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lector que tenga un conocimiento superficial del caso gallego. Este aspecto, que sin duda le da al traba-
jo un especial valor, tiene como contrapartida el tono excesivamente superficial con el que a veces son 
presentados y tratados ciertos temas, debates y situaciones que, desde luego, precisarían de un abordaje 
más detallado, y que los lectores y especialistas con más conocimiento del caso gallego echarán en falta. 
Lo que es innegable es que la amplitud de temas que se abren a través de este volumen hacen de la obra 
de Jaine Beswick una referencia imprescindible en el mercado anglosajón para la divulgación de un 
caso de estudio diferente al resto de los que componen la diversidad lingüística de España.

Anxo Lorenzo
Universidad de Vigo

Boix Fuster, Emili (ed.) (2008): Els futurs del català. un estat de la qüestió i una qüestió d’Es-
tat. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

 Com diu el subtítol de l’obra, Els futurs del català vol ser un estat de la qüestió de la situació 
d’aquesta llengua (que anomenarem «català», «valencià» o «català-valencià» segons convingui) en els 
diferents territoris del seu àmbit lingüístic. Els futurs del català és la versió llibre del curs del mateix 
títol que es va impartir l’any 2008 en el marc dels cursos d’estiu de la Universitat de Barcelona, més 
coneguts com «Els juliols de la UB». Els professors d’aquest curs, ara esdevinguts autors, són tots espe-
cialistes de primera fila. L’article que serveix de pòrtic el signa Emili Boix-Fuster, professor titular del 
Departament de Filologia Catalana de la UB, antic president de l’antic Grup Català de Sociolingüística 
(finalment reconvertit en la Societat Catalana de Sociolingüística) i ànima indiscutible del curs; de Ca-
talunya se n’ocupa Albert Fabà, membre de la SOCS, coautor d’una valuosa enquesta sociolingüística 
de l’any 2000 i expert encarregat d’analitzar les dades sociolingüístiques de l’enquesta Panel de Desi-
gualtats de la Fundació Jaume Bofill (PaD 2001-2002); la Comunitat Valenciana és a càrrec de Miquel 
Àngel Pradilla, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la URV, membre de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i editor en el seu moment d’una obra no gaire diferent d’aques-
ta intitulada La llengua catalana al tombant del mil·lenni (1999); per a les Illes Balears, tenim Joan 
Melià, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la UIB i antic director general de Po-
lítica Lingüística del Govern Balear. Els territoris més petits també tenen experts altament qualificats: 
Gentil Puig, professor de la Universitat de Perpinyà, s’ocupa del Departament dels Pirineus Orientals; 
Josep Ballarín, autor de la tesi doctoral La interrelació entre la identitat cultural de la població andor-
rana i els seus usos lingüístics, d’Andorra; Natxo Sorolla, membre del Centre Universitari de Sociolin-
güística i Comunicació de la UB, de la Franja d’Aragó; i Andreu Bosch, professor associat del Departa-
ment de Filologia Catalana de la UB, de l’Alguer. La nòmina es tanca amb Noemí Ubach, membre de la 
SOCS, i Pere Comellas, del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la UB, amb sengles contribuci-
ons més perifèriques.
 La primera cosa que cal dir d’Els futurs del català és que, malgrat el seu títol, no es tracta verita-
blement d’una obra de prospectiva. En consonància amb la primera part del subtítol («un estat de la 
qüestió»), per acostar-se més al que realment és el llibre potser s’hauria hagut de titular Els presents del 
català. O fins i tot El present dels catalans, si s’hagués volgut emfasitzar encara més la realitat tan di-
versa que el català-valencià exhibeix en els diferents territoris del seu àmbit lingüístic. I posats a fer 
suggeriments, la segona part del subtítol («una qüestió d’estat») potser hauria hagut simplement de 
desaparèixer. El joc de paraules és sens dubte engrescador («un estat de la qüestió i una qüestió d’es-
tat»), però no respon a la realitat del llibre: simplement, el català-valencià com a qüestió d’estat (de quin 
o quins estats, en tot cas?) no hi és tractat.
 La segona cosa que es pot dir sobre Els futurs del català és que constitueix una aportació molt me-
ritòria, perfectament entenedora i prou actualitzada sobre aquestes diverses situacions del català-valencià 
en els diferents territoris, encara que arrossegui el llast confessat del seu caràcter militant. (Al pròleg, 
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Boix ja ho deixa ben dit: «tots els autors comparteixen l’objectiu d’assegurar la continuïtat i la creativitat 
en la llengua pròpia dels territoris que analitzen», i per si no queda prou clar al seu article hi torna: no es 
tracta de mirar-nos el panorama sociolingüístic «interessats sols en l’anàlisi del que passa com un etòleg 
perspicaç i meticulós».) Ara bé: que Els futurs de català sigui una obra meritòria, entenedora i actualit-
zada no vol dir que es tracti d’una aportació d’aquelles que mereixen el qualificatiu de «rodona».
 Naturalment, no cal perdre de vista que l’origen d’Els futurs del català és un curs d’extensió uni-
versitària amb uns continguts molt concrets. Però posats a fer-ne un llibre, potser un editor i una edito-
rial més pacients i intervencionistes haurien pogut aprofitar l’avinentesa per a arrodonir en el text allò 
que no va ser prou rodó a les aules. En primer lloc, a Els futurs del català s’hi troben a faltar un parell 
o tres d’articles i en sobren un parell o tres més. Clarament, falta un article de síntesi o de balanç sobre 
la situació del català-valencià en el conjunt dels seus territoris. L’article inicial d’Emili Boix, que parla 
del paper de l’estat, del romanticisme, del mercat i de la globalització sobre les llengües en general i 
sobre el català-valencià en particular, no fa aquesta feina, per més que aquest autor, en la seva faceta de 
prologuista, digui que «el primer capítol proposa una breu visió transversal de tot el domini lingüístic». 
I l’article final de Pere Comellas, una reflexió bastant déjà vu sobre la diversitat lingüística en general 
i el seu futur, tampoc ofereix aquest panorama del conjunt. En aquesta llista d’omissions, hi podríem 
posar també el Carxe, un territori sobre el qual s’ha escrit ben poc i sobre el qual no sabem pràcticament 
res, tot i trobar-nos-el una vegada i una altra en els mapes de l’àmbit lingüístic. Però més que un article 
sobre el Carxe, el que es troba a faltar és un article sobre la situació del català-valencià a Espanya. Un 
article així hauria estat inevitable si realment s’hagués volgut tractar la llengua com una qüestió d’estat 
i s’hagués entès que l’estat rellevant és l’estat que aplega la major part de territoris de l’àmbit lingüístic 
i la major part de persones que tenen el català-valencià com a llengua primera, que el consideren la seva 
llengua i/o que el parlen habitualment. En aquest article hauria calgut tractar no solament del reconei-
xement de què és objecte el català-valencià a les institucions espanyoles o de la seva (no) presència en 
els símbols de l’estat sinó també de les comunitats que parlen aquesta llengua i resideixen fora de l’àm-
bit lingüístic (només cal pensar en els catalanovalencianoparlants de Madrid, que són més nombrosos 
que els de l’Alguer, Andorra o la Franja). (Amb la mateixa lògica, hauria estat bé un repàs a les comu-
nitats catalanovalencianoparlants d’Ultramar, un tasca que té a mig fer Vicent de Melchor, antic profes-
sor del Departament de Filologia Catalana de la UAB.) No tan urgent però també interessant hauria 
estat un article destinat a traçar un balanç sobre el relatiu reconeixement del català-valencià que va su-
posar la decisió del Consell Europeu del 13 de juny de 2005 i els acords administratius signats entre 
Espanya i determinades institucions europees en què s’ha anat concretant aquella decisió històrica.
 Pel que fa als articles sobrers, els d’Ubach i Comellas són dos candidats evidents. No s’acaba 
d’entendre per què Ubach parla de la promoció del català a Catalunya però no als altres territoris; el que 
diu sobre Catalunya s’hauria pogut integrar en tot cas dins l’article de Fabà, i si l’anàlisi havia de ser 
‘recent’, com diu Boix al pròleg, no calia remuntar-se a les campanyes de 1982. (D’altra banda, l’article 
té un cert aire apologètic: només cal comparar la crítica que Pradilla adreça a la política lingüística 
valenciana amb la relativa complaença amb què Ubach explica la catalana.) En el cas de Comellas, 
l’aportació és tan interessant com previsible i per això mateix accessòria. Té una virtut, que és aclarir 
que d’acord amb els criteris estàndard «el català» no és una llengua amenaçada, però en el context del 
llibre això és també el seu defecte: tractar «el català» com un bloc amaga la diversitat de situacions i de 
futurs que té en els diferents territoris de l’àmbit. (En altres paraules, «el català» és una llengua amena-
çada i no ho és.)
 Però el principal retret que podem fer a Els futurs del català com a llibre no són aquests dos o tres 
articles que falten o que sobren, sinó l’excessiva heterogeneïtat dels articles que sí que hi són i en cons-
titueixen la columna vertebral. Al pròleg, Emili Boix avisa que «els enfocaments de cada capítol (més 
quantitatius o qualitatius, més històrics o sincrònics) són diferents», però també diu que el llibre vol 
proporcionar una anàlisi «comparativa» de la situació d’això que ell anomena «països de llengua cata-
lana». El problema és que l’heterogeneïtat excessiva malmet les possibilitats de comparació, i en un 
recull que es presenta sense article de síntesi això és molt de lamentar.
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 Els futurs del català podria ser un llibre on cada autor tractés del coneixement de la llengua, de les 
seves representacions i dels seus usos en el territori corresponent, i això utilitzant fonts similars, o en un 
extrem la mateixa font, com per exemple l’Estadística d’Usos Lingüístics, que s’ha fet a tots els territo-
ris excepte la Comunitat Valenciana, amb el benentès que a la Comunitat Valenciana existeix una en-
questa contemporània que és parcialment homologable a l’EUL. L’article modèlic de Fabà fa pensar 
això: l’autor presenta l’estat de la qüestió de les identitats lingüístiques d’acord amb l’EUL a Catalunya 
(2003) i matisades per les dades del PaD 2001-2002; l’estat de la qüestió dels coneixements amb les 
dades de l’EUL, el cens de 2001 i (una part de) les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits 
de la Població de Catalunya de 2006 (la darrera edició de l’antiga «enquesta metropolitana»); l’estat de 
la qüestió dels usos amb les dades del PaD 2001-2002, i l’estat de la qüestió de les opinions lingüístiques 
amb les dades de la seva pròpia enquesta de l’any 2000. L’article es tanca amb un resum prou ponderat 
on exposa els pros i contres de la situació (potser el tret més important és la capacitat d’atracció del 
català, que ha permès un relatiu procés de substitució lingüística del castellà cap al català, però ara es 
veu contrarestada per un procés d’agregació d’immigrants estrangers al grup lingüístic hispanòfon, que 
pot desfer l’equilibri existent) i pensant en el futur adverteix de l’obvietat (que alguns encara es resistei-
xen a assumir) que el català a Catalunya no serà mai com el castellà a Salamanca o el portuguès a Lis-
boa, una circumstància que les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2008, aparegudes 
poc després de la publicació del llibre, no fan sinó refermar. Però fins i tot en aquest article modèlic 
trobem algun aspecte discutible respecte a la commensurabilitat dels articles. Així, Fabà exposa les da-
des d’oferta lingüística en català que proporciona l’Ofercat, una eina no disponible en cap altre territori, 
i a l’hora de parlar d’opinions omet les dades de l’EUL i del CIS, que haurien permès la comparació amb 
la resta de territoris, on les persones entrevistades responen exactament a les mateixes preguntes, cosa 
que òbviament no es pot dir de l’enquesta exclusivament catalana de Fabà et al. de 2000. (En el cas del 
CIS els entrevistats responen sobre qüestions veritablement delicades que hauria estat bé posar damunt 
la taula: l’any 1998 el 70 per cent dels entrevistats catalans a l’estudi 2298 del CIS es van mostrar «més 
aviat en desacord» amb l’afirmació «en las escuelas públicas de Cataluña la enseñanza debe darse sólo 
en catalán», i confrontats amb una gamma d’opcions que anaven de «todo en castellano» a «todo en 
catalán» el 50 per cent van triar «la mitad en castellano y la mitad en catalán».)
 El següent article, de Miquel Àngel Pradilla, ja no va ben bé així, perquè les sis pàgines inicials les 
dedica al marc legal del valencià, una qüestió que Fabà ha ignorat gairebé del tot. És només després 
d’aquestes sis pàgines que Pradilla reprèn l’esquema introduït per Fabà. Com que l’enquesta que utilitza 
(la de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 2004) no dóna dades sobre això, Pradilla se salta directa-
ment la qüestió de les identitats, tot i que hauria pogut recórrer als estudis del CIS on cada entrevistat s’ha 
de definir com a «más bien castellano parlante» o «más bien valenciano parlante»; el que sí que pot tractar 
d’una manera homologable són les habilitats lingüístiques i els usos lingüístics dins i fora de la llar. El més 
cridaner sens dubte és que a la Comunitat Valenciana les enquestes sí que recullen un retrocés inequívoc 
d’això que hom anomena «ús social» de la llengua. Però en l’apartat de representacions tornem a tenir 
problemes de comparació. Pradilla analitza les percepcions sobre l’ús passat, present i futur del valencià a 
partir de l’enquesta de l’AVL i de les enquestes de la Generalitat Valenciana, que formen part precisament 
de les qüestions que Fabà ignora deliberadament en la seva contribució. Si bé d’una manera no tan sintè-
tica i estructurada, Pradilla també clou el seu article amb conclusions que estimulen la comparació. Potser 
el retret més gran que caldria fer-li és que en un article tècnicament tan impecable es deixi arrossegar una 
mica per l’apassionament: l’ús d’adjectius com «esfereïdor» el delata. (És curiós comparar aquest to de 
Pradilla amb la flegma de Gentil Puig sobre el català al Departament dels Pirineus Orientals: allà la situa-
ció és simplement «preocupant».) Molt probablement, és el parti pris de Pradilla sobre la qüestió que el 
porta a silenciar la percepció sobre la unitat de la llengua, que en canvi sí que és present a l’article de Joan 
Melià sobre les Illes Balears. Doncs bé, el fet és que als estudis del CIS sobre la Comunitat Valenciana dos 
terços de les persones entrevistades solen respondre que el valencià «es una lengua diferente y diferenci-
ada del catalán». Les dades poden no agradar, però en una anàlisi com aquesta hi haurien de ser. (Parlant 
d’aquestes dades, Rafael Castelló diu en una altra banda que «sempre he considerat que introduir una 
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pregunta d’aquesta índole en un qüestionari d’opinió pública és una falta d’ètica professional». A la Co-
munitat Valenciana és una falta d’ètica professional i a la resta de l’àmbit lingüístic no?)
 En el cas de les Illes Balears, Joan Melià no comença directament amb les dades (com Fabà) ni amb 
el marc legal (com Pradilla) sinó amb una pinzellada demogràfica que ajuda a entendre la situació del 
català en aquesta comunitat. Dit curt, en el lapse d’una sola generació, la població balear ha crescut més 
d’un 60 per cent gràcies a la immigració. Pel que fa a les dades, Melià reprèn poc o molt l’estructura de 
Fabà i Pradilla: coneixements, representacions, usos institucionalitzats i usos interpersonals. Les dades 
del cens de 2001 a les Illes Balears han estat qüestionades (tot i així, la tendència que suggereixen, on 
destaca un retrocés en la capacitat de parlar en català, és plausible a la llum de la realitat demogràfica). 
En aquest cas, Melià recorre a les dades de coneixement de l’EUL de les Illes Balears, que certament 
permeten la comparació amb els altres territoris però no poden aclarir si la tendència assenyalada per les 
dades censals és certa. Encara que figurin en la secció «coneixements», les dades de l’EUL sobre llengua 
inicial / llengua pròpia són instructives. En el conjunt de les Illes la consideració del català com a llengua 
pròpia presenta un «lleuger increment»; desglossant les dades per illes, Melià ens descobreix que si cal 
parlar dels «futurs» del català (en plural) en el conjunt de l’àmbit lingüístic també cal fer-ho dins de les 
Illes Balears. Així com Menorca registra un procés de «substitució lingüística» (que diria Fabà) a favor 
del català, a Eivissa-Formentera, en canvi, les dades apunten al procés invers. Als efectes de la compa-
ració, el principal problema de Melià el trobem en la secció dels usos. Per alguna raó, Melià tendeix a 
defugir les dades de l’EUL i es refugia en les dades de la seva tesi doctoral. De fet, aquí no només se’n 
ressent la comparació sinó també l’actualitat: en una comunitat que ha experimentat els canvis demogrà-
fics que Melià encertadament emfasitza, parlar del futur utilitzant dades recollides l’any 1991 potser no 
és la millor idea. En tot cas, les reflexions finals de Melià estan en línia amb la filosofia del volum: des-
cartat el retorn «a una societat de característiques monolingües», el repte és aplicar al català alguna cosa 
semblant al principi de subsidiarietat de Bastardas, que en garanteixi l’ús exclusiu o prioritari d’una 
manera compatible amb la poliglotització i la comunicació interplanetària. (El nostre dubte és si aquest 
principi finalment polític podria compensar realment els efectes dels canvis demogràfics locals.)
 Si fins aquí podríem dir que els articles sobre Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears 
són grosso modo homologables, quan arribem als territoris més petits la cosa es destarota. Gentil Puig 
dedica la meitat del seu espai a qüestions macroeconòmiques i històriques perfectament rellevants que 
ningú ha tractat abans. Però el veritable problema és el tractament de les dades. Puig es limita pràctica-
ment a parlar del coneixement i ho fa d’una manera que perjudica la possibilitat de comparació. Sense 
un fonament evident, Puig declara no fiables les dades de coneixement declarat de l’EUL i opta per les 
dades d’una enquesta complementària de l’Observatori Sociolingüístic de la Universitat de Perpinyà, 
que es proposava verificar la «competència real» dels entrevistats i previsiblement dóna uns percentat-
ges molt inferiors als de l’EUL. El que convé preguntar-se aquí és per què Puig renuncia a utilitzar les 
dades de coneixement de l’EUL, no de la pregunta dicotòmica que es presta sens dubte als percentatges 
inflats, sinó de la pregunta formulada amb una gradació. (De fet, en aquest punt ens adonem que tots 
els autors que utilitzen l’EUL renuncien a aquestes dades.) Més enllà d’aquesta controvèrsia sobre el 
coneixement, el que sobta és que Puig no ofereixi cap més dada de l’EUL (llevat d’una breu referència 
a certes representacions): ni la combinació llengua inicial / llengua pròpia ni els usos amb els membres 
de la família, que haurien permès il·lustrar la inequívoca substitució lingüística del català pel francès al 
Departament dels Pirineus Orientals; ni els usos fora de la llar, que haurien permès apamar l’absència 
del català de l’esfera pública local. Les reflexions finals de Puig són miscel·lànies i, atesa la situació 
d’emergència, difícilment homologables amb la resta: l’autor veu la clau del futur en un «ensenyament 
generalitzat de la llengua catalana» que a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears ja està 
poc o molt assegurat des de fa temps.
 Els problemes de comparació s’agreugen d’una manera irreparable amb els dos articles següents. 
En el cas d’Andorra, Josep Ballarín renuncia a utilitzar qualsevol dada de l’EUL o de les enquestes an-
dorranes dels anys 1995, 1999 i 2004, que són en molts aspectes semblants a l’EUL: ni coneixements, 
ni identitats, ni usos dins ni fora de la llar. Ballarín centra tota la discussió en dades de la seva tesi doc-
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toral relatives a representacions molt determinades. Una veritable llàstima, perquè el cert és que les 
dades d’enquesta, a part de permetre la comparació amb els altres territoris, haurien abonat alguna re-
flexió de l’autor i haurien il·lustrat una tensió local que podria ser una lliçó andorrana per a altres terri-
toris de l’àmbit lingüístic. Aquesta tensió és la que es produeix entre el que podríem anomenar «desig 
de llengua comuna» (que en el cas de Ballarín es concreta en l’enunciat que «els andorrans haurien de 
parlar català amb tothom») i el que podríem anomenar «realitat de lingua franca» (segons Ballarín, tots 
els grups lingüístics, excepte el dels espanyols catalanoparlants, «consideren que hi haurà una tendència 
cap a la substitució del català pel castellà»). Si deixem Andorra i entrem a la Franja d’Aragó, la possi-
bilitat de comparació s’esfuma íntegrament. Per alguna raó incomprensible, Natxo Sorolla (un expert 
molt competent que controla perfectament la situació sociolingüística en aquest territori) prefereix par-
lar-nos exclusivament de la política lingüística local. El seu article és molt interessant i molt instructiu 
per a les persones que no saben gaires coses del tractament del català a la Franja i descriu molt acurada-
ment les vicissituds politicolingüístiques que van des de la Declaració de Mequinensa de 1984 (signada, 
entre altres, per Marcelino Iglesias, aleshores alcalde de Bonansa) fins a la reforma de l’Estatut d’Auto-
nomia de 2007 (impulsada sota la presidència de Marcelino Iglesias), amb tot un seguit d’incompli-
ments pel que fa a l’aprovació d’una llei de llengües a Aragó d’ençà que l’any 1997 les Corts d’Aragó 
van aprovar un històric dictamen que instava el Govern d’Aragó a regular per llei l’ús del català (i de 
l’aragonès) en aquesta comunitat autònoma. Sorolla s’entreté fins i tot a buscar en el diari de sessions 
de les Corts d’Aragó les intervencions dels representants dels partits polítics aragonesos en el debat 
sobre la reforma estatutària. Interessant i ben explicat; el problema és que això no casa gens ni mica amb 
els altres articles del volum ni amb les expectatives del lector, que en el subtítol «un estat de la qüestió» 
no llegeix d’entrada «de la qüestió politicolingüística» i darrere el sintagma «la situació de tots els paï-
sos de llengua catalana» que utilitza Boix al pròleg no hi veu necessàriament «la situació politicolin-
güística». En tot cas, potser aquí també hi ha una tensió local que podria convertir-se en lliçó aragonesa. 
En aquest cas seria una tensió entre la necessitat (de promoció del català) i la impossibilitat política de 
satisfer-la. Fent un pas més enllà que Puig, Sorolla considera clau que el català sigui la llengua de l’en-
senyament a la Franja, però al mateix temps reconeix com a poc probable «que en els propers anys les 
majories governamentals siguen més favorables que les actuals a la normalització lingüística». (La 
prova la tenim en la llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó que les corts d’Ara-
gó van aprovar el 17 de desembre de 2009). Potser per compensar el desgavell, Bosch torna a les dades 
de l’EUL, que com en el cas del Departament dels Pirineus Orientals (no digui el que no digui Gentil 
Puig) il·lustren un procés de substitució lingüística en estat avançat: «aviat», diu Bosch, «més que parlar 
d’un alguerès italianitzat, haurem d’analitzar l’alguerès com un italià amb substrat alguerès, que s’anirà 
diluint amb el pas dels anys, complementàriament a la pèrdua de parlants».
 En definitiva, Els futurs del català reïx a transmetre la diversitat de situacions del català-valencià, 
que van des d’un cert manteniment a l’alça (més aviat precari, com han posat de manifest per al cas de 
Catalunya les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2008) fins a processos d’extinció 
prou madurs, però ho fa d’una manera millorable, no d’acord amb les exigències d’aquest recensor sinó 
partint de la mateixa lògica original del curs que hi ha al darrere i de l’editor que tan lloablement es va 
proposar fer-ne un llibre.

Albert Branchadell
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 Henri Boyer, professor de Ciències del Llenguatge a la Universitat de Montpeller III, és un estudiós 
occità ben conegut entre nosaltres pels seus treballs sociolingüístics. No fa gaires anys fou el director 
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