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PROLEGÒMENS

La qüestió de la vitalitat d’una llengua és probablement una de les més es-
munyedisses que es presenten en la discussió sociolingüística. Val a dir que hi
hagué un gran avenç en la clarificació del tema quan es féu la distinció entre
vitalitat etnolingüística objectiva i vitalitat etnolingüística subjectiva, com ens ha explicat
M. Àngels Viladot, primera entre nosaltres en aquest tipus d’estudi (Viladot,
1993:17-26). Baldament sigui de passada, recordem els tres eixos en què es fo-
namenta l’anàlisi de la vitalitat etnolingüística: la demografia, i els seus fac-
tors relacionats amb la distribució territorial i el nombre de parlants; el poder
o suport institucional amb els factors de control social; i el prestigi del grup
etnolingüístic amb els factors d’estatus (Viladot, 1993:29). Pel que fa a la vita-
litat etnolingüística subjectiva, llegim el següent:

Arribar a saber com els grups etnolingüístics avaluen «subjectivament» el ni-
vell de la vitalitat del seu grup, és a dir com integren mentalment la informa-
ció de la vitalitat «objectiva» del propi grup i dels grups de fora més rellevants
és necessàriament un procés complex [...] En aquesta línia de pensament el
concepte de vitalitat subjectiva es considera com una representació mental
que les persones elaboren després de sotmetre-la a una sèrie de filtres afectius i
emocionals (Viladot, 1993:43; la cursiva és meva, F.V.).

En aquest sentit, tinc alguns dubtes sobre si el document titulat «L’ús 
social de la llengua», aprovat per l’IEC el 2004 –en la redacció del qual, per
cert, vaig participar com a membre de la seva comissió elaboradora– va passar
de manera plenament satisfactòria aquests filtres afectius i emocionals. En
efecte, a parer meu, en aquella declaració partíem d’una situació parcialment 
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idealitzada, que dificultava una anàlisi més «objectiva», més precisa de la rea-
litat. No és certa, tanmateix, la presumpció d’Albert Branchadell, segons el
qual els membres de l’IEC «no es creuen gens la UNESCO», organisme que en
el seu Atlas of the Worlds’s Languages in Danger of Disappearing afirma que la llengua
catalana, considerada per alguns «potentially endangered, is now increasingly
re-invigorated» (cit. Branchadell, 2006:166), perquè en la mateixa declaració hi
ha referències al redreçament de l’ús públic del català. Però sí que cal admetre
que el document de l’IEC dóna ales a una visió derrotista a propòsit de la si-
tuació del català, que tan frívolament s’ha propagat des d’alguns medis 
intel·lectuals i periodístics. El meu article es proposa, entre altres coses, d’in-
tentar aclarir aquest envitricoll.

Val a dir que l’IEC té, en aquest zel, una justificació. Com a institució amb
plenes competències sobre una llengua, que es distribueix territorialment en-
tre un petit Estat (Andorra), tres comunitats autònomes de l’Estat espanyol
(Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears) i tres altres indrets (la Catalunya
del Nord, la Franja aragonesa, l’Alguer), l’IEC ha d’assumir, en el pla institu-
cional, una visió de conjunt, completa, del domini lingüístic i ha de vetllar, ni
que sigui per allò del greuge comparatiu, que no resultin «maximitzats» els
aspectes positius en l’àmbit públic que es perceben a Andorra o Catalunya.
Però al mateix temps cal admetre que una visió tan de conjunt, en què els ca-
sos de substitució lingüística potser irreversible (Catalunya del Nord, l’Al-
guer, zones meridionals del País Valencià) siguin mesurats amb els mateixos
rasers que els casos més favorables, pot distorsionar la mateixa anàlisi i les se-
ves conclusions. I aquest risc, perceptible en la declaració esmentada, no sol
ser evitat en certs estudis sociolingüístics sobre els Països Catalans.

LES ENQUESTES RECENTS SOBRE ÚS LINGÜÍSTIC

Per tractar d’aclarir algunes de les qüestions que acabem de plantejar, i que
tan sovint són mal interpretades, ara tenim una ocasió excepcional, amb la
recent publicació (octubre de 2007) de l’ambiciós estudi Llengua i societat als ter-
ritoris de parla catalana a l’inici del segle XXI, impulsat per la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i coordinat per Ernest Querol, al
capdavant d’un equip qualificat: Enrico Chessa, Natxo Sorolla, Joaquim Tor-
res i Joan-Albert Villaverde. Vull subratllar, d’entrada, el caràcter pioner 
d’aquest estudi, pel fet d’analitzar totes les dades de diferents enquestes d’usos
lingüístics (EUL) en els set territoris en què es parla català –aclarint, però,
que de l’enquesta sobre el País Valencià se n’ha ocupat l’Acadèmia Valenciana
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de la Llengua, la qual no segueix sempre les mateixes pautes de la resta de les
EUL. No cal dir que pel que fa a una institució com l’IEC, que per mandat le-
gal s’ocupa de la llengua catalana en tot el domini lingüístic, com hem dit,
l’estudi a què ens referim és cabdal. Però també des del punt de vista teòric és
important un estudi d’aquestes característiques, ja que permet d’afinar més,
tant en l’anàlisi global com en les particulars, per a valoracions i conclusions
més contrastades.

D’antuvi, considero imprescindible d’aclarir el meu parer sobre la presen-
tació d’algunes dades que podrien suggerir una visió idealitzada de la situació,
la qual cosa, sens dubte, no pretenen pas els autors de les EUL ni els mateixos
analistes. De fet, no es tractaria d’una crítica de fons a l’estudi, en general im-
pecable, sinó d’una reserva més aviat formal. Per començar, fixem-nos en
aquesta constatació de la presentació:

ens sembla important destacar especialment que ens permet de fer pública la
primera estimació objectiva que s’ha fet mai del nombre de persones que en-
tenen i saben parlar la nostra llengua: 9.118.882 persones la saben parlar i
11.011.168 l’entenen (Querol, 2007:5).

Voldria advertir que no tinc cap objecció que s’ofereixin aquestes xifres,
sempre que es donin al mateix temps els totals de població. En efecte, el con-
junt d’habitants dels Països Catalans pot ser de 12.000.000, quan es devien fer
les EUL, fa vuit o deu anys, o bé 13.000.000, segons les dades més recents. En
qualsevol cas, la proporció de «catalanoparlants» és massa alta (particular-
ment en el primer supòsit, un 76 % dels habitants, i més ajustada en el segon,
un 70 %), sobretot si no oblidem que són dades que es refereixen a tot el con-
junt del domini lingüístic. La segona ensopegada, es troba en la mateixa pre-
sentació: he posat entre cometes el terme «catalanoparlants» conscient que
feia trampa, ja que els autors de l’estudi només es refereixen a gent que «sap
parlar català», cosa ben diferent. Ara: ¿no és cert que presentades com es fa a
l’estudi, sense els aclariments necessaris, la xifra de persones que «saben parlar
català» es pot confondre amb la de catalanoparlants?

Admeto que en una discussió estrictament nominalista dir «catalanopar-
lant» o «persona que sap parlar català» no és rellevant, cosa que faria perdre
transcendència a les meves objeccions. Si no fos que quan l’estudi Llengua i so-
cietat... examina les habilitats lingüístiques en català mesurades amb una gra-
dació, en el gràfic 2.3, els resultats indiquen una altra cosa (Querol, 2007:30).
Certament, si als quatre territoris més favorables al català els percentatges de
les persones que el saben parlar superen el 80 % o s’hi acosten (la Franja 89 %,
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Catalunya 85 %, Andorra 79 %, les Illes 75 %), en ponderar el grau de coneixe-
ment s’hi introdueix una correcció important: així, ens adonem que no pas
totes les persones que declaren «saber parlar el català» en tenen prou domini.
Efectivament, si tan sols prenguéssim en consideració els qui en tenen un co-
neixement alt i reduíssim els percentatges anteriors segons aquesta pondera-
ció, la proporció de catalanoparlants seria tota una altra: la Franja 74 %, Cata-
lunya 63 %, Andorra 53 %, les Illes 53 %... Aquests percentatges indicarien de
manera més ajustada la gent que declara parlar en català amb prou desimbol-
tura per trobar-s’hi còmoda, en qualsevol àmbit d’ús, sense haver de canviar
de llengua: aquests catalanoparlants actius, per entendre’ns, aquí els anome-
narem catalanolingües.

Com es podia esperar, les xifres de catalanolingües s’aproximen als per-
centatges dels qui manifesten que el català és llur llengua d’identificació, com ens
indica J. A. Villaverde en el gràfic 6.1 de les EUL (Querol, 2007:145). En efecte,
aquesta categoria de catalanoparlants són a la Franja 66,6 %, a Catalunya 48,8 %,
a Andorra 42,2 % i a les Illes 45,6 %. (Per cert, en el cas de Catalunya la dife-
rència de catorze punts entre els catalanolingües del meu càlcul i els catala-
noparlants d’identificació es reduiria si suméssim al bloc dels qui declaren
identificar-se només amb el català les persones que declaren identificar-se si-
multàniament amb el català i el castellà –un 5,2 % dels consultats–, cosa que
donaria un percentatge del 54 %, ja no tan allunyat del que havíem donat de
catalanolingües.)

En definitiva, aquests excursi eren destinats a demostrar les confusions en
què es pot incórrer en la utilització de les xifres dels qui saben parlar català
fora de llur context estadístic més estricte. Albert Branchadell, que també
parteix de les dades censals sobre els qui saben parlar català, fa una reducció si-
milar per establir el percentatge de catalanoparlants habituals: d’una població
global de 13,2 milions d’habitants, amb 8,4 milions de catalanoparlants poten-
cials, només n’hi ha 5,6 milions que parlen habitualment en català (Brancha-
dell, 2006:162-163). Siguin els 5,6 milions que indica Branchadell o els més de 7
milions que resulten dels meus càlculs sobre catalanolingües, considero que
són aquestes magnituds les que cal tenir present i no pas les xifres dels qui «sa-
ben parlar català», si volem afinar la nostra anàlisi sobre la realitat sociolin-
güística actual de la nostra comunitat. I per això coincideixo amb aquest au-
tor quan fa el següent raonament:

mai fins ara no hi havia hagut tanta gent (en nombres absoluts) que sabés par-
lar català i que parlés habitualment català. I mai fins ara la proporció de gent que
sap parlar català i que parla habitualment català no havia estat tan baixa. [...]
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Això és bo o dolent? Més que bo o dolent, això és així. Difícilment podria ser
d’una altra manera després de l’arribada, en molt pocs anys, de tantes i tantes
persones d’altres racons d’Espanya que parlaven (i parlen) habitualment en
castellà (Branchadell, 2006:63).

Per compartir del tot aquest raonament, jo hi afegiria una referència al
truncament brutal que representà per a l’evolució sociolingüística del país el
règim franquista, amb el seu propòsit explícit de lingüicidi, particularment
agut en la postguerra immediata. Aquells quaranta anys de dictadura foren
d’efectes tan perversos per a la llengua i la cultura catalanes que, en certa ma-
nera, alguns aspectes positius de l’actual procés de normalització haurien ha-
gut d’haver-se considerat, temps enrere, «impredictibles» i desbordarien les
expectatives «de manual».

LA PÈRDUA D’HEGEMONIA LINGÜÍSTICA

En un context com el que hem descrit, la qüestió cabdal que es pot plantejar
–deixant ara de banda el cas singular de la Franja d’Aragó, per cert amb un
nombre ben escàs d’habitants (45.000)– és aquesta: si el nombre de catalano-
lingües és tan reduït que resulta inferior al 50 % de la població, la vitalitat no
està seriosament amenaçada? Per contestar aquesta pregunta cal fer abans
unes altres consideracions.

En primer lloc, hi ha una constatació clara: segons les EUL el català ha per-
dut arreu del domini lingüístic el caràcter de llengua hegemònica, com cor-
respon històricament a un territori amb idioma propi, i la posició dominant
l’ocupen el castellà i/o altres llengües. Els casos més traumàtics, amb un pro-
cés de substitució lingüística molt accentuat, són la Catalunya del Nord i l’Al-
guer, i hi podríem afegir alguns municipis meridionals del País Valencià. Pre-
cisament, el conjunt de la comunitat valenciana, amb les Illes i la Franja, es
troba en una situació sovint difícil de definir, en la qual el castellà és plena-
ment hegemònic. Finalment, queden els dos territoris que, atenent a les ha-
bilitats lingüístiques, als usos i a les representacions, ocupen els primers llocs,
amb les puntuacions més altes: Catalunya i Andorra.

Si examinem quina és la llengua utilitzada a la llar, es confirma que tant a
Catalunya com a Andorra el català ha deixat de ser la llengua hegemònica:
només el 45 % dels enquestats a Catalunya i el 38 % a Andorra declaren que el
català és la llengua de la llar, segons ens indica Joaquim Torres en el gràfic 3.1
de les EUL (Querol, 2007:42). En contrast, el castellà tot sol no supera el cata-
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là en cap dels dos territoris: un 43 % a Catalunya i només un 33 % a Andorra
declaren que la llengua de la llar és el castellà. És a dir, tot i que el català ha dei-
xat de ser hegemònic a les llars, el castellà no sols no ha passat a ocupar el seu
lloc, sinó que està a 2 o 3 punts per sota del català. Com s’explica aquesta dife-
rència? La clau està que un cert nombre d’enquestats declara parlar les dues
llengües a la llar: aquests «bilingües naturals» són el 9 % a Catalunya i el 6 % a
Andorra. (No cal dir que la situació sociolingüística en el principat pirinenc és
més complexa, perquè hi ha un 23 % d’enquestats que declara que la seva llen-
gua familiar no és ni el català ni el castellà, mentre que a Catalunya aquest
percentatge ateny poc més del 2 %.)

Si atenem als índexs de la llengua identitària i habitual, la posició del cata-
là esdevé encara més favorable. Segons les dades de Marina Solís, a Catalunya
(taula 1) la llengua d’identificació és el català per al 49 % dels enquestats i el
castellà per al 44 %; i a Andorra (taula 2) aquests percentatges són respectiva-
ment del 42 % i el 31 %. I quant a la llengua habitual, a Catalunya tenim un 50 %
per al català enfront d’un 44 % per al castellà; i a Andorra, un 44 % enfront
d’un 33 % (Querol, 2007:191,194). Aquí ens trobem de nou que els percentat-
ges no sumen cent, i l’explicació és la mateixa de més amunt: a Catalunya hi
ha un nombre significatiu d’enquestats que declaren tenir ambdós idiomes
com a llengua d’identificació (un 5 %), i com a llengua habitual (un altre 5 %);
i a Andorra aquests percentatges són respectivament un 1 % i un 3 % (sense
comptar els qui declaren no tenir el català ni el castellà com a llengua d’iden-
tificació, un 26 %, o com a llengua habitual, un 21 %).

Encara és possible una altra valoració. Si atenem a l’ús oral de les dues llen-
gües en contacte, E. Chessa en el gràfic 4.1 de les EUL ens dóna unes dades una
mica més favorables al català: en preguntar als enquestats quina llengua uti-
litzen més en les seves interaccions (orals) fora de la llar, a Catalunya un 52 %
declara fer servir el català enfront d’un 46 % el castellà; i a Andorra un 48 % el
català enfront d’un 37 % el castellà (Querol, 2007:70).

Aquest petit però significatiu crescendo favorable al català que observem en
les diverses categories analitzades, tant a Catalunya (primera llengua, 40 %;
llengua d’identificació, 49 %; llengua habitual, 50 %; llengua d’ús oral més fre-
qüent, 52 %), com a Andorra (primera llengua, 31 %; llengua d’identificació,
42 %; llengua habitual, 44 %; llengua d’ús oral més freqüent, 48 %), demostra,
al capdavall, que malgrat haver perdut la condició de llengua hegemònica, el
català compta amb factors que no sols en mantenen l’ús, sinó que l’incre-
menten, perquè en cada categoria la distància respecte al castellà es fa més
gran. Vegem-ho d’una altra manera: en el cas de Catalunya, si en la categoria
de primera llengua el castellà obté un percentatge del 53 %, molt per damunt
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del català (40 %), en la de llengua d’identificació el percentatge ja s’inverteix
(44 % per al castellà, 49 % per al català) i en la de llengua oral més freqüent la
distància continua eixamplant-se (46 % per al castellà, 52 % per al català); i en
el cas d’Andorra, si en la categoria de primera llengua el castellà també hi té
més presència que el català (36 % enfront de 31 %), la situació s’inverteix igual-
ment en la categoria de llengua d’identificació (31 % enfront de 42 %) i en la de
llengua oral més freqüent (37 % enfront de 48 %), on el català supera en onze
punts el castellà. En conclusió, bé que el català parteix d’una situació negativa
com a primera llengua, on el castellà hi té una major implantació (tretze
punts més a Catalunya, cinc punts més a Andorra), la situació es capgira en les
altres categories fins a arribar a la màxima distància com a llengua oral més
freqüent fora de la llar (el català supera el castellà en sis punts a Catalunya i en
onze a Andorra).

El caràcter singular que ocupen Andorra i Catalunya en l’estudi que co-
mentem queda corroborat si observem què passa amb aquestes quatre cate-
gories a les Illes Balears, el territori amb un ús més favorable del català després
dels dos capdavanters. En aquest cas, tot i que en la categoria de la primera
llengua les Illes parteixen d’una situació una mica més favorable al català que
no pas Catalunya o Andorra (el 43 % declara tenir el català com a primera
llengua enfront d’un 48 % el castellà, una diferència menor que la de Cata-
lunya), quan arribem a la quarta categoria, la distància amb el castellà s’a-
greuja: els qui declaren fer servir el català com a llengua oral fora de la llar són
només un 44 % enfront del 51 % el castellà (Querol, 2007:197,70). En altres ter-
mes, aquí no es produeix pas el capgirament favorable al català que hem po-
gut constatar als dos principats.

En resum, malgrat la pèrdua d’hegemonia de la llengua pròpia en els dos
principats, crec que l’anàlisi d’aquestes dades referma la percepció d’un grau
alt o moderat de vitalitat etnolingüística. Ara: ¿es pot parlar de vitalitat del ca-
talà sense preveure, al mateix temps, una recuperació de la seva hegemonia
lingüística? Vet aquí una qüestió que sol obviar-se en els debats sobre la salut
del català.

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I ELS SEUS OBJECTIUS

He dit i repetit, al llarg d’aquests anys, que la plena normalització lingüística
no es pot confondre amb l’establiment d’una situació d’unilingüisme. Al se-
gle xxi és inconcebible d’imaginar una situació com la que teníem, per exem-
ple, a Catalunya abans de les grans onades immigratòries de finals del xix o del
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primer terç del xx (Vallverdú, 1990:53-55,61-62). De tota manera, per no repe-
tir els meus arguments, em valdré de les contribucions potser més didàcti-
ques que han fet darrerament alguns sociolingüistes catalans.

Albert Branchadell –a partir d’unes consideracions de Miquel Siguan
(1992), sobre els tres possibles objectius de política lingüística en una societat
amb dues llengües en contacte– ha establert una tríada de «normalitats lin-
güístiques» o d’objectius de política lingüística:

1. La «normalitat mínima» (amb un objectiu mínim)
«La normalització lingüística és el procés que ha de conduir d’una situació de
doble oficialitat formal a una situació de doble oficialitat real, en la qual els ciuta-
dans estiguin en condicions d’exercitar tots els seus drets i de complir totes les seves obligacions, a
tot arreu i sense cap inconvenient, en català» (Branchadell, 1996:17).

2. La «normalitat feble» (amb un objectiu feble)
«La normalització lingüística és el procés que ha de conduir d’una situació de
doble oficialitat formal a una situació de doble oficialitat real, en la qual els
ciutadans estiguin en condicions d’exercitar tots els seus drets i de complir to-
tes les seves obligacions, a tot arreu i sense cap inconvenient, en català, i a més
el català sigui la llengua pròpia de totes les institucions» (Branchadell, 1996:18).

3. La «normalitat forta» (amb un objectiu fort)
«La normalització lingüística és el procés que ha de conduir a una situació en
la qual el català sigui la primera llengua de la majoria de la població i per tant la llengua espon-
tàniament preferida en qualsevol activitat social» (Branchadell, 1996:19).

(Un altre excursus. Segons Branchadell la majoria d’autors catalans defensen
la tercera opció, «l’objectiu fort», enfront de la «posició minoritària, encapça-
lada per Vallverdú». Val a dir que –sense entrar a discutir ara certes impreci-
sions i distorsions de la seva anàlisi– Branchadell posava el dit a la plaga en una
qüestió que jo no tenia ben definida. En efecte, en aquell moment jo havia for-
mulat dos models de normalització lingüística per als Països Catalans, descrits
com a esquema A i esquema B (Vallverdú, 1990:53-62). Si bé és cert que els
meus esquemes incloïen alguns elements no contemplats en la tríada bran-
chadelliana, no és difícil concloure que l’esquema A correspon al supòsit de la
«normalitat feble» (jo en diria «normalitat mitjana») i que l’esquema B s’adiu
sobretot al de la «normalitat forta» (o «normalitat màxima»). La qüestió és
aquesta: si Branchadell l’encerta en el fet d’atribuir-me la defensa de la «nor-
malitat feble» –i ara admeto que ell tenia raó–, com és que passava per alt la
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meva extrapolació (Vallverdú, 1990:62), en què jo incloïa tota la nòmina de
sociolingüistes entre els defensors de l’esquema A? De fet, si filem prim, el cert
és que la majoria de veus públiques de la política catalanista encara preconit-
za amb més o menys de coherència la «normalitat forta (o màxima)» (Bran-
chadell, 1996:22-25), per la qual cosa, doncs, jo em trobaria en una «posició mi-
noritària», com ja m’hi trobava aleshores, sense haver-ho percebut.)

La tríada de Branchadell ha suggerit a Emili Boix i F. Xavier Vila un plante-
jament més elaborat en què es parteix de la distinció entre els «objectius polí-
tics i jurídics» i els «objectius sociolingüístics de la normalització lingüística»
(Boix-Vila, 1998:319-320). Malgrat l’interessant replantejament que aquests
autors fan dels models de política lingüística, considero que per als objectius
del present article la proposta de Branchadell és suficient.

No fa gaire, Brauli Montoya, seguint precisament la proposta de Brancha-
dell, ha analitzat els diversos processos de normalització lingüística que fun-
cionen als set territoris catalanoparlants i ha arribat a les següents conclu-
sions, que resumeixo:

A Catalunya s’ha passat de defensar l’objectiu mínim (1) «a plantejar-se l’asso-
liment de l’objectiu feble (2)»; en canvi, «és fàcil de deduir que a les Illes Balears
i al País Valencià [...] no es plantegen ni l’objectiu mínim (1)»; mentre que «a
Andorra, a partir del text de la nova llei lingüística, gosaríem afirmar que l’ob-
jectiu perseguit és el fort (3)», però de moment per raons demogràfiques estan
obligats «a acceptar l’objectiu feble (2)»; i la resta de comunitats catalanopar-
lants queda exclosa d’aquesta classificació, perquè «no gaudixen ni de declara-
ció d’oficialitat del català» (Montoya, 2006:122-124).

Constatem, doncs –i no podia ser altrament–, que en avaluar cadascuna
de les polítiques lingüístiques que s’apliquen als diversos territoris catalano-
parlants, Montoya i altres autors coincideixen a situar Andorra i Catalunya en
una primera posició, en aquest cas per plantejar-se «l’objectiu feble (o mitjà)»
(2). La resta de territoris quedarien així: les Illes Balears –i aquí esmeno l’opi-
nió massa derrotista de Montoya– ara potser es proposen un «objectiu mí-
nim» (1); el País Valencià no es planteja ni tan sols aquest objectiu de norma-
lització; i la resta de territoris (Catalunya del Nord, la Franja, l’Alguer) no es
poden plantejar, naturalment, ni «l’objectiu mínim». Aquesta coincidència
de l’avaluació de les polítiques lingüístiques, aplicades en els diferents territo-
ris, amb els resultats de les EUL, que hem analitzat en els apartats anteriors,
ens dóna peu per formular algunes conclusions.
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CONCLUSIONS

En congruència amb l’anàlisi desplegada en el present article, em proposo de
formular dos grups de conclusions. En el primer grup, enfocaré exclusiva-
ment la situació de la llengua catalana a Catalunya i Andorra, els dos territo-
ris en posicions més altes quant a vitalitat etnolingüística. I en el segon, pren-
dré en consideració el conjunt del domini lingüístic.

A) Per esguard de Catalunya i Andorra

Primera. Segons Maria Àngels Viladot, entre tots els territoris de parla cata-
lana, Catalunya és «on la llengua gaudeix d’un prestigi més alt i l’ús social és
més estès» (Viladot, 1993:55). Pocs anys abans, l’antropòloga nord-americana
Kathryn Woolard, en els seus treballs de camp sobre els usos lingüístics dels
joves barcelonins fets el 1980 i el 1987-88, ja constatà l’alt estatus que hi tenia
el català (Woolard, 1992:229-232,239). Aquesta qualificació és deguda no tan
sols a l’estatus econòmic, social i sociohistòric del grup catalanoparlant, sinó
també al prestigi de la llengua en els àmbits exterior i interior. La ponderació
alta que rep l’estatus de la llengua i del grup en l’anàlisi de la vitalitat etno-
lingüística objectiva de Viladot és confirmada, segons la mateixa autora, en ter-
mes de vitalitat etnolingüística subjectiva (Viladot, 1993:44). (Per cert, aquí no
es refereix explícitament a Andorra, però per les referències que hem recollit
en el present article no sembla pas arriscat dir que les mateixes considera-
cions són aplicables al principat pirinenc.) Si volem comparar aquesta pon-
deració amb els resultats de les EUL, ens trobem que la informació que
aquestes ens donen a propòsit de l’estatus és poc definida per les mateixes ca-
racterístiques de les enquestes. De tota manera, hi detectem alguns indicis
prou clars: la diferència entre la llengua inicial i la d’identificació del gràfic 6.1
és tan favorable al català en ambdós territoris (a Andorra, onze punts; a Ca-
talunya, vuit punts) que sens dubte hi traspua el factor prestigi. I, en qualse-
vol cas, sempre caldria tenir en compte, ni que fos incidentalment, aquesta
valoració d’Enrico Chessa:

l’ús del català és directament proporcional al grau d’instrucció dels enques-
tats: com més alt és el nivell d’estudis, més elevat és el percentatge d’usuaris
de català. Aquí hi col·loquem clarament els parlants del Principat de Cata-
lunya i d’Andorra, on el sistema educatiu té un paper fonamental en el pro-
cés de normalització lingüística (Querol, 2007:102-103).
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Segona. En termes de vitalitat etnolingüística, tant objectiva com subjectiva,
el factor demogràfic té una ponderació mitjana-alta (Viladot, 1993:44). Tot i que
els etnolingüistes tracten els tres eixos de la vitalitat a un mateix nivell, a pa-
rer meu la demografia hi té un paper fonamental, en el sentit primari del terme,
com ho confirma la situació del català. Si, de moment, la pèrdua d’hegemo-
nia de la llengua pròpia en els principats de Catalunya i d’Andorra no n’ha po-
sat en qüestió la vitalitat –malgrat que les respectives polítiques lingüístiques
s’hagin hagut d’acomodar a un «objectiu feble», tal com hem vist més amunt,
i no pas a un «objectiu fort», com sens dubte hauria passat en països demo-
gràficament més homogenis– també és veritat que no hi ha cap vareta màgi-
ca per garantir que l’actual situació s’estabilitzi o millori. Certament, les dades
de les EUL ens mostren tendències prou favorables al català en ambdós terri-
toris, però cal no oblidar que, atesa la baixa taxa de natalitat de la població, el
marc en què es mouen fins ara les enquestes pot desbordar-se i posar en risc la
cohesió social, si no s’estableix una ponderada política d’immigració, amb un
estricte seguiment dels fluxos migratoris i prioritzant la plena inclusió social
dels nouvinguts.

Tercera. En termes de vitalitat etnolingüística el tercer eix a tenir en compte
és el grau de poder i el suport institucional que en el cas de Catalunya ateny
una ponderació mitjana-alta (Viladot, 1993:44). Malgrat que tampoc no tenim
referències explícites d’Andorra en aquest camp, pel fet de ser un Estat inde-
pendent, amb un poder polític sobirà, podem suposar que aquí la ponderació
deu ser alta. De tota manera, si parlem en termes de normalització lingüística
cal deixar de banda la «sobirania», o l’hem de considerar a un nivell més rela-
tivista: de fet, com hem vist més amunt, els dos principats tornen a coincidir,
a causa d’unes circumstàncies socials i demolingüístiques semblants, en el
mateix model de «normalitat feble (o mitjana)» en política lingüística. Val a
dir que la presència pública del català als dos principats, tot i les seves insufi-
ciències, és indici d’un procés actiu. Com diu Ernest Querol, que ha dirigit
l’estudi de les EUL:

En aquest sentit, hem pogut comprovar que quan l’oferta de català en un àm-
bit és elevada, també s’hi incrementa l’ús de la llengua, com per exemple en
les caixes i en el metge de capçalera a Catalunya i a Andorra. Per tant, l’aug-
ment de l’oferta en els diferents àmbits i en les converses serà fonamental per
a l’evolució de tots els aspectes sociolingüístics que hem tractat. No cal dir
que les polítiques lingüístiques podrien tenir un paper decisiu en aquests can-
vis; com tampoc no cal insistir en el fet que, justament, els dos territoris cap-
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davanters en la classificació són els que tenen unes quotes més altes d’auto-
govern i una política més decidida en favor del català que la resta de demar-
cacions. Aquests dos territoris tenen unes perspectives de futur ben distintes,
atès que, com hem vist, els diferents factors que hem analitzat afavoreixen
l’ús del català (Querol, 2007:189-190).

B) Per esguard al conjunt del domini lingüístic

Quarta. Hi ha un altre factor que, stricto sensu, no està vinculat a la vitalitat et-
nolingüística, però s’hi relaciona d’alguna manera. Em refereixo a les conse-
qüències polítiques que cal treure de les diferències entre els set territoris i que
sovint generen una certa confusió. En efecte, aquestes diferències, tan poc sig-
nificatives en l’àmbit lingüístic i en algun aspecte sociolingüístic, són en can-
vi ben fortes en els àmbits social i polític i en força aspectes sociolingüístics, i
resulta conceptualment arriscat qualsevol plantejament de conjunt que ul-
trapassi el marc lingüístic. En altres paraules, l’intent de concebre la comunitat
lingüística catalana com una comunitat nacional i no pas com una simple àrea nacio-
nalitària (és a dir, un conjunt de territoris amb diferents formes i graus de des-
envolupament nacional) té conseqüències nefastes per a la normalització lin-
güística, ja que en lloc de facilitar l’assoliment dels seus objectius prioritaris
(com ara la coordinació entre els diversos territoris), hi posa entrebancs polí-
tics i/o ideològics. És més: deixant de banda el problema cabdal del País Valen-
cià (on pledejant entre la nació catalana i la nació valenciana s’ha consolidat la nació
espanyola), també en els altres territoris les qüestions bizantines es multipli-
quen: Andorra, com a única nació consolidada, n’ha de quedar al marge? Què
passa amb la Catalunya del Nord tan fière de la seva singularitat històrica? I
com es poden tractar la Franja o l’Alguer, en el pla polític (nacional doncs) tan
integrades respectivament a l’Aragó i a Sardenya? En definitiva, si no ens pre-
nem seriosament l’existència d’una comunitat lingüística, amb uns problemes es-
pecífics, que mereixen ser tractats amb cura, tant en les anàlisis com en les
mesures proposades, donarem peu a plantejaments confusionaris que ens en-
trebancaran a nivell teòric i pràctic.

Cinquena. En estreta relació amb la doctrina que acabem d’examinar, hi ha
la qüestió del que en podríem anomenar «principi de la solidaritat ètnica». En
efecte, molt sovint la normalització lingüística es planteja com un dilema en
el sentit que no es pot fragmentar: en la seva formulació més simple preco-
nitzaria que o bé se salva tota la «comunitat etnolingüística» o bé naufraga
tota ella. A parer meu, un tal plantejament respon a una concepció organi-
cista dels grups socials, els quals mai no poden ser considerats organismes vi-

S
O

C
IE

TA
T

 C
A

TA
LA

N
A

 2
0

0
8

190

04 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:30  Página 190



vents. De tota manera, com que es tracta d’una qüestió merament elucubra-
tiva, que no afecta en absolut les consideracions sociolingüístiques reals, com
ja vaig deixar ben clar en un altre lloc (Vallverdú, 1990:57), no entraré en la
seva discussió. Ara: el lector convindrà amb mi que, independentment de
quin pugui ser el resultat d’aquesta discussió, això no impedeix dedicar la nos-
tra atenció a la situació real de les parts del domini lingüístic no concernides
per les tres primeres conclusions. I per cobrir aquesta mancança em sembla
oportú, també aquí, de recollir els arguments conclusius d’Ernest Querol:

la interposició de les llengües altres que el català dels diferents territoris ha
pres valors importants a causa de les evolucions dels contextos socials, polítics
i econòmics i dels factors sociodemogràfics, sociolingüístics i de les normes
d’ús que hi han influït al llarg del temps. Així, en l’actualitat hi ha dos proces-
sos de substitució lingüística avançats: la Catalunya [del] Nord i l’Alguer, on
podem dir que s’ha arribat a l’estadi anomenat intrusió, en el qual la llengua
majoritària penetra a l’interior dels usos més pròxims, com ara la transmissió
entre generacions i en les comunicacions entre les persones que consideren
que la seva llengua és el català [...] A més, en els dos territoris l’edat és un fac-
tor negatiu per a l’ús del català [...] // En altres territoris el procés no està tan
avançat, perquè no s’hi dóna la intrusió. Pel que a la influència de l’edat, la Co-
munitat Valenciana i les Illes Balears tenen les mateixes variacions i difereixen
del darrer bloc [Catalunya del Nord i l’Alguer], perquè l’habilitat de parlar en
català augmenta en els més joves. Per altra banda, a la Franja [...] no s’hi pro-
dueix aquest increment (Querol, 2007:188).

Sisena. Quines són les perspectives d’evolució de la llengua catalana? Aques-
ta pregunta no té mai una resposta fàcil, ja que se sol partir d’una «foto fixa»,
per exemple comptant amb «la hipòtesi que no hi haurà canvis substancials
en la configuració sociodemogràfica» (Querol, 2007:188). De tota manera,
també aquí hi ha una prospectiva que cal dissenyar. Formulant-la de manera mi-
nimalista, podríem dir que en els territoris on no s’ha produït la intrusió, a què
fa referència Querol, hi ha encara vies obertes per a la normalització lingüísti-
ca i que, si Catalunya i Andorra poden superar els reptes actuals, la influència
d’aquests avenços serà sens dubte un incentiu per a la resta dels territoris de
parla catalana. Per donar un suport estadístic a aquesta afirmació, recorreré
una vegada més a l’estudi de les EUL:

Les dades més útils per poder apuntar l’evolució futura del català seran justa-
ment les que ja ens mostren quin camí han pres des d’un passat recent fins a
l’actualitat. Així, en primer lloc, l’Índex de Transmissió Intergeneracional del
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Català (ITIC) indica les diferències d’intensitat en l’avenç o en el retrocés del
pas del català de pares a fills. En segon lloc, la variació entre la llengua inicial
parlada per l’enquestat i la que respon que és la seva llengua és un altre indi-
cador de la capacitat d’atracció de les llengües. // L’ITIC ens mostra que, en la
darrera generació, on més ha augmentat la transmissió del català ha estat, en
ordre descendent, a Andorra, a Catalunya, a les Illes Balears, amb una lleu pu-
jada a la Comunitat Valenciana, i, sense avenç significatiu, a la Franja; mentre
que a l’Alguer i a la Catalunya [del] Nord hi ha disminuït. Per la seva banda, la
variació cap a considerar com la seva llengua una llengua diferent de la inicial,
és favorable al català a Andorra, a Catalunya i a les Illes Balears, mentre que a
la Franja, a la Catalunya [del] Nord i a l’Alguer és desfavorable per a la llengua
tradicional d’aquests territoris. [El qüestionari de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua no permet obtenir aquestes dades per al País Valencià.] (Querol,
2007:189).

En definitiva, per esguard de la seva vitalitat lingüística el català presenta
una situació prou complexa als inicis del segle xxi. En qualsevol cas, després
d’una accidentada trajectòria durant el segle xx, amb esclats esplendorosos i
amb truncaments brutals de caràcter lingüicida, la llengua catalana es troba,
en bona part del domini lingüístic, en un procés de normalització no exempt
de contradiccions, curull de reptes, però amb una perspectiva de futur oberta.
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ANNEX

En aquest annex reproduïm quatre gràfics i dues taules publicades a l’obra
col·lectiva Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI (2007). Per
no afeixugar el meu discurs de decimals, sovint en el text s’utilitzen xifres
arrodonides per baix (si són inferiors a 0,5) o per dalt (si són superiors a 0,5).
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GRÀFIC 2.3. Les quatre habilitats lingüístiques en sis territoris segons el grau 
de domini. 2003-2004. Percentatges.

AD: Andorra; CT: Catalunya; IB: Illes Balears; FR: Franja; AL: Alguer; CN: Catalunya Nord.
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GRÀFIC 3.1. Llengua a la llar actual en els 7 territoris. 2003-2004. Percentatges.
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GRÀFIC 4.1. Comparatiu dels sis territoris amb el percentatge mitjà d’ús de les diferents llengües
en presència.
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GRÀFIC 6.1. Llengua inicial i llengua d’identificació. Percentatges a sis territoris.
2003-2004.
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Situació sociolingüística a Catalunya. Any 2003

TAULA 1. Comparativa entre primera llengua, llengua d’identificació i llengua habitual.
Població de 15 anys i més

Font: EULC03. Elaboració pròpia.

Identificació lingüística Català Castellà Ambdues llengües Altres situacions

Primera llengua 40,3 53,5 2,8 3,2

Llengua d’identificació 48,8 44,3 5,2 1,7

Llengua habitual 50,1 44,1 4,7 1,1

Situació sociolingüística a Andorra. Any 2004

TAULA 2. Comparativa entre primera llengua, llengua d’identificació i llengua habitual.
Població de 15 anys i més

Font: EULAN04. Elaboració pròpia.

Identificació lingüística Català Castellà
Ambdues 

Portuguès Francès
Altres 

llengües situacions

Primera llengua 31,4 35,9 1,5 14,7 7,8 8,7

Llengua d’identificació 42,3 31,0 1,0 11,6 7,8 6,3

Llengua habitual 43,8 32,8 2,7 7,6 7,1 6,0
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