En un article publicat l’any 1981 

amb Philippe Gardy, «La diglossie comme 

conflit: l’exemple occitan», Lafont planteja la 

diglòssia com una manifestació del conflicte 

lingüístic, que en aquest cas es dona entre 

dues llengües i no pas entre una «llengua» i 

un «patois». 

La figura de Lafont representa un 

trencament epistemològic entre la 

dialectologia i la sociolingüística 

«perifèrica», en la mesura que la llengua del 

lingüista és també la llengua observada. Les 

seves observacions sobre la llengua occitana 

parteixen bàsicament d’enquestes 

qualitatives, d’una banda, i de l’altra d’anàlisi 

de textos, especialment literaris (estilística 

sociolingüística), que són els que lliguen el 

treball sociolingüístic de Lafont amb els seus 

treballs sobre literatura. Segons Sauzet, 

Lafont reïx a consolidar dins la consciència 

col·lectiva la idea que l’occità és una llengua. 

Sauzet sosté que, de fet, es pot treballar per 

canviar les representacions lingüístiques 

dels parlants, però canviar les pràctiques 

lingüístiques és més complicat, com mostra 

precisament el cas de l’occità. 

https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1981_num_15_61_1869
https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1981_num_15_61_1869
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A més, Lafont va contribuir a restituir la 

literatura occitana dels segles XVI i XVII 

amb el seu treball Renaissanse du sud (1970), 

així com la literatura èpica medieval 

occitana (La geste de Roland, L’epopée de la 

Frontière…). Aquesta restitució de la 

literatura occitana contribueix a millorar 

l’estatus de la llengua, i és important perquè 

constitueix una «operació sociolingüística 

indirecta», d’acord amb el ponent. 

Lafont mantenia l’esperança que els canvis 

socials comportarien canvis lingüístics, 

especialment pel que fa als moviments 

populars occitanistes dels anys 60 i 70, a 

partir dels quals s’observa una certa 

reactivació de l’ús de l’occità, especialment 

en cèlebres eslògans com «Gardarem lo 

Larzac» o «Volèm viure al País». Lafont, amb 

un punt d’optimisme, considerava que es 

percebria com a natural i legítim que dins de 

«les fronteres naturals» on va originar-se 

l’occità aquesta llengua tornés a arrelar entre 

la població. 

Com apuntàvem abans, Lafont va contribuir 

de forma ingent a la reconstitució de l’occità: 

va escriure llibres sobre grafia occitana i un 

mètode de llengua (metòde per aprene 

l’occitan parlat), entre d’altres. La seva 

producció científica era en occità, en un 

occità «estàndard» en la seva gran part. 

També utilitzava l’occità com a llengua 

d’ensenyament, com a llengua científica i 

llengua del pensament, una cosa fins llavors 

inimaginable i que va contribuir 

enormement a revaloritzar l’occità com una 

llengua apta per a tots els usos. 

Sauzet va acabar explicant una paradoxa que 

es dona en la figura de Lafont: ell va treballar 

per constituir i restablir una llengua, l’occità, 

dins la seva dignitat històrica i posant en 

relleu la seva capacitat de crear i de viure a 

través seu. Ell, tanmateix, va treballar 

sempre amb una lingüística de la «parla» 

(praxemàtica) que rebutja la noció de 

llengua. Sauzet va resoldre la paradoxa 

partint de la base que podem entendre 

l’occità com a «praxema», com una 

construcció ideològica. Tota l’obra de Lafont 

es pot resumir, en definitiva i segons el 

ponent, en la voluntat de «mantenir 

Occitània possible». Sauzet va tancar la seva 

ponència amb una pàtina d’esperança, 

sostenint que Occitània i la llengua occitana 

«son un eveniment que pot durar encara».  



 

 

SEMINARI DE SOCIOLINGÜÍSTICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
MEMÒRIA DEL CURS 2019/2020 

 

 

9/32 

Júlia Llompart: «L’etnografia 

sociolingüística i l’anàlisi del 

plurilingüisme a l’aula» 

11 d’octubre de 20192 

La segona sessió del curs 2019/2020 es 

titulava «L’etnografia sociolingüística i 

l’anàlisi del plurilingüisme a l’aula» i va anar 

a càrrec de Júlia Llompart, investigadora 

post-doctoral del Departament de Didàctica 

de la Llengua i la Literatura, i les Ciències 

Socials de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i membre del Grup de Recerca en 

Ensenyament i Interacció Plurilingües 

(GREIP) de la mateixa universitat. 

Llompart, al llarg del seminari, va exposar el 

seu projecte de recerca de doctorat, que va 

dur a terme tres anys enrere i que va en la 

línia del que encara continua investigant el 

GREIP. La sessió va constar d’una part més 

teòrica, on va exposar els objectius i la 

metodologia de la recerca etnogràfica, i una 

part més pràctica, amb vídeos i 

transcripcions de dades provinents de les 

aules on va treballar. 

Per a començar, la ponent va projectar un 

vídeo d’una poetessa recitant un text que 

reflexionava sobre la problemàtica que 

comporta el concepte llengua materna a 

                                                 
 

2 Vegeu-ne el resum en línia a 
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/2
2/letnografia-sociolinguistica-i-lanalisi-del-
plurilinguisme-a-laula-amb-julia-llompart/ 

l’hora de descriure les trajectòries 

lingüístiques diverses de les persones 

plurilingües.3 Qüestions com aquesta 

haurien de fer-nos plantejar, segons 

Llompart, quina és la manera més idònia per 

indagar sobre qüestions sociolingüístiques 

en la societat en què vivim, la catalana, una 

societat d’acollida i caracteritzada per una 

diversitat lingüística en constant 

creixement: del 2000 al 2015 passem del 

3,08% al 17,04% de població nascuda a 

l’estranger. Aquests canvis demogràfics 

tenen repercussions en les dinàmiques 

sociolingüístiques i evidentment també 

afecten la manera com l’alumnat aprèn a 

l’escola, una de les qüestions que més 

interessa al GREIP. Cal preguntar-se, doncs, 

com millorar l’aprenentatge dels alumnes 

catalans en aquest context plurilingüe, en 

què la institució educativa té el repte 

d’articular les competències prèvies de 

l’alumnat amb les demandes de l’escola. 

3 El podeu recuperar, en versió castellana, a 
https://www.youtube.com/watch?v=OHyFxtPR3
TM&t=93s 

http://grupsderecerca.uab.cat/greip/
http://grupsderecerca.uab.cat/greip/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/22/letnografia-sociolinguistica-i-lanalisi-del-plurilinguisme-a-laula-amb-julia-llompart/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/22/letnografia-sociolinguistica-i-lanalisi-del-plurilinguisme-a-laula-amb-julia-llompart/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/10/22/letnografia-sociolinguistica-i-lanalisi-del-plurilinguisme-a-laula-amb-julia-llompart/
https://www.youtube.com/watch?v=OHyFxtPR3TM&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=OHyFxtPR3TM&t=93s
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L’escola és un escenari molt rellevant, va 

apuntar Llompart, perquè és un «petit món» 

on es reflecteixen les dinàmiques 

sociolingüístiques que podem trobar a la 

societat en general. A més, té la missió de 

formar les futures generacions, els ciutadans 

de la societat del futur. És per això que 

l’escola ha estat i encara és centre d’atenció 

de recerques sociolingüístiques i en 

didàctica de les llengües. 

L’objectiu de la recerca de Llompart era 

descobrir i descriure les dinàmiques 

sociolingüístiques i les pràctiques 

comunicatives dels estudiants d’educació 

secundària procedents de la immigració a 

Barcelona, i plantejar diversos aspectes 

rellevants sobre l’educació lingüística de 

l’alumnat plurilingüe. Va analitzar, en 

definitiva, les trajectòries lingüístiques, les 

dinàmiques sociolingüístiques i la 

construcció de les identitats en la interacció, 

parant especial atenció en qüestions poc 

estudiades com la mediació interlingüística, 

és a dir, alumnes que actuen com a 

mitjancers entre la societat d’acollida i les 

seves famílies. 

L’enfocament de Llompart partia d’una 

perspectiva interaccionista o etnogràfica, 

que a més es basava en la recerca-acció 

col·laborativa i participativa, que incloïa 

treball per projectes i en què els alumnes es 

convertien en actors, en investigadors i 

agents de la recerca. Llompart va sostenir 

que els principis que proposta l’etnografia 

semblen adients per descobrir i descriure les 

dinàmiques sociolingüístiques de les aules, 

posant èmfasi en la perspectiva èmica, és a 

dir, en els significats i perspectives dels 

participants de la recerca. 

En aquest marc, el treball etnogràfic permet 

dur a terme una descripció aprofundida del 

terreny observat –en aquest cas, l’institut– 

per entendre al detall les pràctiques 

lingüístiques de l’alumnat i el professorat del 

centre. A més, l’estudi de les pràctiques 

lingüístiques i d’altres tipus ofereix a 

l’investigador la possibilitat d’entendre 

millor la relació entre les interaccions i 

l’ordre social i institucional en què es 

desenvolupen. És a dir, per a comprendre 

quines relacions de poder, jerarquies o 

desigualtats es (re)produeixen, o bé es posen 

en qüestió i es tracten de subvertir, entre els 

diferents participants de la institució. Calen 

dades d’interaccions reals per poder 

analitzar la construcció interactiva de la 

realitat, i això implica enregistrar aquestes 

interaccions –àudio i vídeo– però també 

servir-se d’altres formats de dades: diaris de 

camp, entrevistes, converses informals, 

grups de discussió, projectes, activitats 

didàctiques amb els estudiants o documents 

escrits de caire més institucional, com per 

exemple els Plans Lingüístics de Centre. 

Totes aquestes dades, segons Llompart, 
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s’han de triangular, és a dir, cal posar-les en 

diàleg per aconseguir una descripció densa 

dels fenòmens que s’analitzen, sense 

abandonar mai la posició èmica ni prescindir 

de la interpretació que els mateixos actors 

fan de les pròpies pràctiques. 

Cal, tanmateix, partir de la base que, tal com 

recorda Monica Heller, tota activitat 

investigadora és en primera instància un 

exercici de poder, en la mesura que es genera 

certa relació de jerarquia entre investigador 

i investigat. En etnografia, aquesta 

problemàtica es resol a mitges en la mesura 

que l’investigador esdevé un integrant més 

del grup observat, especialment si, com és el 

cas, es plantejar una recerca-acció 

col·laborativa i participativa. En la seva 

experiència, doncs, va ser molt important 

situar tots els actors de la recerca en un 

mateix pla i plantejar-ho com un projecte 

conjunt i basat en la col·laboració amb 

estudiants i professors entesos com a 

participants amb coneixements previs vàlids 

i, de fet, imprescindibles per a la recerca. 

En la recerca col·laborativa, els rols i les 

relacions dels participants, siguin docents, 

alumnes o investigador(s), són fluids i 

permeten la participació de tots els actors. 

Així, en la línia de la proposta de Robertson 

i Bloome, si convertim els estudiants en 

subjectes d’estudi –i no només en objectes– 

podem accedir a informació que altrament 

no hauríem obtingut, especialment quan es 

tracta de dades més aviat privades o íntimes, 

com per exemple les converses domèstiques 

o la medicació d’una de les alumnes entre la 

seva mare i una doctora. 

La recerca etnogràfica de Llompart va 

constar de quatre fases. La fase 1 va constituir 

l’estudi preliminar. La fase 2 va ser la fase 

pròpiament etnogràfica, que va consistir en 

observació participant i en l’organització de 

grups de discussió i activitats didàctiques –

per exemple, escriure les llengües que 

coneixen en alguna part d’un cos que ells 

mateixos havien dibuixat, i produir un text 

escrit per a explicar la representació 

resultant. Llompart va integrar-se amb el 

professorat i els alumnes per tal de crear una 

atmosfera de confiança i diluir, en la mesura 

de les possibilitats, les jerarquies existemts. 

La fase 3 posava el focus d’atenció en el rol 

d’agent dels estudiants, que, després 

d’organitzar-se en grups de treball, ja es 

convertien en etnògrafs i havien d’indagar 

sobre els propis usos lingüístics en diversos 

àmbits, presencials o virtuals. La fase 4 va 

consistir a crear un projecte titulat 

Pluripèdia, una enciclopèdia plurilingüe 

digital a partir dels repertoris lingüístics dels 

alumnes. El resultat d’aquestes quatre fases 

de recerca és un corpus de 56 hores 

d’enregistrament d’àudio i vídeo. Llompart 
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va explicar que hi ha un contínuum de 

dades: des de dades més elicitades fins a 

dades més espontànies o naturals, cosa que 

ajuda a donar compte de la complexitat de 

les trajectòries sociolingüístiques dels 

estudiants. 

Finalment, la ponent va desgranar diversos 

aspectes resultants de la recerca que són 

interessants d’analitzar. En primer lloc, les 

noves pràctiques o les noves varietats 

lingüístiques que sorgeixen de les 

interaccions de joves plurilingües 

caracteritzades per l’ús combinat de 

recursos de diferents llengües –per exemple, 

el que els adolescents mateixos anomenen 

«hispamarroc», consistent en una mixtura 

de castellà, dàrija i altres varietats 

lingüístiques. En segon lloc, les trajectòries 

lingüístiques dels estudiants i l’impacte que 

tenen en les seves pràctiques. En tercer lloc, 

la reflexió sociolingüística que van fer els 

estudiants sobre diverses qüestions, com per 

exemple què és una llengua i què és un 

dialecte, i quin paper juga el català en 

aquesta discussió. En quart lloc, la qüestió 

de la mediació interlingüística i la 

transmissió lingüística intergeneracional 

inversa, de filles a mares, entre altres nous 

fenòmens detectats d’especial interès 

sociolingüístic.   

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/140450
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/140450
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Pere Mayans: «Cròniques 

negres del català a l’escola» 

29 de novembre de 20194 

La tercera sessió del curs 2019/2020 va 

comptar amb la presència de Pere Mayans, 

que va presentar-nos el seu llibre Cròniques 

negres del català a l’escola (Edicions del 1979, 

2019), que recull disposicions legals, escrits 

periodístics, assajos sociolingüístics 

pretesament científics o declaracions de 

polítics que evidencien una voluntat 

explícita d’anar contra el català a l’escola. 

Amb aquest llibre, l’autor té com a objectiu 

proporcionar un ventall d’informacions i 

arguments relatius a la situació del català en 

l’àmbit educatiu, parant especial atenció a 

tots els greuges que ha patit la llengua i als 

intents de bandejar-lo d’un dels àmbits més 

importants de la societat: l’escola. En efecte, 

l’escola és un element socialitzador de la 

població i alhora un reflex del conjunt de 

tota una societat, tot i que, tal com va 

afirmar Mayans, l’escola actual té molt poc a 

veure amb l’escola del segle XX o, si anem 

encara més enrere, amb les escoles que 

naixien arran de la configuració dels estats 

moderns. A finals del XIX, per exemple, 

l’escola era una oportunitat de progressar 

socialment i un mitjà d’alfabetització 

importantíssim. 

                                                 
 

4 Vegeu-ne el resum en línia a 
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/0

Mayans va explicar que els atacs envers la 

llengua catalana sempre han anat dirigits 

especialment cap als àmbits en els quals el 

català ha aconseguit certa estabilitat o que 

igualen i equiparen Catalunya a la resta 

d’Estats: mitjans de comunicació propis, 

policia autonòmica, administració moderna 

i, també, evidentment, l’escola. Els atacs que 

rep el català tenen a més una rèplica 

immediata a la resta de territoris de parla 

catalana, i els greuges a la llengua acaben 

tenint tot de correspondències a les Illes 

Balears o al País Valencià, per exemple amb 

l’aplicació de la llei Wert —dissenyada per a 

Catalunya— al País Valencià. Però aquest 

fenomen també es dona amb les accions que 

afavoreixen la llengua, com per exemple 

quan durant la Segona República es va 

establir una càtedra per al coneixement i 

metodologia didàctica de la llengua 

catalana, al País Valencià immediatament 

també ho van intentar; o quan, després de la 

transició, a Catalunya van començar a 

3/croniques-negres-del-catala-a-lescola-amb-
pere-mayans/ 

https://www.edicionsdel1979.cat/content/croniques-negres-del-catala-lescola
https://www.edicionsdel1979.cat/content/croniques-negres-del-catala-lescola
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/03/croniques-negres-del-catala-a-lescola-amb-pere-mayans/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/03/croniques-negres-del-catala-a-lescola-amb-pere-mayans/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/03/croniques-negres-del-catala-a-lescola-amb-pere-mayans/
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aplicar-se els programes d’immersió 

lingüística, que es van replicar després a la 

Catalunya Nord i a escoles del País Valencià 

i les Illes. 

Al llarg del llibre, l’autor parla de tots els 

àmbits territorials de parla catalana i de 

totes les èpoques històriques. La informació 

que proporciona sobre les èpoques més 

recents es basen en fonts primàries 

consultables, fruit de la mateixa feina de 

Mayans. La resta d’informació s’assenta 

sobre fonts secundàries. L’autor ha perfilat, 

doncs, un recorregut històric que palesa la 

incomprensió total dels estats vers les 

nacions que tenen com a pròpia una altra 

llengua que no sigui la de l’Estat-nació i la 

consegüent persecució i imposició de la 

llengua dominant, però també ha evidenciat 

certes renúncies, amb totes les 

contradiccions pròpies de comunitats que 

no han desenvolupat un estat propi. 

Una de les qüestions que sura al llarg del 

llibre és que les elits, en l’època que sigui, 

sempre opten per la llengua dominant, en 

graus diversos. Per exemple, al segle XVI, els 

jesuïtes van obrir un seguit d’escoles a 

València, Perpinyà, Barcelona, Palma i a 

l’església de Sant Miquel de l’Alguer, on 

impartien les classes per als nobles en 

castellà, perquè es donava per fet que les 

elits havien d’aprendre la llengua del rei. En 

aquesta mateixa línia hi ha els escolapis, que 

eren agents clarament castellanitzadors fins 

al segle XIX. 

Tot seguit, Mayans va fer un seguiment 

d’alguns fets representatius indicadors de la 

situació del català i els diversos atacs que ha 

rebut al llarg de la història. Al segle XVII, per 

exemple, Lluís XIV, rei de França, potencia 

l’ensenyament en francès a la Catalunya 

Nord i, amb l’objectiu d’impedir la 

comunicació en català, fomenta un gran 

desplaçament en aquella zona d’ordes 

religiosos provinents sobretot d’Occitània. 

Al segle XVIII, es promulguen els decrets de 

Nova Planta a la resta dels territoris catalans 

que són sota sobirania espanyola, tot i que 

no tenen un component clarament lingüístic 

en l’àmbit de l’educació. Serà la Real Cédula 

de Aranjuez, del 1768, la primera llei clara i 

explícita a l’entorn de la llengua 

d’ensenyament. La llengua catalana es 

prohibeix en diversos àmbits, però els 

parlants encara no coneixen prou el castellà 

com per desenvolupar-s’hi amb normalitat: 

s’ha documentat que, a doctrina, per 

exemple, durant aquella època utilitzaven el 

Llibre de bons amonestaments d’Anselm 

Turmeda, que era en català, cosa que indica 

que la llengua catalana continuava 

utilitzant-se en aquest àmbit. 

Al segle XIX, amb la configuració dels Estats-

nació, l’Estat espanyol intenta, tot i que no 

reeixidament, emprendre un procés de 
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facilitació del castellà tal com ja estaven fent 

altres estats com França o Anglaterra amb el 

francès o l’anglès. A França, 

l’homogeneïtzació i el consegüent 

abandonament massiu del català a la 

Catalunya Nord es consolida amb la Primera 

Guerra Mundial, on s’estén pel país un 

sentiment de germanor davant de la 

barbàrie i l’Estat s’aboca a crear servidors de 

França, ciutadans al servei del país. 

El segle XX és, segons Mayans, el més 

contradictori per a la història 

sociolingüística de la llengua catalana. D’una 

banda, hi ha clares mostres de recuperació 

lingüística davant dels atacs sistemàtics a la 

llengua: es crea l’Institut d’Estudis Catalans, 

es codifica la llengua catalana de la mà de 

Pompeu Fabra, s’articula la Mancomunitat 

de Catalunya, s’instauren diverses 

infraestructures de país… La Segona 

República va ser el moment idoni per 

alfabetitzar el país, crear un cos propi de 

mestres… Però enmig de tot això, hi ha dues 

dictadures que són letalment assimiladores 

de tota cultura i tota llengua que no sigui la 

castellana: la de Primo de Rivera (1923-1930) 

i la de Franco (1939-1975). Les reticències 

envers en català són, assegura Mayans, 

transversals a Espanya, independentment 

del color polític: Miguel de Unamuno, per 

exemple, va oposar-se frontalment a 

qualsevol indici d’introducció del català a 

l’ensenyament o al foment de l’ensenyament 

d’aquesta llengua a Catalunya. 

Amb la Transició, a partir de 1978, el català 

s’incorpora gradualment a l’escola, primer 

com a assignatura, i anys després com a 

llengua vehicular. Als anys 80, es 

promulguen lleis que pretenen fer el català 

la primera llengua de l’escola, conjuntament 

amb altres lleis que la fan prevaldre en 

l’àmbit dels mitjans de comunicació, la 

toponímia… Actualment, el context és molt 

diferent al d’aleshores, especialment pel que 

fa a la demografia del país o, per exemple, el 

consum cultural dels joves. 

Mayans va afirmar que, amb cada dia que 

passa, encara podria anar incorporant nous 

greuges al llibre, perquè els atacs al català no 

s’aturen arreu dels territoris de parla 

catalana.  
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Eloi Bellés: «Ideologies 

lingüístiques en gramàtiques i 

diccionaris catalans del segle 

XIX» 

13 de desembre de 20195 

La quarta sessió del curs 2019/2020 va 

comptar amb la presència d’Eloi Bellés, 

becari predoctoral del Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General i 

membre del Grup d’Estudi de la Variació 

(GEV), que va presentar la seva recerca 

doctoral sobre les ideologies lingüístiques en 

gramàtiques i diccionaris catalans del segle 

xix. 

Bellés va començar la sessió reflexionant a 

l’entorn de la versatilitat del concepte 

ideologies lingüístiques. El terme ideologia, 

que va néixer a la França il·lustrada 

impregnat de connotacions polítiques i 

sovint pejoratives, ha generat, al llarg dels 

anys, un alt grau d’ambigüitat. A partir dels 

anys 70 del segle xx, tanmateix, aquesta 

concepció comença a canviar des del 

moment en què el terme ideologia rep 

atenció de dues disciplines, l’antropologia 

lingüística i la sociolingüística, però no 

s’arriba encara a una definició única i 

unànimement acceptada. El ponent va 

                                                 
 

5 Vegeu-ne el resum en línia a 
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/17
/ideologies-linguistiques-en-gramatiques-i-

explicar que la bibliografia dels darrers 25 

anys ha arribat a un marc conceptual 

compartit i, a l’hora de definir el terme, 

coincideix a posar en relleu un seguit de 

trets: 

1. Quan es parla d’ideologies lingüístiques, 

ens movem en el terreny de les 

representacions mentals. 

2. Les ideologies lingüístiques fan 

referència a les concepcions sobre la 

llengua i tot el que implica la llengua, des 

dels dialectes i la llengua estàndard fins 

al prestigi de les llengües, el paper que 

han de tenir dins d’una societat o les 

jerarquies que les regeixen. 

3. Les ideologies lingüístiques són fonts 

d’autoritat que poden legitimar una 

posició política, social, etc., però que 

alhora són legitimades per una autoritat. 

Bellés va citar dues de les definicions més 

rellevants del concepte. La primera és de 

Michael Silverstein, que defineix les 

diccionaris-catalans-del-segle-xix-amb-eloi-
belles/ 

http://departament-filcat-linguistica.ub.edu/directori-organitzatiu/eloi-belles
http://www.ub.edu/GEV/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/17/ideologies-linguistiques-en-gramatiques-i-diccionaris-catalans-del-segle-xix-amb-eloi-belles/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/17/ideologies-linguistiques-en-gramatiques-i-diccionaris-catalans-del-segle-xix-amb-eloi-belles/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/17/ideologies-linguistiques-en-gramatiques-i-diccionaris-catalans-del-segle-xix-amb-eloi-belles/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2019/12/17/ideologies-linguistiques-en-gramatiques-i-diccionaris-catalans-del-segle-xix-amb-eloi-belles/
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ideologies lingüístiques com a «conjunts de 

creences sobre el llenguatge que tenen els 

usuaris com a racionalització o com a 

justificació de la seva percepció de 

l’estructura i de l’ús lingüístics». La segona 

definició citada pel ponent va ser la de Susan 

Gal i Kathryn A. Woolard, que van afegir la 

qüestió de la representació d’un ordre 

col·lectiu i, de retruc, la idea de 

l’autoritat:  «In the simplest formulation, 

language ideologies are cultural conceptions 

of the nature, form, and purpose of 

language, and of communicative behaviour 

as an enactment of a collective order». 

La intenció de Bellés en la seva recerca és 

analitzar les ideologies lingüístiques al s. xix, 

un segle, segons el ponent, que és clau per 

entendre la història social de la llengua 

catalana. D’entrada, és l’època en què es 

construeixen els estats burgesos liberals 

espanyol i francès, fet que implica la difusió 

generalitzada de l’ensenyament del castellà, 

i el francès en el cas de la Catalunya Nord, i 

la consegüent proliferació de materials 

didàctics, manuals i diccionaris en aquestes 

llengües. 

També és durant el s. xix que emergeixen 

moviments de vital importància com la 

Renaixença, que, encapçalada per la 

burgesia industrial catalana, participa de la 

construcció de l’estat-nació espanyol i 

prepara, a través dels Jocs Florals, una tomba 

daurada i àulica per al català. Bellés va 

destacar la importància de moviments 

posteriors com el Modernisme i el 

Noucentisme, que recuperen els usos del 

català i vinculen els moviments culturals a 

un projecte polític. Un altre fet rellevant és 

que, durant el s. xix, la lingüística neix com 

a disciplina científica i la gent deixa 

d’interessar-se pel català únicament com a 

vehicle comunicatiu, sinó també com a 

objecte d’estudi per ell mateix. En aquest 

sentit, cal destacar alguns noms bàsics, com 

Pompeu Fabra o Antoni M. Alcover, i una 

fita importantíssima per a la llengua 

catalana, que és el I Congrés Internacional 

de la Llengua Catalana de 1906, a partir del 

qual el català passa a ser un objecte d’estudi 

consolidat. 

Des d’una perspectiva sociolingüística, 

Bellés va proposar d’aplicar diacrònicament 

dos conceptes de la sociolingüística 

sincrònica però que són útils per entendre 

les dinàmiques sociolingüístiques del s. xix, i 

que ha desenvolupat especialment Kathryn 

A. Woolard: l’autenticitat i l’anonimat. 

L’autenticitat fa referència a la concepció de 

les llengües com a marcades i per tant 

associades a un territori o grup social 

determinats; l’anonimat al·ludeix al caràcter 

no-marcat, objectiu i socialment neutre de 

les llengües. La lingüística vuitcentista 

entenia que les llengües eren anteriors a tota 

acció política humana, de manera que 

podien utilitzar-se per justificar accions 

polítiques humanes, com la creació de les 

nacions i dels estats. Bellés, en aquesta 

direcció, intenta aplicar aquesta mirada a 

partir dels conceptes d’autenticitat i 

anonimat per entendre l’evolució ideològica 

del català al s. xix. 
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El ponent va il·lustrar aquesta 

evolució a la manera d’un quiasme. 

Els ideòlegs del segle pretenien que 

el castellà, que d’entrada era la 

llengua marcada de les elits 

(autenticitat), esdevingués llengua 

per defecte, no marcada (anonimat), 

mentre que del català n’esperaven un 

moviment contrari, que gradualment passés 

de ser la llengua anònima a ser una llengua 

marcada, associada a l’autenticitat, i per tant 

no apta per a tots els usos i àmbits enllà del 

grup social que el reconeix com a propi: 

L’anàlisi dels elements ideològics presents 

en materials de tipus lingüístic, que en el 

món hispànic s’ha conegut com a 

etnogramàtica, no compta amb una tradició 

en el cas del català. Quan el ponent va voler 

resseguir les ideologies lingüístiques en 

gramàtiques i diccionaris catalans, va 

plantejar-se, en primer lloc, l’abast del 

glotònim. D’entrada no volia fer cap exclusió 

de tipus territorial, però a la pràctica, la 

majoria de materials es concentraven al 

Principat i al País Valencià, sobretot a les 

àrees d’influència de Barcelona i València. 

Pel que fa als materials analitzats, el corpus 

consta, a més de diccionaris i gramàtiques, 

d’altres materials susceptibles de contenir 

elements ideològics, com ara ortografies, 

històries de la llengua, apologies, textos 

d’ensenyament, textos metalingüístics —els 

quals tenen com a objecte de reflexió la 

mateixa llengua—, etc. 

A l’hora de seleccionar les obres, el ponent 

va tenir en compte un seguit de criteris. En 

primer lloc, va prioritzar les obres que tenien 

valor ideològic per damunt d’obres que 

hipotèticament podrien tenir més valor 

lingüístic però que no aportaven contingut 

rellevant pel que fa les ideologies 

lingüístiques. Bellés va elaborar una base de 

dades de més de 200 títols, d’entre les quals 

només unes 100-150 eren aprofitables. Pel 

que fa a les fonts dels materials, durant la 

ponència va destacar obres com Història de 

la lingüística catalana, de Marcet i Solà 

(1998), Panorama de la lexicografia catalana, 

de Colón i Soberanas (1986), Gramàtica i 

lexicografia catalanes, de Rico i Solà (1995) i 

altres obres menors. 

En aquesta base de dades hi consta, per a 

cadascuna de les obres, quina és la 

metallengua general i la metallengua dels 

exemples, si té pròleg, si defensa la unitat de 

la llengua i l’àmbit territorial, entre d’altres, 

i també hi ha inclòs un apartat 

d’observacions on hi fa constar altres obres 

que s’hi relacionin per acabar traçant un 

mapa que permeti veure com les obres 

interactuen entre elles. 

Bellés va explicar que el valor ideològic 

generalment es troba en els paratextos, 

sovint de manera molt explícita, però de 

vegades també en els exemples i les 

definicions dels diccionaris, en els exercicis 
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dels manuals, en el discurs lingüístic per se… 

El ponent també ha donat molta 

importància a l’absència explícita de 

materials ideològics, i una de les preguntes 

bàsiques que s’ha fet al llarg de la recerca és 

fins a quin punt aquesta absència és 

indicativa d’alguna cosa. De les més de 200 

obres que té a la base de dades, unes 180 no 

contenen paratextos; a més, hi ha molts 

diccionaris bilingües que no tenen 

definicions i que són mers vocabularis en 

català i castellà. També hi ha obres 

«copiades», en la mesura que les obres 

lexicogràfiques formen part d’una tradició i 

es retroalimenten les unes a les altres fins al 

punt que hi ha diccionaris amb algunes 

definicions idèntiques. 

La tesi de Bellés és de tipus qualitatiu i es 

fonamenta en una lectura atenta dels 

materials estudiats (close reading). El ponent 

de seguida va adonar-se de l’escassedat 

d’antecedents que anessin en la línia de la 

seva recerca. Un d’ells seria La identidad 

nacional catalana, d’Esther Gimeno Ugalde, 

que estudia les ideologies lingüístiques entre 

1833 i 1932, especialment en discursos 

polítics, discursos dels Jocs Florals, etc. 

Gimeno Ugalde té en compte els materials 

lingüístics només de manera tangencial. Un 

altre possible antecedent és la tesi Les 

ideologies lingüístiques valencianes de la 

segona meitat del vuit-cents i principis del 

nou-cents (1854-1906), d’Adrià Martí-Badia, 

que per cronologia i temàtica també és afí a 

la proposta del ponent, però d’un àmbit més 

reduït perquè només se centra en el valencià. 

També hi ha una quantitat ingent de 

monografies i articles que estudien el 

pensament lingüístic d’autors concrets, com 

ara Fabra o Alcover. 

Bellés va explicar que, tanmateix, s’havia 

trobat alguns problemes. D’entrada, va 

haver de plantejar-se amb quin criteri 

tractava les obres i com calia classificar-les. 

Finalment, per establir una classificació 

significativa, va decidir combinar la visió 

territorial, cronològica i ideològica. També 

va haver de plantejar-se quins són els límits 

cronològics, temàtics i d’interès o qualitat. 

Pel que fa als cronològics, els ha establert a 

partir d’elements sòlids i argumentats que 

no són els mateixos en cadascun dels àmbits 

territorials, sinó que es basen en 

esdeveniments o estudiosos que marquen 

un inici d’etapa. Pel que fa als temàtics, 

també calia posar-hi certs límits racional i 

clars, perquè discernir els materials 

metalingüístics dels que no ho són sovint és 

problemàtic. Pel que fa a la qualitat o 

l’interès, Bellés va plantejar-se si totes les 

obres havien d’entrar al corpus o només les 

que tenien valor ideològic/lingüístic. 

Finalment, va optar per prioritzar aquestes 

darreres, especialment per aquelles que 

permetessin desenvolupar el discurs sobre 

http://roderic.uv.es/handle/10550/69059
http://roderic.uv.es/handle/10550/69059
http://roderic.uv.es/handle/10550/69059
http://roderic.uv.es/handle/10550/69059
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els aspectes ideològics al llarg del s. xix. 

Bellés va acabar recordant que és molt difícil 

fer un retrat exhaustiu i complet de les 

ideologies lingüístiques del s. xix, i més 

tenint en compte que la seva recerca es 

materialitzarà en forma de tesi doctoral. Per 

tenir-ne una visió holística, caldria estudiar 

els discursos dels Jocs Florals, fer un 

buidatge de tota la premsa, tenir en compte 

els discursos imperants a Espanya i Europa… 

La quantitat de feina seria ingent i aquestes 

són, doncs, línies que queden obertes per a 

futura recerca.  
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Esteve Valls: «La llengua 

escapçada: l’autonomització 

dels parlars nord-occidentals a 

la cruïlla catalanoaragonesa» 

24 de gener de 20206 

En la cinquena sessió del curs 2019/2020, 

Esteve Valls, cap de la Unitat de Català de 

l’Institute for Multilingualism de la 

Universitat Internacional de Catalunya i 

investigador del CUSC-UB, va comentar els 

resultats de la seva recerca sobre 

l’autonomització dels parlars nord-

occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa, 

publicats recentment en el volum La llengua 

escapçada, guanyador de la V Beca Joan 

Veny. 

La presentació es va dividir en tres parts: 

1. una panoràmica del canvi lingüístic en el 

català nord-occidental (basada en la tesi 

doctoral del ponent); 

2. una ampliació sobre el procés de canvi 

lingüístic en curs a les comarques de la 

frontera autonòmica entre Catalunya i 

l’Aragó (basada en la recerca que recull el 

volum La llengua escapçada); 

3. i finalment un tast dels resultats d’una 

recerca en curs sobre les tries 

                                                 
 

6 Vegeu-ne el resum en línia a 
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/01/30
/la-llengua-escapcada-lautonomitzacio-dels-

lingüístiques de la població escolar de la 

Ribagorça a partir de mètodes d’anàlisi 

de xarxes socials, en col·laboració amb 

Natxo Sorolla. 

El canvi lingüístic en el català nord-

occidental 
El primer estudi del ponent va permetre 

analitzar la direccionalitat, el ritme, l’abast i 

la naturalesa del canvi lingüístic en català 

nord-occidental. Esteve Valls va aplicar 

l’anàlisi dialectomètrica a un corpus format 

per les respostes d’informants andorrans, de 

les comarques occidentals de Catalunya i de 

la Franja a un qüestionari de 712 ítems. En 

total, el corpus contenia més de 110.000 

ítems i gairebé 700.000 segments, 320 

informants de 4 franges d’edat (nascuts 

entre 1922 i 1994) i de 40 localitats diferents 

(2 d’Andorra, 8 de l’Aragó i 30 de Catalunya), 

a més de l’estàndard oriental central com a 

varietat de comparació. 

El subcorpus analitzat incloïa 363 ítems 

pertanyents a 8 àmbits morfològics regulars: 

parlars-nord-occidentals-a-la-cruilla-
catalanoaragonesa-amb-esteve-valls/ 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/la-llengua-escapcada/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/la-llengua-escapcada/
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/123434/01.EViA_TESI.pdf
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/123434/01.EViA_TESI.pdf
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/01/30/la-llengua-escapcada-lautonomitzacio-dels-parlars-nord-occidentals-a-la-cruilla-catalanoaragonesa-amb-esteve-valls/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/01/30/la-llengua-escapcada-lautonomitzacio-dels-parlars-nord-occidentals-a-la-cruilla-catalanoaragonesa-amb-esteve-valls/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/01/30/la-llengua-escapcada-lautonomitzacio-dels-parlars-nord-occidentals-a-la-cruilla-catalanoaragonesa-amb-esteve-valls/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/01/30/la-llengua-escapcada-lautonomitzacio-dels-parlars-nord-occidentals-a-la-cruilla-catalanoaragonesa-amb-esteve-valls/
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articles, clítics pronominals, demostratius, 

demostratius neutres, locatius, verbs, 

possessius i pronoms personals. Així doncs, 

malgrat ser un corpus limitat, l’objectiu del 

qual no era abastar la totalitat de la llengua, 

tenia un alt grau de representativitat dels 

aspectes gramaticals (predictibles) de les 

varietats dels informants. Els resultats es van 

analitzar a partir de mètodes 

dialectomètrics, i més en concret a partir de 

la distància de Levenshtein, que calcula la 

distància fonètica entre dues formes 

lingüístiques donades. 

Aplicada al conjunt del corpus, aquesta 

anàlisi dialectomètrica va permetre fer 

diferents constatacions sobre el procés de 

canvi lingüístic en el català nord-occidental. 

En primer lloc, el ponent va explicar que 

bona part de les varietats de Catalunya i 

Andorra han patit un procés d’anivellament 

dialectal al llarg del segle xx per advergència 

(és a dir, convergència unilateral) 

progressiva amb el català oriental central, 

primer, i amb la varietat estàndard, més 

recentment. Així doncs, les varietats 

estudiades han anat perdent trets 

propis que les diferenciaven entre 

elles i respecte a l’estàndard, de 

forma que es pot parlar d’una 

desdialectalització per pèrdua de 

trets estructurals, d’una banda, i de 

l’altra d’una certa vernacularització 

de l’estàndard. Un procés que ha 

estat menys intens en el cas del 

ribagorçà i el tortosí, i que no s’ha 

produït en les varietats de la Franja. 

La segona constatació d’aquesta primera 

anàlisi dialectomètrica és que la 

convergència «vertical» amb l’estàndard 

estava provocant, alhora, una divergència 

«horitzontal» entre les varietats nord-

occidentals de Catalunya i Andorra i les 

varietats de La Franja, que permetia parlar 

d’un «efecte frontera», en el sentit que la 

frontera política també fa de frontera 

lingüística (un procés ben documentat i 

estudiat en altres contínuums lingüístics 

marcats per la presència de fronteres 

polítiques). 

El ponent va mostrar els resultats mitjançant 

gràfics i mapes que representaven la 

distància o proximitat relatives a l’estàndard 

de les formes produïdes per la generació més 

gran (F4) i la generació més jove (F1) de la 

seva mostra. En general, els resultats 

mostren que mentre que els informants de 

més edat mantenen diferències notables 

respecte de l’estàndard, fins i tot entre els 

informants de capitals de comarca, les 

varietats dels informants més joves mostren 
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més proximitat entre elles i respecte de 

l’estàndard. 

Una qüestió irresolta sobre la divergència 

horitzontal observada en l’anàlisi 

dialectomètrica entre les varietats de la 

Franja i la resta de varietats nord-occidentals 

era si aquesta divergència es devia 

exclusivament a canvis en les varietats de 

Catalunya i Andorra, acompanyats d’una 

certa estabilitat dels parlars franjolins (com 

sembla que suggeria, a primera vista, 

l’anàlisi quantitativa), o si, en canvi, 

l’evolució dels parlars franjolins també hi 

havia jugat un paper. 

Per a comprovar-ho, Valls va observar més 

de prop diversos processos de canvi en curs 

en els parlars de la Franja, com ara l’expansió 

dels increments velar i palatal (per exemple, 

pas de perdera [perˈðeɾa] a perdeguera 

[perðeˈɣeɾa]), processos de canvi en les 

combinacions de clítics pronominals o 

reducció de l’inventari fonemàtic. Centrant-

se en l’evolució dels increments velar i 

palatal, el ponent va poder mostrar com 

l’augment de la distància entre varietats no 

es produïa entre unes varietats que 

s’estandarditzaven i unes altres que 

romanien estables, sinó entre dos grups de 

varietats amb evolucions divergents. Mentre 

que a Catalunya i a Andorra es 

redistribueixen els segments velar i palatal 

perquè caracteritzin exclusivament algunes 

formes verbals, a la Franja s’observa la 

tendència a l’expansió interparadigmàtica de 

l’increment velar al Matarranya i la 

tendència a l’expansió interparadigmàtica i 

intraparadigmàtica de l’increment palatal a 

la Llitera i al Baix Cinca. Segons Valls, 

aquests processos interns de la Franja no són 

estranys i, de fet, la seva expansió en les 

varietats nord-occidentals de Catalunya i 

Andorra es va estroncar amb la codificació 

de la llengua: sense un procés 

d’estandardització reeixit, aquestes 

evolucions també s’estarien donant a 

Catalunya. 

L’autonomització dels parlars nord-

occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa 
El segon estudi del ponent es va centrar en 

les 4 comarques de la Franja i les 8 de 

Catalunya que limiten en la frontera 

catalanoaragonesa. Aquesta vegada, els 

objectius incloïen aprofundir en l’anàlisi de 

l’efecte frontera (demostrar que 

l’autonomització política comporta una 

autonomització lingüística i que, per tant, 

no es tracta d’un fenomen exclusiu de les 

fronteres interestatals), identificar aquells 

trets o mots que es mantenen i els que no en 

la parla dels joves, i actualitzar els manuals 

de dialectologia des d’una perspectiva 

dinàmica (estudiant com eren però també 

com són avui els parlars catalans) i 

prospectiva (analitzant cap a on evolucionen 

aquests dialectes). 

El nou corpus es va obtenir dels mateixos 

parlants que l’anterior però, a diferència del 

primer, aquest contenia més de 50.000 ítems 

pertanyents a diversos nivells lingüístics 

(lèxic, flexió verbal irregular, fonètica, 

fonologia, morfologia flexiva i derivativa 

nominal). En total, 192 informants (8 per 
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localitat), pertanyents a 4 franges d’edat, hi 

van representar 24 localitats (12 capitals de 

comarca i 12 localitats rurals). El corpus 

també incloïa l’estàndard català (IEC) i, com 

a novetat, l’estàndard espanyol (RAE) per 

comparar-hi les varietats dels informants. 

La metodologia quantitativa aplicada en 

aquest estudi va permetre obtenir mapes de 

distribució de determinats trets i mots per 

analitzar l’evolució dels principals elements 

idiosincràtics de les varietats nord-

occidentals. Concretament, es va observar el 

vocalisme, el consonantisme, la morfologia 

nominal i verbal i el lèxic (tant propi com 

manlleus), mitjançant un total de més de 

870 mapes. Els resultats confirmen els de 

l’estudi anterior pel que fa al canvi lingüístic, 

ja que els joves mostren més similituds amb 

els estàndards que els parlants de més edat, 

i a més s’hi observa clarament l’efecte de la 

frontera autonòmica: en una anàlisi de 

conglomerats (mètode Ward), en el grup 

més jove les varietats de la Franja queden 

agrupades amb l’estàndard de la RAE i les 

varietats de Catalunya amb l’estàndard de 

l’IEC. 

Valls va explicar que al volum que recull 

aquesta recerca s’hi analitzen 

qualitativament un gran nombre de trets i en 

va comentar alguns exemples. Primer, va 

mostrar la distribució de l’obertura de la /e/ 

àtona inicial en el substantiu enciam entre 

parlants més grans i més joves i va observar 

que és un tret que es manté 

considerablement. En canvi, no és així en 

mots com elefant. El ponent va compartir la 

seva sospita que aquesta diferència es degui 

al fet que la variant prestigiosa per a mots 

com elefant conté una grafia /e/ en català i 

castellà, mentre que no és així en mots com 

enciam, ja que la forma en castellà no 

presenta aquest fonema inicial (lechuga). 

Com a exemples de fenòmens consonàntics, 

va mostrar la distribució geogràfica de la 

consonant lateral palatal /ʎ/ en paraules 

com llibre, que és substituïda per /j/ en 

gairebé totes les varietats en la parla dels 

joves. De forma semblant, la geminació de 

/b/ i /ɡ/ davant de /j/ o /w/ (com a 

gàbia) només es manté relativament 

entre els joves en una de les 

poblacions en què apareixia a la 

parla dels informants més grans. 

Quant a trets morfològics, la 

distribució d’adjectius invariables 

amb flexió de gènere masculí (com 

excursionista) mostra un cert 

manteniment entre els joves, tot i 

que ja ha desaparegut a diverses 

localitats. En darrer lloc, la primera 

Il·lustració 1. Principals agrupaments obtinguts amb el mètode de Ward 
(parlants més joves) 
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persona del plural del perfet d’indicatiu del 

verb haver realitzada com ham també es 

manté força. 

D’aquesta manera, l’estudi permet llistar els 

trets propis de cada varietat que es troben en 

recessió i els que sembla que es mantenen. 

En el cas del lleidatà, per exemple, s’ha 

observat la recessió de 9 trets de morfologia 

nominal, com les formes etimològiques o 

plenes de l’article masculí ([lo] cap) o els 

possessius femenins amb [w] (me[w]a), i 9 

de morfologia verbal, com el morfema /a/ de 

la primera persona del singular del present 

de subjuntiu (perd[ɛ]). Només s’ha observat 

el manteniment d’un tret de morfologia 

nominal, el femení analògic de l’adjectiu 

invariable alegre (alegr[ɛ]), i un de 

morfologia verbal, la forma tradicional de la 

primera persona del singular de l’auxiliar 

haver en el perfet simple ([ˈaj] hai cantat). 

A més, l’estudi mostra un elevat nombre 

d’interferències lèxiques en forma de 

manlleus de la llengua espanyola en la parla 

dels joves de totes les localitats, tot i que 

l’increment de manlleus entre els parlants de 

les noves generacions és extraordinàriament 

més elevat i sostingut en el temps entre els 

parlants de la Franja que no pas en els de 

Catalunya. 

En conclusió, l’escapçament administratiu 

de la comunitat de parla ha afavorit que es 

consolidi una fractura geolectal com a 

conseqüència de la pressió de les varietats de 

prestigi catalana i espanyola a l’est i a l’oest 

de la frontera administrativa. Les tendències 

detectades, a més, han estat 

extraordinàriament coincidents amb els 

resultats de l’estudi anterior de Valls, de 

forma que es tracta de treballs 

complementaris amb un suport empíric 

molt consistent. El ponent va destacar altres 

conclusions generals dels dos treballs: 

 S’ha observat el retrocés palpable de la 

majoria de solucions idiosincràtiques de 

les varietats nord-occidentals, també a 

les àrees més conservadores 

(ribagorçanopallaresa i tortosina), així 

com la residualització de totes les 

pronúncies considerades vulgars 

(becicleta, asmari o llàpits). 

 L’anàlisi quantitativa del canvi lingüístic 

duta a terme permet fer hipòtesis sobre 

l’evolució de conjunt de la llengua, ja que 

identifica els trets en què el procés de 

desdialectalització s’ha acomplert i 

aquells, en canvi, en què encara es pot 

incidir per revertir-lo. 

 L’efecte frontera no és exclusiu de les 

fronteres interestatals, motiu pel qual 

calen altres treballs similars a la resta de 

marges polítics que escapcen l’àmbit 

lingüístic per obtenir una visió de 

conjunt dels fenòmens sociolingüístics 

que afecten l’estructura de la llengua. 
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En un to més reflexiu, el ponent va alertar 

sobre la possibilitat que, ara que les noves 

generacions tenen clar que el que parlen no 

és una barreja de català i castellà, sinó 

varietats de la llengua catalana, les varietats 

franjolines podrien convertir-se en el 

chapurriau que no havien estat mai. A més, 

ara que les noves generacions tenen clar que 

la llengua és supralocal, el contínuum nord-

occidental s’afebleix per factors externs a 

banda i banda de la frontera. Per tant, segons 

Valls, cal dur a terme una política lingüística 

real de revitalització de la llengua catalana a 

la Franja i una política lingüística més 

respectuosa amb la variació dialectal a 

Catalunya per a conjurar aquests riscos. 

Usos lingüístics de la població escolar de la 

Ribagorça 
En l’última part de la seva ponència, Valls va 

presentar la recerca en curs sobre les tries 

lingüístiques de la població escolar de la 

Ribagorça a partir de mètodes d’anàlisi de 

xarxes socials, que està duent a terme amb 

Natxo Sorolla, l’objectiu de la qual és 

analitzar en quina mesura es pot parlar de 

substitució lingüística a la Franja. Mentre 

que els resultats globals de les enquestes 

d’usos lingüístics a la Franja apunten al 

manteniment de la transmissió 

intergeneracional del català en aquestes 

comarques, la tesi doctoral de Natxo Sorolla 

ha assenyalat l’existència d’usos endogrupals 

del castellà entre catalanoparlants inicials 

del Baix Cinca i la Llitera que poden 

constituir un indici del procés de 

substitució. Caldrà, però, esperar a tenir els 

resultats definitius de la investigació en curs 

per esclarir quina és la situació actual a la 

Ribagorça.  

https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/300746/394056#page=8
https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/300746/394056#page=8
https://www.tdx.cat/handle/10803/373905
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Roser Giménez: «Edat, sexe i 

llengua inicial en l’elaboració 

de perfils lingüístics forenses 

d’adolescents en català» 

21 de febrer de 20207 

En la sisena sessió del curs 2019/2020, Roser 

Giménez, perit judicial en lingüística 

forense, investigadora predoctoral al CUSC-

UB i docent i membre del laboratori SQ-

Lingüistas Forenses, va presentar-hi alguns 

resultats preliminars de la seva recerca de 

doctorat sobre l’edat, el sexe i la llengua 

inicial com a variables en l’elaboració de 

perfils lingüístics forenses d’adolescents en 

català, a partir del corpus del projecte 

RESOL de la UB. 

A l’inici, Giménez va contextualitzar la seva 

recerca en el camp de la lingüística forense i 

de la sociolingüística, partint d’una definició 

àmplia d’aquest segon camp com qualsevol 

aproximació a l’estudi de la llengua en 

societat, de l’ús lingüístic en situacions 

comunicatives diferents. Dins d’aquest 

camp, el seu estudi té més afinitats amb la 

sociolingüística de la variació, que tracta la 

relació entre variants lingüístiques i 

variables socials com l’edat, el sexe o la 

llengua inicial (que són, precisament, les que 

                                                 
 

7 Vegeu-ne el resum en línia a 
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/02/2
5/edat-sexe-i-llengua-inicial-en-lelaboracio-de-

centren l’interès de la seva tesi). La 

lingüística forense la va definir com la 

interfície entre llengua i dret, que aplica el 

coneixement (socio)lingüístic a l’anàlisi de 

materials reals amb l’objectiu de contribuir a 

investigacions (privades o policials) o a la 

justícia. Ho fa en diferents camps, com el 

discurs legal i administratiu (lleis, 

sentències, contractes… normalment escrits) 

o el discurs judicial (declaracions de 

testimonis, entrevistes policials… més aviat 

orals). 

La tesi de Giménez se situa en el marc del 

llenguatge evidencial: l’objectiu és aportar 

proves en processos judicials a partir de 

mostres orals i escrites (en casos de detecció 

d’autoria, plagi, anàlisi de marques i patents, 

etc.) i l’elaboració de perfils sociolingüístics 

a partir de les informacions que es poden 

extraure a partir de l’anàlisi de mostres de les 

quals no es coneix l’autoria pel que fa, per 

perfils-linguistics-forenses-dadolescents-en-
catala-amb-roser-gimenez/ 

https://www.sq-linguistasforenses.com/
https://www.sq-linguistasforenses.com/
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/02/25/edat-sexe-i-llengua-inicial-en-lelaboracio-de-perfils-linguistics-forenses-dadolescents-en-catala-amb-roser-gimenez/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/02/25/edat-sexe-i-llengua-inicial-en-lelaboracio-de-perfils-linguistics-forenses-dadolescents-en-catala-amb-roser-gimenez/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/02/25/edat-sexe-i-llengua-inicial-en-lelaboracio-de-perfils-linguistics-forenses-dadolescents-en-catala-amb-roser-gimenez/
https://llenguasocietat.wordpress.com/2020/02/25/edat-sexe-i-llengua-inicial-en-lelaboracio-de-perfils-linguistics-forenses-dadolescents-en-catala-amb-roser-gimenez/
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exemple, a l’edat, el sexe, l’origen geogràfic, 

el nivell d’instrucció o la professió. Com a 

mostra, Giménez va fer referència a la 

investigació policial sobre els atacs 

d’Unabomber, en què va intervenir un agent 

de l’FBI format en lingüística. El que va 

permetre identificar l’autor dels atacs va ser 

una llarg manifest que va exigir difondre,8 i 

l’anàlisi del qual va permetre detectar que es 

tractava d’un sol autor, atribuir-li una edat 

aproximada i esbrinar que tenia nivell 

d’instrucció més alt del que es pensava en un 

inici. La sèrie ManHunt: Unabomber, 

disponible a Netflix, narra l’episodi i situa la 

tasca dels lingüistes en un lloc destacat. 

La tesi té com a objectiu analitzar un corpus 

d’entrevistes amb els mateixos adolescents 

en dos moments temporals diferents (quan 

feien 1r i 4t d’ESO, respectivament) i, d’acord 

amb les recerques prèvies disponibles, es 

parteix de la hipòtesi que s’hi podran 

detectar diferències significatives en funció 

del sexe, l’edat i la llengua inicial dels 

adolescents. Les entrevistes provenen del 

corpus RESOL, recollit a diferents 

municipis, d’entre els quals Giménez se 

centra en Mataró i Manlleu, i a partir de 

diferents mètodes. En concret, la ponent 

analitza els resultats d’una prova interactiva 

de competència lingüística, amb un disseny 

especialment apropiat per a analitzar les 

destreses pragmàtiques, que tenen un 

                                                 
 

8 Disponible en català a 
https://difonlaidea.wordpress.com/2011/06/02/el-
manifest-dunabomber-2/ 

desenvolupament molt marcat precisament 

durant l’adolescència. Les dades s’analitzen 

a partir de mètodes qualitatius i 

quantitatius. Les variables dependents de 

l’anàlisi són, entre altres: 

1. Variables morfosintàctiques (com ara la 

posició avantposada o posposada dels 

pronoms febles, el nombre d’oracions 

condicionals per enunciat o la presència 

de verbs modals). 

2. Variables lèxiques (l’ús de les perífrasis 

d’obligació haver de i tenir que, o l’ús de 

manlleus i calcs). 

3. Variables pragmàtiques (salutacions, 

nombre de preguntes, presència de 

marcadors discursius o del fenomen 

«punta de la llengua», més freqüent a 

mesura que s’incrementa l’edat, i també i 

més en bilingües que en monolingües). 

La presentació de resultats preliminars es va 

centrar en la qüestió dels marcadors 

discursius, que va classificar a partir de la 

proposta de López Serena i Borreguero 

Zuloaga (2010). L’interès d’analitzar aquestes 

variables rau en el fet que es poden aplicar, 

entre altres, a l’elaboració de perfils forenses 

i l’atribució d’autoria en casos d’assetjament 

escolar en xarxes socials que permeten 

l’anonimat dels seus usuaris, a contribuir a 

l’èxit de la suplantació d’identitats en 

investigacions policials (fer-se passar per 

adolescents de manera versemblant amb 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski
https://ca.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski
https://difonlaidea.wordpress.com/2011/06/02/el-manifest-dunabomber-2/
https://difonlaidea.wordpress.com/2011/06/02/el-manifest-dunabomber-2/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3244461
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3244461
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l’objectiu d’obtenir informació directa dels 

agressors, per exemple), a millorar la 

comunicació en entrevistes policials amb 

menors o a l’anàlisi de discursos atribuïts a 

menors (per a esclarir, per exemple, si hi ha 

possibles influències o manipulacions per 

part d’adults). 

Per a acabar, Giménez va apuntar que els 

seus resultats preliminars ja permeten 

descriure diferències significatives en el 

comportament de les variants lingüístiques 

estudiades en funció de les variables 

considerades (sexe, edat, llengua inicial). I 

va reivindicar que, des d’un punt de vista 

forense, calen més estudis que troben i 

descriguen variables lingüístiques 

característiques de diferents grups 

poblacionals. 

  



 

 

SEMINARI DE SOCIOLINGÜÍSTICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
MEMÒRIA DEL CURS 2019/2020 

 

 

30/32 

 

 

 

 

 

 

Segona part. Enregistraments de les sessions en 

línia 
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Nota 

La situació de confinament arran de la crisi de la COVID-19 va obligar a reprogramar com a 

seminaris web les sessions del curs programades entre el març i el juliol de 2020. Aquestes 

sessions, que van tenir lloc en línia entre el 12 de juny i el 10 de juliol de 2020, es van enregistrar 

i estan disponibles íntegres al canal de YouTube del CUSC. Podeu recuperar-ne els enllaços a 

continuació. 

Natxo Sorolla: «Entre la demografia i la 

sociolingüística: reflexions sobre el basc, el 

català i la joventut de Catalunya» 

Divendres 12 de juny de 2020 

Enllaç: https://youtu.be/r3PzOriaFRY 

 

Montserrat Sendra: «L’impacte dels usos 

lingüístics en entorns escolars sobre la 

competència lingüística oral de l’alumnat en 

català, castellà i llengües estrangeres» 

Divendres 19 de juny de 2020 

Enllaç: https://youtu.be/44icN4uum1o 

 

Neus Nogué: «La referència als participants 

en el debat parlamentari en català (1932-

2013)» 

Divendres 26 de juny de 2020 

Enllaç: https://youtu.be/Cr5ZphpFG50  

https://youtu.be/r3PzOriaFRY
https://youtu.be/44icN4uum1o
https://youtu.be/Cr5ZphpFG50
https://youtu.be/r3PzOriaFRY
https://youtu.be/44icN4uum1o
https://youtu.be/Cr5ZphpFG50
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José Enrique Gargallo: «Romanços de 

frontera a la península Ibèrica» 

Divendres 3 de juliol de 2020 

Enllaç: https://youtu.be/GKmnn4AQ8ww 

 

 

Llorenç Comajoan: «El projecte RESOL i 

l’avaluació de la competència lingüística 

oral» 

Divendres 10 de juliol de 2020 

Enllaç: https://youtu.be/tBpaGlchKro 

https://youtu.be/GKmnn4AQ8ww
https://youtu.be/tBpaGlchKro
https://youtu.be/GKmnn4AQ8ww
https://youtu.be/tBpaGlchKro

