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1.1. Es faci1 de  comprendre, d'entrada, que la lingüística i la socio- 
lingüística tinguin una relació obligada: si la llengua és un dels principals 
mitjans de comunicació humana, i la sociologia estudia els comportaments 

* Amb la publicació d'aquest text he incorregut, i ben a contracor, en una 
repetició que, precisament perque em desagrada molt, voldria justificar al lector. 
Jo havia fet, el 27 d'agost de 1973, una conferencia a la sessi6 de sociolingüistica 
catalana celebrada a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, amb 
el titol Procts i objectius de la sociolingüistica catalana. A precs de diversos 
assistents a la sessi6, els quals consideraven que era interessant de fer coneixer 
la dita conferencia, vaig decidir de publicar-la, i la vaig trametre (tot respectant- 
hi la forma i l'estil d1exposici6 oral) a la revista Iberoronlania, on aparagué, amb 
el titol indicat, al núm. 1, ccNova Epoca, (1974), pagines 19-30. Després d'haver- 
la-hi trasmesa, el Prof. Rolf Kjolseth, organitzador de la sessió dedicada a aThe 
Sociology of Language as a Disciplinen (que havia de figurar dins el VI11 Con- 
grCs Mundial de Sociologia, Toronto, agost de 1974), va demanar als sociolin- 
güistes de casa nostra que algú sJencarreguCs de fer-hi una presentaci6 de con- 
junt de la sociolingiiistica catalana. Els meus companys, que coneixiei~ la 
conferencia de Prada, pensaren que potser no seria desenraonat d'incorporar-hi 
aquest text (que, de mCs a mCs, tenia l'avantatge que ja era una cosa feta). Hi 
havia, perb, la dificultat que jo ja no era lliure de disposar d'un text que m'havia 
compromes de publicar en un altre indret. Tanmateix, tothom fou del parer 
que podria sortir-me'n reelaborant la redacció de la primitiva conferencia (lle- 
vant-li el to oral, refent-la amb l'estil d'una cornunicaci6 científica, ordenant-fre 
d'una manera més lbgica el contingut, afegint-hi les indicacions bibliogrkfiques 
pertinents, i presentant-la en una de les dues llengües oficials del Congrés de 
Toronto, que eren l'angles i el frances -en aquest cas fou el franc&). En molts 
aspectes, aquest treball (tradui't ara al catala) és, doncs, .una certa reiteració 
del que ja fou publicat l'any 1974. M'he avanqat a dir-ho lleialment, i espero que 
hom acceptar& les raons per les quals és novament publicat dins aquest llibre, 
ara com a versi6 catalana d'una cornunicaci6 científica a l'esmentat Congrés 
de Toronto. 



cokiectius de la humanitat, sovint, molt sovint, lingüística i sociolingüística 
esdevenen inseparables, i hdhuc es presten a confusions i a equívocs. Per 
aixb convé que intentem d'aclarir les coses, per a veure si podein delimitar 
una sociolingüística catalana. Escau de parlar de lingüística en si, sense 
collnotacions de tipus sociolbgic, mentre descriurem l'estructura de la 
llengua; perb, tan aviat com ens referirem al funcionament de la dita es- 
tructura, haurem d'incloure-hi un seguit de connotacions sociologiques: 
aleshores farem, indefectiblement, sociolingüística. Miraré de donar-ne 
uns exemples contrastats: estudis que versin sobre la base etimologica 
de l'ortografia, o sobre la classificació dels verbs de la segona conjugació, 
o sobre els criteris de definició del diccionari, etc. (que, per cert, trac- 
tarien de temes fonamentals per a la normativa gramatical de la llengua 
catalana) no serien, obviament, de sociolingüística; per6 les vicissituds 
de la lluita per la reforma ortografica (cfr. § 6.2.), estudis sobre els calcs 
lingüístics (entre catal& i castella, i a l'inrevés), o el fet que els infants 
dominin més o menys el vocabulari fonamental de la llengua propia (com 
a conseqüencia de rebre l'ensenyament en l'ccaltra llengua,, és a dir, la 
llengua oficial), aquests sí que s6n temes que entren plenament dins el 
camp de la sociolingiiística. 

1.2.  Penso que hi ha una altra noció que pot ajudar a precisar con- 
ceptes, si més no en el terreny tebric. Tothom coneix el dualisme de De 
Saussure: alanguen/aparole~, que aviat es convertí en un pilar fona- 
mental de la lingiiistica moderna, i que, per la seva bipolaritat, semblava 
difícilment superable. No és menys sabut que Coseriu, en reprendre 
aquest tema, l'ha posat en forma de triangle, tot palesant que entre tots 
dos extrems saussurians, aparentment excloents, hi havia la possibilitat 
d'un nou concepte, que destruia la primitiva dicotomia. I bé, dels tres 
elements del triangle (c~langue~~/~~normeu/~(parole)~), el segon -la <mor- 
me)+-, en tant que concepte que equidista, s'oposa i en certa manera 
participa alhora de la ((langue)) i de la c~parole%, no és sinó una aportació 
que on millor s'explica és dins els postulats de la sociolinguistica. 

1.3. Sembla clar que la sociolingüistica, en referir-se al funcionament 
d'unes estructures, és, ha d'ésser, una cikncia que observa, constata i inter- 
preta uns fets: la manera com la comunitat parlant empra la llengua de 
la qual els lingüistes descriuen les estructures. 

' . 2. EXISTBNCIA, DE FET, D'UNA SOCIOLINGU~STICA CATALANA 

i '" 2.1.  Ha estat tard, bastant tard, que hem comenqat de parlar de socio- 
lingüística referida al catala. Més avall veurem per quk (5 5). Ara bé, aixb 
no vol pas dir que entre nosaltres hom no hagi treballat, i f o r ~ a  i (si 
m'és perm&s de dir-ho) adhuc bé, en sociolingüística. El que ens ha passat 
és que e i e m  sociolingüística sense adonar-nos que en Riem. Tanmateix, 
que al10 que Riem era sovint, d'una manera o altra, sociolingüística, 
sembla fora de dubte, si l'objectiu d'aquesta ciencia és el funcionament 
d'una estructura lingüística (cf. § 1.1.). Si les coses són així, ¿qu& no és 



sociolingiiistica? De fet, llevat dels estudis tecnics intrínsecs (dels sons, 
de Ics formes, de la frase, dels mots), tot al10 que sigui la llengua en la 
mesura que viu dins una societat, en un clima huma específic, sota uns 
condicionaments culturals, a la boca d'uns grups de persones (grups con- 
vivents o successius), etc., ja serh sociolingiiistica. Com deia, hem fet 
molt de sociolingiiistica sense adonar-nos-en. 

2.2. I si totes les llengiies romhniques poden fornir exemples interes- 
sants de situacions clau en aquest aspecte, el catala, encara que sigui per 
.a dissort seva, n'ha esdevingut una de les llengües capdavanteres. Pensem 
d'antuvi en allb que Nicolau d'Olwer anomenava l'alliberament del romanC 
respecte al llatí; cs tracta d'una etapa comuna a totes les llengües roma- 
niques, durant la qual es produeix una situació idkntica a aquella altra que 
és un dels objectius típics de la sociolingüistica actual: la gent parlava 
correntment en romanG, perb, al momcnt d'expressar-se per escrit, els 
pocs que sabien escriure només sabien escriure en llati. I aixb va durar 
alguns segles.. . 

2.3. Perb recordem algunes altres situacions ja més exclusives del des- 
cnvolupament del catalh. Com és sabut, els primers poetes catalans, en- 
lluernats per la llengua poktica per excel.lkncia, és a dir, la dels trobadors, 
escriuen en proven@ llurs con~posicions. En el cas d'alguns d'ells, el 
substrat catala els traeix, i llur proven~al resta tacat per diversos trets 
de llur manera esponthnia d'expressar-se; per a Ramon Llull, veritable 
forjador de la prosa catalana, les diferkncies lingüístiques són regulades 
pel gknere literari escollit, ja que s'expressa en provenqal en compondre 
poesia, i en catalh en redactar en prosa. BC que aquesta mescla idiomhtica 
no afectava molta gent (eren &poques d'analfabetisme gairebé universal), 
no deixava de produir-se en el període de fixació de l'estructura gramatical 
i del vocabulari de les llengiies romaniques, i aixb va marcar la fesomia 
del catal2 naixent. 

2.4. Un altre contacte es produeix, ara amb l'aragones (pertanyent, 
quant a l'estructura fonologica i gramatical, a l'brbita de la llengua cas- 
tellana), a partir de la unid de Catalunya i Aragó (1137). Tampoc aixo no 
afectava el poble, que, naturalment, només parlava en catala, pero si que 
introdui'a el contacte entre totes dues llengües al nivell d'allb que avui 
anomenem l'administracio (a les corts, hi havia intervencions en catala 
i en aragonks; a la cancelleria reial, els secretaris redactaven sovint un 
mateix text, adés en una llengua, adés en l'altra), i adhuc, amb motiu de 
((viatges oficials)), hom podia sentir-les totes dues per viles i pobles de la 
Confederació. 

2.5. Hom ha afirmat manta vegada que la llengua de la cancelleria 
reial (a la qual pertanyeren literats de prestigi remarcable) influia sobre 
tots els qui escrivien en catali, cosa que assegurava la cohesió i la unitat 
de la llengua escrita, tot impedint que hi afloressin diferkncies dialectals. 
Deixant de banda la profunditat de la dita influkncia, és evident que aquest 
factor separava la llengua escrita de la llengua parlada, i d'una manera 



singular quan, a partir dels comenqos de l'humanisme, hom aplicava a la 
Prosa catalana les regles de 1'Ars dictandi dels classics. 

2.6. Després dels segles XVI i XVII, cn els quals la influkncia caste- 
llana, iniciada amb anterioritat, havia anat esdevenint cada vegada més 
important (bé que ara no ens en podem ocupar ací), amb el Decret de 
Nova Planta (1716) s'obria un llarg i penós període en la histbria de la 
llengua catalana, la qual havia de veure's preterida (com a llengua de les 
manifestacions públiques, de l'ensenyament, de l'esfera judicial, etc.), al 
costat de la llengua imposada: el castelli oficial. No és que no hi hagi 
hagut resistkncia per part dels catalans, els quals han combatut sistema- 
ticament les mesures d'opressió preses contra llur llengua. Així, 6s de 
remarcar la Renaixenca literhria del segle XIX, i la constitució d'un veri- 
table moviment cultural i polític, a partir de 1900, que, mitjanqant la 
normalització lingüística, dona peu que els catalans, durant el primer terq 
d'aquest segle, creessin una cultura prbpia, disposessin d'una llengua apta 
per a qualsevol tipus expressiu (de la creació i la recerca, al periodisme 
i a les manifestacions idiomatiques més banals i intranscendents) i fessin 
molt de camí en la tasca d'integrar la societat a la llengua del país. Dis- 
sortadament, de 1939 en&, i només per raons polítiques, la llengua cata- 
lana s'ha vist molt limitada en les seves manifestacions, i adhuc en el seu 
desenvolupament, en benefici del castella oficial. La convivencia obligada 
de totes dues llengües a casa nostra ha anat esdevenint més greu per al 
catala com més poderosos han estat els recursos de la maquina estatal, 
fins a la situació d'avui, que assenyala amb un estigma poderós tots els 
catalanoparlants, sigui quina sigui llur condició (d'edat, de cultura, de 
professió, de família, de comarca, etc.). Més avall ( 5  5.4 i 7.1) reprendre 
aquest punt, en parlar del gran desvetllador de la sociolingiiística catalana. 

2.7. Vist tot el que precedeix, no hi ha dubte que el catala ha estat 
prbdig en temes típics de contingut sociolingiiístic. I encara haig d'afegir 
que no he esmentat sinó grans exemples generals. La llista Cs, emperb, 
susceptible d'increments, sigui de situacions adhuc preliistoriques del 
catala (l'exemple més modern de les quals seria el mossarab), sigui de 
situacions que només es refereixen a parts del domini lingüístic (unes ve- 
gades provisbries, com el període anglks de Menorca, d'altres ja esta- 
blertes, com la instal.laci6 del francks al nord dels Pirineus), sigui, en fi, 
de situacions efímeres, derivades d'episodis de l'expansió catalano-arago- 
nesa (per Sardenya -on el catala ha romas a 1'Alguer-, Napols i Sicília). 
Ni la petita Andorra, que sempre fa valer que el catala es la seva llengua 
oficial, no s'escapa de les situacions conflictives amb altres llengües (les 
que representen aquells qui mediatitzen, i alhora garanteixen, la seva 
independkncia) . 

2.8. Es evident que tota la histbria de la llengua, en fer inventari 
dels seus usos, de les seves vicissituds i dels seus contactes amb els fets 
histbrics, 6s indestriable de la histbria de les relacions entre llengua 
i societat. 



3.1. Acabo de recordar (5 2.2 a 2.7) la llista de les principals circums- 
thncies per les quals el catalh ha passat en el decurs de la seva histbria; 
i hom encara podria allargar-la. Ara b6, ací es tracta, no de fer un resum 
d'histbria dels funcionaments del catala, sinó de posar en relleu que, de 
fet, sota el concepte d'histbria de la llengua, hi ha una veritable tradició 
de sociolingüística catalana, car 6s obvi que la llista esmentada no ha 
estat elaborada per mi amb material de primera mh; no, tots la podem 
extreure (i, com deia, més abundosa) d'una bibliografia ja existent. NO 
seria oportú (ni pel tema d'aquesta comunicació, ni per l'espai que li ha 
estat concedit) d'assajar d'establir-ne una bibliografia completa. N'hi 
haura prou amb la referkncia d'algunes obres que contenen informacions 
d'interks (3  3.2) i amb la menció global d'uns quants temes de sociolin- 
güística (5 3.3) que han suscitat diversos estudis i articles, el detall dels 
quals hom podra veure en repertoris bibliografies generals.' 

3.2. Obres amb informacions d'interes:2 

1) L.Nicolau d'Olwer, Literatrira catalana, Perspectiva general, B. 1917 
(refós dins el Resum de literatura catalana, B. 1927). Del mateix autor, 
Iiztrodriccidn al estudio de la literattiva catalana, dins Estudio, VII-VIII, 
1914; I X - X ,  1915. 

2) J. Comerma Vilanova, Historia de la literatura catalalza, B. 1925. 
3) M. Garcia Silvestre, Historia sumaria de la literatura catalana, 

B. 1932. 

4) J. Rubió Balaguer, Literatura catalana, dins G. Diaz-Plaja, Historia 

' Heus ací els repertoris mes Útils per a la historia del catala [abreviatu- 
res geografiques: B. = Barcelona, M. = Madrid, P. = París, P. M. = Palma de 
Mallorca, V. = Valencia]: 1)-A. ALCOVER, Pertret per una bibliografia filoló- 
gica de la llengtla catalana, ((Bolletí del Diccionari de Llengua Catalanan, P. M., 
VIII, 1915 (en apkndix). 2)-A. GRIERA, Le domaine catalana, Compte rendu 
retrospectif jusqu'en 1924, ~Revue de Linguistique Romane,, I, 1925, pages 35- 
113 (refós i ampliat en Bibliogvafia lingüística catalana, B., 1947). 3)-A. GRIERA, 
Les éttides sur la langue catalane, ((Archivum Romanicum,, XII, 1928, pages 
530-552. 4) - A .  ARAMON I SERRA (de vegades en col~laboracib amb J. VIVES o amb 
F. de B. MOLL), Bibliografia de llengua i literatura catalana, ((Anuari de l'oficina 
Romanica de Lingüística i Literatura)), 11, 1929, pages 253-375; 111, 1930, pages 
351-412; IV, 1931, pages 321-363; V, 1932, pages 337-386; VII, 1934, pages 271-352. 
5)-R. ARAMON I SERRA, La philologie vomane dans les pays catalans (1939-1948), 
.Revista Portuguesa de Filologias (Supl. bibliografico), 1950. 6)-A. M. BADIA 
MARGARIT, Ou en sont les études stir la langue catalane, dins ((XI Congreso In- 
ternacional de Lingüística y Filologia Románicas, organizado por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas [Madrid 19651, Actas publicadas ppr 
Antonio Quilis...)), vol I, Madrid 1968, pages 45-101 (aquest report fou refos, 
actualitzat, en A. M. BADIA MARGARIT - Josep M~SSOT I MUNTANER - Joaquim MOLAS, 
Situación actual de 10s estudios de lengua y literatura catalanas, dins ((Norte,,, 
Revista Hispánica de Amsterdam, XI, 1-2, 1970, pags. 1-116, i darrerament ha 
estat reelaborat i posat al dia dins el llibre esmentat a continuacib). 7)-vint- 
i-cinc anys d'estudis sobre la llengua i la literatura catalanes (1950+1975), I :  An- 
ton: M. BADIA I MARGARIT, La llengua, Montserrat 1976, 202 p. 

Ací escullo, d'una bibliografia rica i variada, 10 títols que em semblen 
suficientment representatius. 



general de las literaturas hispdnicas, B., I, 1949; 111, 1953; IV, 1, 1956; 
V, 1958 (en curs de publicació). 

5 )  J. Ruiz i Calonja, Histbria de la literatura catalana, B., 1954. 

6) Joaquim Molas -Josep Romeu, Literatura catalana antiga, 4 vols., 
B., 1961-1964. 

7) Martí de Riquer - Antoni Comas, Histbvia de la literatura catalana, 
B., I (Riquer), 1964; I1 (Riquer), 1964; I11 (Riquer), 1964; IV (Comas), 
1972 (en curs de publicació). 

8) R. Aramon i Serra, Problbmes d'histoire de la langtie catalane, dins 
La Linguistiqlie Catalane, Colloqz~e international orgarzisé par le Centre 
de Philologie et de Littirature roiiznnes de lJUniversité de Strnsbourg d u  
23 au 27 avril 1968, Actes ptlblids par A. Badia Margarit et Georges Straka, 
P., 1973, pages 27-70. 

9) Primer Congrés Iilternacional de la Llengua Catalana, Barcelona, 
octtibre de 1906, B., 1908. 

10) Diversos prblegs a edicions de textos catalans antics, dins la COI- 
lecció Els nostres Classics, B. 

3.3. Temes de sociolingiiistica: 

1) Gramatiques i apologies de la llengua catalana, exponent d'un 
clima espiritual manifestat a les darreries del segle XVIII i que omple 
bona part del segle XIX. 

2) La restauració dels Jocs Florals de Barcelona (1859), com a con- 
solidació de la Renaixen~a.  

3) Les lluites per una normalització de la llengua, al darrer terC del 
segle XIX, que mostren una preocupació col.lectiva, una presa de cons- 
cikncia i una necessitat cultural. 

4) La lluita per introduir la llengua catalana a les institucions, de la 
qual fou una fita memorable el discurs dlAngel Guimerj a l'Ateneu'(1895). 

5) La crida de Mn. Alcover (1901), l'obra del Diccionari (estesa per 
tots els Paisos Catalans) i el Congrés de la llengua de 1906. 

6) El grup de ((L'Avenga i les lluites per la reforma ortografica, bar- 
rejades amb d'altres actituds ideologiques, estktiques, polítiques, etc. 

7) La fundació de 1'Institut d'Estudis Catalans (1907), la promulgació 
de les Normes ortogrcifiques (1913), i els atacs, tan violents com inútils, 
dels (canti-normistes)). 

8) Les mesures de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) contra 
la llengua, la cultura i les institucions catalanes, i les reaccions, interiors 
i exteriors. 

9) L'extensió de la normativització gramatical a Valkncia i a les Illes 
a comen$os del decenni de 1930, fet en el qual hem de veure, no un tramit 

Torno a limitar-me a inserir 10 temes de sociolingiiistica catalana, cadas- 
cun dels quals ha estat objecte de l'atenció de llibres i treballs, erudits i de 
divulgació. TambC aci podriem allargar-ne molt la llista. 



formal, sin6 posicions d'afirmació de la unitat, que desprds s'han anat 
confirmant. 

10) La problematica sobre la llengua i l'escola, en l'epoca crucial del 
desenvolupament de tota una política educativa, duta amb criteris objec- 
tius i científics (1931-1939). 

4.1. Pel que hem vist (55 3.2 i 3.3), hi ha realment una tradici6 d'es. 
tudis que versen sobre les maneres amb les quals hom s'ha servit de la 
llengua catalana. Sens dubte per aixb la novetat dels darrers decennis, en 
el terreny de la lingüística, no ha estat precisament la sociolingüistica, 
sinó l'estructuralisme (i amb aquesta denominació em refereixo tambC 
a les altres escoles i tendkncies que l'han seguit, en una línia semblant o 
oposant-s'hi obertament). L'estructuralisme, en fonamentar l'explicacib 
dels fets de la llengua dins el propi sistema, en establir la tendhncia a 
l'harmonia del conjunt com la causa dels canvis lingüístics parcials, en 
donar sentit al paper de cada element segons el funcionament de tot el 
conjunt, és el que ha desplagat l'interes científic cap a l'estructura en si 
mateixa, i ha provocat una separació pregona entre l'estructura i el fu? 
cionament. Aleshores, l'estructuralisme i, més en general, les escoles i les 
tendkncies d'aparició més recent, en fer objecte d'estudi preferent el sis- 
tema, i no les realitzacions concretes, han provocat tota una linguistica 
que, emprant un mot que avui fem sortir a cada pas, cal qualificar de 
udesencarnadan, a part de la realitat. I si els resultats obtinguts per l'es- 
tructuralisme ja s6n adesencarnats~, iqu& no caldra dir del generativisme, 
que desenvolupa uns principis que, més que de lingiiistica, sbn de lbgica 
formal? Ara bé, si els nous corrents de la lingüística han estat eficaqos 
i convincents, és perquk han prescindit de tot allb que no fos el sistema 
de la llengua, i, aixi, han pogut aprofundir en la manera d'ésser de les 
llengües amb un rigor i amb una coneixenga que debades cercaríem abans 
en el pla de la descripció sincrbnica, i han assentat mktodes que pertot 
s'han adverat de garantia i de solvkncia absolutes. 

5. RETARD EN L'ESTABLIMENT DE LA SOCIOLINGU~STICA APLICADA AL CATALA 

5.1. Com acabem de veure (5 4), l'aportacio, enorme i fonamental, de 
la nova lingiiistica (estructural, generativa, etc.) exigia d'estudiar la 
llengua en si mateixa, tot separant-la doncs dels seus condicionaments (his- 
tbrics, geografies, culturals, etc., n'hi ha de tota índole). No es tracta 
pas d'una actitud reprovable (car, com dic, aixi hom ha pogut aprofundir 
més en l'estructura de cada llengua); no deixa d'ésser, pero, una actitud 

Voldria afegir que les meves paraules no han d'ésser pas enteses en sentit 
desfavorable per a l'estructuralisme ni per a d'altres orientacions de la lin- 
güística actual, que jo no he deixat de conrear ni de promoure entre nosaltres, 
en la mesura de les meves possibilitats. 



compensable. I bé, a compensar-la ha vingut, també en els darrers de- 
cennis, la nova sociolingüística. 

5.2. Avui, la sociolingüística aplicada al catalh desperta un interes re- 
marcable, el qual es manifesta en el ritme creixent de les publicacions 
que s'hi refereixen. I res no sembla més justificat que el dit interhs, 
atbs el conjunt dels avatars que ha sofert i sofreix el catala (cf. §B 2.3 a 2.7). 
Nogensmenys, cal que fem al mateix temps una constatació que descon- 
certa: que la sociolingüística catalana hagi trigat molt a emprendre el vol, 
cosa que sembla en contradicció amb l'interes que suscita avui. Bs im- 
portant, doncs, que expliquem per que no hem tingut més aviat una 
formulació de la nova ciencia en catala, i per que, quan l'hem obtinguda, 
ens hi hem llangat amb tanta dedicació. 

5.3. Perb, per a fer-ho, convé procedir amb ordre. De moment, tornem 
a recordar que, de fet, hom ja hi treballava, en sociolingüística, i d'una 
manera no pas menyspreable (cf. §§ 2 i 3). Aixb no vol dir que, mentrestant, 
no hagués aparegut una veritable ciencia nova, la sociolingiiistica, de la 
qual cal reconeixer que, juntament amb la resta de ciencies antropolb- 
giques, ha anat elaborant, i continua elaborant encara, conceptes, me- 
todes i objectius. Aquesta ciencia nova, pressentida ja en alguns dels 
Congressos de Lingüistes (precedint i seguint immediatament la segona 
guerra mundial), ana prenent cos, d'antuvi als Estats Units, després 
un xic pertot arreu, en el decenni de 1950-1960 i s'afianga en el següent. 
Ara bé, malgrat totes les seves novetats, algunes ben cridaneres, la socio- 
lingüística ha descrit la corba que han tragat, en general, tots els altres 
coneixements humans, els quals, en modernitzar-se per les exigencies 
científiques d'avui, no han hagut de partir de zero, sinó que han pogut 
aprofitar una rica tradició de treball, que els ha estat un precedent 
de valor inestimable. Així també la sociolingÜística, en aparkixer al 
camp científic, adhuc lluint un nom flamant, ha renovat de soca-rel, 
certament, punts de vista i camps de treball, perb no ha hagut de pro- 
vocar cap ruptura amb allb que, uns anys abans, semblava que era his- 
tbria de la llengua perb que, de fet, ja era sociolingüística: sense solució 
de continui'tat, hom ha obtingut una situació com de major d'edat res- 
pecte a una skrie de coneixences i maneres de treballar que, en defini- 
tiva, han estat el suport de la nova disciplina. 

5.4. El que ha ocorregut és que, quan, als pai'sos que han formulat 
la nova sociolingüística, hom fixava conceptes i assajava metodes, i analit- 
zava resultats i discutia temes de treball, nosaltres, els catalans, ens 
manteníem en un silenci que, objectivament, caldria qualificar d'exas- 
perant. Nosaltres, que podíem oferir una de les millors col~leccions de 
mostres d'estudi i de situacions per a experimentar-hi metodes, no férem 
acte de presbncia a la constitució de la nova ciencia. Per que? La causa 
de la nostra abskncia és, curiosament i dolorosament, el mateix fet 
histbric que, a la llarga, havia de provocar veritables vocacions a la 
nova ciencia i havia de fer-li adquirir un pes específic considerable dins 
la tematica i dins la bibliografia de la lingüística catalana. Aquest fet 
historic és la guerra civil de 1936-1939, i les greus pertorbacions que ha 



provocat en la vida de la llengua i de la cultura catalanes. La guerra civil 
significa el col.lapse del nostre petit país i de les seves institucions, el 
silenci absolut de la llengua escrita, l'estupor immens del poble conscient. 
De fet, fins al 1936, uila cultura jove, dinamica, atenta a tot allb que 
s'esdevenia en els terrenys de I'esperit i de l'especulació, oferia elements 
suficients perquk, en aparkixer estructurada la sociolingiiística, la nova 
ciencia hi fos rebuda, i adhuc hi fos empesa. Perb el gran col.lapse també 
estrangula aquests camins virtuals: i'estupor immens i la repressió ab- 
soluta que paralitzaren totes les empreses en curs havien d'impedir, 
amb més motiu encara, que s'iniciessin les que només eren en potencia. 
El silenci absolut de la llengua escrita reduí totes les seves manifesta- 
cions a les més exclusivament literaries (de tota puresa idiomhtica, 
perb de projecció social ben minsa, si no nulla) (cf. 5 6.5). 

5.5. A poc a poc, a mesura que el poble es refeia de la ruptura de 
1939, s'anaren produint uns factors -no sempre homogenis- que han 
fet possible la nostra incorporació a la novella sociolingüística. Cal dir, 
perb, que tots aquests factors s'han produi't a partir de 1960, FO es dins 
la que jo he anomenat, en un altre indret, cctercera etapaa de la nostra 
recuperació col.lectiva.5 I-Ieus ací alguns dels factors alludits: 1) La re- 
presa de la conscikncia de poble, acompanyada del relatiu menor risc de 
determinades empreses (gestions prop de les autoritats, accions de ca- 
racter reivindicatiu, etc.). 2) Les lluites perquk siguin reconeguts uns 
drets millims per al conreu de la llengua catalana. 3) La presa de cons- 
ciencia dels resultats lingüístics de més de vint-i-cinc i de trenta anys 
d'una política escolar, cultural i de mitjans de comunicació social da- 
munt diverses generacions de catalanoparlants, molts d'ells ja adults. 
4) Les reivindicacions polítiques, socials i laborals, en relació amb grans 
moviments d'opinió, veritablement universals, sobre diversos tipus de 
discriminació (com la ma d'obra estrangera, el racisme i els drets civils, 
etc.). 5) La relació creixent entre universitaris de casa nostra i erudits 
i estudiosos de diferents pai'sos, no solament en el terreny personal, sind 
també en el del mestratge i de la col~laboració científica. 6) L'existkncia 
d'una bibliografia especialitzada de sociolingüística, apareguda a diver- 
sos pai'sos, i de la qual hom s'ha fet ressb ben aviat ací, com acostuma 
d'ocórrer entre nosaltres. 

5.6. La conjunció de tots aquests factors (i d'altres, encara) ha fet 
que, sense esperar tant com algú hauria pogut témer, hi hagués una 
sociolingiiistica catalana, operant amb decisió i amb precisió. Ara bé, la 
nova socioling'liística catalana ha estat empesa certament per factors 
com els que acabo d'enumerar. Perb m'afanyo a remarcar que els dits 
factors no han estat pas uns elements culturals assimilats en una digestió 
tranquilla, sinó uns elements de lluita aferrissada, amb sofrences i amb 
baixes, que per forqa ens havien de dur a un aprenentatge dur, intens 
i accelerat. Una vegada mds, retrobem una constant de la nostra cultura 
moderna: empreses que, a d'altres pai'sos, són merament de cikncia-o+ 
d'especulació, a casa nostra apareixen mesclades amb forts elements de 

' Langue et  société (cf. rj 8.3), pagines 285-287. 



subjectivisme i d'apassionament, sense deixar de posseir per aixb la 
seriositat i l'exigkncia del treball científic o especulatiu. Aixo explica 
que, incorporats a la sociolingiiistica, ens hi hhgim I lan~at  a fons, sentint- 
ho com una empresa de vida o mort, i amb un ritine trepidant, sentint 
tota la urgkncia de la tasca. 

6. RE ACCI^ DELS F I L ~ L E G S  I GRAMATICS 

6.1. Examinem, ara, com han reaccionat, davant les novetats dels 
darrers temps (l'estructuralisme, la sociolinguistica), els lingüistes de 
les ccescoles tradicionalsa, concretament filblegs i gra ah tic^.^ I bé, els 
filblegs i els gramatics, que han estat molt reticents envers l'estructura- 
lisme i altres nous corrents de la lingüística (quan no s'hi han oposat 
francament), no deixen tampoc de malfiar-se de la sociolingiiistica, res- 
pecte a la qual també adopten actituds de retickncia, si no d'oposició 
franca. Haig de dir que allb que més comprenc és llur resistkncia a 
admetre la lingiiistica nova, la qual, després de tot, en estudiar l'estruc- 
tura en si mateixa, tracta la llengua d'una manera que suara anome- 
nhvem ccdesencarnadan (5 4.1). En canvi, em costa molt més de compren- 
dre llur malfianga envers la socio:ing'iistica, la qual, ccm hem vist 
abans ($5 2 i 3), sovint cquivaK-avui, a all6 que-fa molt pocs anys era 
histbria de la llengua. 

6.2. La realitat és, perb, aquesta: els filblegs i els gramhtics catalans 
temen que la sociolingüistica justifiqui un reguitzell d'incorreccions idio- 
mjtiques i que acabi desfent la gramhtica que tants d'esforcos ha costat 
i costa, i, per a defensar-se'n, es parapeten amb les normes ortogrkfiques, 
la gramhtica preceptiva i cl Diccionari General de Pompeu Fabra. Haig 
de dir que aquesta actitud sempre m'ha deixat perplex. Sorpren de 
pensar que hi hagi persones que volen combatre la sociolingüistica per 
salvar, així, la llengua correcta. Precisament tota la problematica referent 
a les normes gramaticals del catal5 modern forneix una de les mostres 
més contundents de sociolingiiistica. En efecte, deixant de banda aspectes 
tkcnics (d'ortografia, gramatica, lexicografia), que no són, evidentment, 
de sociolingüistica (cf. 5 1.1), l'anarquia ortogrhfica i gramatical de cap 
a 1900; les actituds que hi adoptaven escriptors, estudiosos i el poble 
culte; les vicissituds de les lluites sostingudes per c(LIAvengn en inatkria 
ortografica; l'obra del Primer Congrés Internacional de la Llengua Ca- 
talana (1906); l'impacte dels treballs de Pompeu Fabra; la promulgació 
de les Nornzes Ovtogrirfiques (1913) i llur acceptació universal, sense 
disposar ningú de mitjans coercitius per a imposar-les; la ineficacia de 
l'anomenat c<anti-normisme),; l'acceptacib que feren de les normes, amb 

Voldria precisar que, amb el qualificatiu de lingüistes de les ((escoles tra- 
dicionals, aspiro a ésser ben objectiu; em refereixo als historiadors de la Ben- 
gua, filolegs, dialectolegs, estimblegs, gramhtics, etc., quc s'ocupen de temes que 
tenen una llarga tradici6. Jo mateix, per una gran part del meu treball de 
recerca i de la meva tasca docent, haig d'incloure'm dins el dit grup, i penso que 
amb aixb restar& evident que no vull ofendrc ningíl. 



el temps, els escriptors i el poble culte de tot arreu dels Pai'sos Catalans; 
la mateixa forga moral que les normes gramaticals del catala continuen 
tenint avui, entre els joves nou arribats a la palestra de les lletres, 
desprks de trenta-cinc anys sense escola, sense premsa i sense els altres 
poderosos mitjans de comunicació social, tot aixo constitueix un dels 
capítols mks apassionants cte la sociolingüística universal, i no solament 
des d'uii angle objectiu (el proces en si mateix), sinó tambC des d'un 
angle subjectiu (per l'actitud dels seus protagonistes). 

6.3. Per a mi, els filblegs i els gramhtics catalans, quan es. mostren 
reticents envers la sociolingüística, manifesten d'ésser-ne uns mals CO- 

neixedors. D'altra banda, és clar que trunbd pertanyen a la sociolingüis- 
tica la deformació de la llengua pels vicis de pronunciació, la incrustació 
he barbarismes en la conversa dels catalanoparlants, etc., i l'estudi de* 
les causes que han portat la llengua en aquesta situació. Pero aixb és 
per raó que la socjolingüística vol conkixer les coses tal com són en la 
realitat, no tal com haurien d'ésser segons els preceptes gramaticals. Ara 
tornaríem a la distinció que fkiem abans ( 5  1.1), entre l'estudi de les 
estructures lingüístiques elles soles (objecte de la lingüística prbpiament 
dita) i l'estudi de les estructures lingiiistiques tal com funcionen en la 
realitat (objecte de la sociolingiiistica). I no Cs pas culpa de la socio- 
1ingBistica que, si les estructures lingüístiques funcionen malament, li 
correspongui el paper ingrat de denunciar-ho estentoriament. Ja que, 
ben mirat, jno Cs lbgic i natural que les estructures lingüístiques de la 
llengua catalana no fuilcionin b6 al seu propi domini, si la llengua no 
hi és ensenyada i hi manca dels ccmass medias i del rang públic i admi- 
nistratiu i de tantes altres coses? Deixem de banda, encara, que la 
sociolingiiística, en estudiar les coses tal com s6n, es converteix, a parer 
meu, en I'auxiliar i el col.laborador més e f i ca~  de la preceptiva grama- 
tical i lexicogrhfica, car, si no, aquesta ignoraria les dificultats i no 
podria aportar-hi solució, ni més ni menys que cl bon governant ha 
d'auscultar la realitat i ha de saber interpretar per quk es queixen els 
governats, si vol remeiar les situacions d'injustícia. . 

6.4. L'actitud reticent dels filblegs i dels gramatics davant la socio- 
lingüística m'ha fet pensar sovint que adopten, en un pla certament 
diferent, una actitud que també hauríem de qualificar de <(desencar- 
nada)) (cf. 55 4.1 i 6.1): si l'estructuralisme, en una abstracció de la 
realitat, estudia l'estructura de la llengua, independentment dels factors 
histbrico-culturals que en gran part la condicionen, els filolegs i els gra- 
matics han com& una falta comparable, per tal com han considerat el 
món de la gramatica preceptiva i del diccionari normatiu com si existís 
per ell mateix, com si pogués viure a part de la comunitat parlant per a 
la qual preceptes i normes tenen sentit. De fet, filolegs i gramatics s'han 
construi't un recinte emmurallat, a part de la vida de la llengua, que Cs, 
bona o dolenta, amb correcció idiomittica o amb vicis i analogies, el 
veritable mitjh d'expressió del poble que la parla. I, part de dins de la 
muralla, els apostrofes de cccorrecte))/c(incorrectes retiren molt als dictats 
de ccpertinent))/ccno pertinent,) que hom profereix dins un altre món a 
part, el de les estructures. 



6.5. No he dubtat mai de la bona fe dels gramhtics, que, nomes per 
aixb, ja hauríem de respectar. Perb hi ha més, encara, a favor d'ells: 
durant el període inis obscur de la vida de la llengua catalana, és a dir 
desprks de 1939, quan no hi havia ni la mds petita manifestaci6 pública 
de la llengua, fou una sort immensa precisament que la dita posició, 
certament closa, vagi salvar, intacta, la torxa sagrada de la llengua lite- 
raria, que així pogué ésser traspassada a les generacions ulteriors. Aixb 
és el que els dugu& a fer un treball en certa manera desencarnat, per 
tal com, de fet, tota la llengua escrita quedava reduida a la llengua 
literhria, la qual ja sempre Cs, més o menys, una abstracció (i ho és més 
quan ha esdevingut, com dic, l'única manifestació escrita d'una llengua!). 
Tanmateix, ben mirat, aixb ja torna a Csser sociolingiiistica ... 

7. INEVITABLE COMESA DE LA S O C I O L I N G ~ ~ S T I C A  CATALANA 

7.1. Ja ho hem dit (93 5.4 a 5.6), com a dada clau dins el proces 
evolutiu de la llengua catalana moderna: .el gran despertador de la 
~ociolinguistica catalana ha estat el contacte obligat del cos social cata- 
lanoparlant amb I'ccaltra llengua)): el castell5, llengua oficial del país. 
Perb ara cal que ho tornem a proclamar, com a justificació indispen- 
sable del contingut de la sociolingÜística aplicada al catalh: aquesta ha 
de basar-se, en la majoria d'ocasions, en les pertorbacions que el catal& 

' sofreix pel contacte i per l'acci6 de la llengua oficial, terriblement a prop 
seu i terriblement al dainunt scu. Entre adults i entre infants; aquells, 
perqui: en diversos sectors (professional, o familiar, o de vida social, etc.) 
han d'alternar totes dues llengües; aquests, perquk la menor maduresa 
hurnana hi fa més eficag l'empremta de la llengua que disposa de mCs 
recursos. Entre persones cultes (com mes estudis, lectures, etc., pos- 
seeixen, més contactes tenen amb el castellh) i entre persones de poca 
cultura (que, per llur inferior preparació, acusen mCs l'impacte de l'ccaltra 
llengua),). Al camp (on, si la llengua hi és més fresca, avui la televisió 
en castellh hi fa més estralls) i a la ciutat (on, si hi ha mes focus 
de vida catalana, no deixa d'haver-hi els centres de vida oficial i admi- 
nistrativa i les masses d'immigrants). L'escola en una llengua altra que 
la dels infants, els quals en resten assen)nlats amb una marca indeleble, 
que ja res no eis llevar&, per anys que visquin. La preskncia prhctica- 
ment exclusiva del castell& a la premsa, a la radio i a la televisió, sobre- 
tot aquesta darrera, amb la seva esfereidora capacitat d'abassegament 
psicolbgic i de control despersonalitzador. La immigració massiva, que 
ha transf0rma.t la demografia de les ciutats i de les zones industrials, 
i que ha provocat la formació de rnatrimo;~is en els quals cada part té, 
d'entrada, una llengua diferent. Tot aixb (i 13 llista encara podria Csser 
més llarga) ha estat estimul eficaq, i justifica que la comesa fonamental 
de la sociolingüística catalana sigui el resultat del contacte amb l'ccaltra 
llengua)), amb les situacions subsegiients de bilingüisme i diglbssia. 

8. LA FEINA FETA 

8.1. Em proposo, ara, de donar compte breument de la labor duta 



a terme entre nosaltres en el terreny de la sociolingüística. Prkiament 
haig de fer les següents observacions: 1) Es molt difícil de destriar allb 
que és sociolingiiistica d'altres materies afins (estudis de llengua, de 
critica literaris, de sociologia cultural, d'ensenyament, etc.); per tant, 
accepto que tant inseriré títols que potser no caldria tenir, com n'ex- 
cloure d'altres que haurien d'haver estat incorporats. 2) No tinc la inten- 
ció d'establir una bibliografia completa: nom& es tracta de fer veure 
uns quants treballs significatius.' 3) Per a major comoditat dels qui se'n 
serviran, distribueixo la bibliografia en vuit apartats. Aixo no tC  un 
valor absolut, per tal com molt sovint hi ha treballs que es refereixen 
a més d'un apartat; ho he fet, perb, per a orientació del lector. 4) No 
citaré treballs d'aparició anterior a 1950 (sinó en edicions posteriors, re- 
foses); altrament, esperaríem debades que s'hi reflectissin punts de vista 
més o menys nous. 5) Dins cada epígraf, ordeno la bibliografia per ordre 
alfabetic d'autors, tot fent constar, pero, l'any de publicació (de la pri- 
mera edició, o, si 6s conegut, el de la formulació, escrita o oral, del 
treball en qüestió). 

8.2. Presentació de la llengua. 

- Joan COROMINES, El que s'ha de  saber de  la llengua catalana, P. M., 
1956, 2.a ed. 1972. 
- Carles i Rafael CASTELLANOS, Els problentes lingüístics al m ó n  

actual, B., 1967. 
- Albert JANG, La llengua catalana, B., 1966. 
- Josep ROCA-PONS, Introducció a ¡'estudi de la llengua catalana, 

B., 1971. 

8.3. ProcCs histbric. 

- A. M. BADIA MARGARIT, Le catalan aujourd'hui, dins La Linguistique 
Catalane [ I  Col.loqui de Catal&, de Strasbourg 19681, publ. par A. Badia 
Margarit et Georges Straka, P., 1973. 

' Citar6 dos casos concrets: 1) -Amb motiu del centenari de Pompeu Fabra 
(1868-1948), l'any 1968 sortiren molts articles i estudis sobre la reforma grmatical 
del catala, l'estat de la llengua abans de 1913, etc., alguns de molt d'interks; 
remeto, per exemple, als números que hi dedicaren les revistes Serra dlOr (núm. 
103, d'abril 1968), Tele-estel (núm. 79, de 19 de gener de 1968) i Destino (núm. 
1586, de 24 de febrer de 1968), perb podríem esmentar-ne molts d'altres. Feta 
aquesta referkncia global, en principi no citar6 ací cap dels títols que hi apare- 
gueren. 2)-Alguns dels camps que esmentaré (com 59 8.7 i 8.8) han provocat 
gran nombre d'articles que, per raó del meu propbsit, només recolliré en una 
mesura molt limitada. 

Abreviatures usades ací: I )  - Congr. Montserrat = II Congrés Litúrgic de 
Montserrat, 4 vols. Montserrat 1966-1967. 2) - Ensayos = Francesc VALL VERD^, 
Ensayos sobre bilingiiismo, B. 1972. 3- LI. cat. = A. M. BADIA I MARGARIT, La 
llengua catalana ahir i avui, a cura de Maria Cardus, B. 1973. 4) - L1, i cuit. = 
A. M .  BADIA I MARGARIT, Llengua i cultura als Pdisos Catalans, B. 1964 (3.' ed. 
1972). 5)-Problemes = Problemes de llengua i literatura catalanes. Actes del 
II Col.loqui Internacional sobre el Catala (Amsterdam, 1970), Montserrat 1976. 



-- Id., id., Langtre et société daizs le domaine linguistique catalan, 
l totamment ¿i Barcelone (conferkncia: 1970), dins Revue de Linguistique 
Rornane, tome 36, 1972. 
- Catalunya sota el rigiiil fraizquista, vol. I :  Informe sobre la per- 

secucib de la llengua i la cultura de Catalunya pel rkgim del general 
Franco, P., 1973. 
- Josep MELIA, Inforine sobre la lengr~n catalana, M . ,  1970. 
- Id., id., Report sobre l'idioma, dins Es t imem la nostra llengua 

(((Els Quaderns))), V., 1973. 
- Francesc VALLVERDU, Dues llengiies: dttes funcions? Per trna his- 

t6ria lirzgiiistica de la Catalunya conten7poru~zia, B., 1970 (versió caste- 
llana: Aproximacidr7 a la historia del bilingiiisrno en Cataluña, dins 
Ensayos, B., 1972). 
- Id., id., Bilingüisnzo y n o r m ~ ~ i z a c i ó r ~  lingüística e n  tres catala- 

n i s t a ~  de izquierda: V .  Alnzirall, J .  Brossa y G. Aloi?lar, dins Ensayos, 
B., 1972 (resum de la ponhcia  que hom trobara a Problevzes, B., 1976). 
- Joan VENY I CLAR, Situació cie la llengua catalana i Els estudis 

lingiiistics (tres articles), dins IJn Segle de Vida Catalana, 2 vols., B., 1961 
(completats pel mateix autor, dins CritBriotz n . O  26, B., 1965). 

8.4. Llengua i societat. 

t - Lluís V. ARACIL, Ronranística i sociolingi.istica, cornunicaci6 al 
XIIIb CongrCs Internacional de Romanística, Québec, 1971. 
- A. M. BADIA MARGARIT, Tres problemes del catalh d'avlii (comuni- 

cació: 1961), dins LI. i cult., B., 1964. 
- Id., id., El biliizgüisnze catala-castellri (conferencia: 1961), dins 

LI. i cult., B., 1964. 
- Id., id., La joventut, de cara a dues cultures (conferkncia: 1964), 

dins Ll. i cult., B., 1964. 
- Id., id., La integració idioinatica i cultural dels immigrants,  dins 

Qüestions de Vida Cristiana, n.O 31 (((La immigració))). Montserrat, 1966. 
- Id., id., La llengua dels barcelonins, vol. I, B., 1969. 

1 - Id., id., Le catalan, langue de relation a Barcelone, Problemes, B., 
1976. 
- Id., id., Condicio~zatnents del cntnla dels nostres dies, dins LI. Cat., 

B., 1973. 
- Id., id., Paizoralna sociolii~guistiqtie d u  catalan d'aujourd'hui (par- 

ticipació a la taula rodona sobre ((les problkmes politico-culturels des 
langues romanes dans le monde actuel), al XIV Congrés de Lingüística 
RomBnica de NBpols, 1974, apareixera a les actes del Congrés). 
- Gunther HAENSCH, La cliscrepancin entre la llengua escrita i la 

llengz-la parlada, u n  problema essencial del catalh d'avui i de demh. Proble- 
mes ,  B., 1976. 
- Lluis L ~ P E Z  DEL CASTILLO, LZeizgua stalzdar~l i nivells de llenguatge, 

B., 1975. 



- Modest REIXACH, La lle~zgun del poble. Una mesura de catalanitat. Es- 
tudi  de  sociologia lingüística i cultural, B., 1974. 

, - Brigitte SCIILIEBEN-LANGE, Das sprachliclr~ S e l l ~ ~ t ~ e r ~ t a n d n i ~  der Okzi- 
taizen iin Vergleich nzit der S i tuaf ion des kntalanischen, dins Interlingtlis- 
tica (Homenatge a Mario Wandruszka), Tubingen, 1971. 
- Id., id., Okzitanisch und iiatalanisch, 2.a ed. Tiibingen, 1973. 
- Maurici SERRARIR~A, Realidad de Cataluña, B., 1967; 2.a ed., 1969 

(versi6 catalana: Realitat de Catalt~rzya, B., 1969). 
- Francesc VALL VERD^, El fet lingiiistic corrz a fet social, Assaig de  lin- 

giiistica i~zs t i t~~c iona l ,  B., 1973. 
- Id., id., Sobre el estticli0 del bllingiiismo en  10s Paises Catalatzes, dins 

Ensayos, 1972 (havia estat el prbleg al llibre de R. L1. Ninyoles, 1969, cf 
5 8.5). 

8.5. La llengua a Catalunya-Nord? 

- E. J. BARBARO, U J Z  soizdatge estadístic: airlilisi critica dels resultats. 
Sant Joan i Barres, 36, abril 1969, 13-36. 
- D. BERNARD~ i B. RIEU, Collflit lilzg~4istiqt~e et revendications cultu- 

relles en Catulogne-Nord, [,es Tentps Modernes, 324-5-6, aoíit-septembre 
1973, 302-322. 
- D. BERNARDO, ProblL;i7zat~qzce (l'litze rec1zercJ1~ sur la dlglossie: pro- 

positions de tr.aiusil, Cntziers drc Guozrpc de Recherclzes sur la Diglossie, 
1, été 1974, 1-6. 
- Id., id., Appareil é d ~ ~ c ~ z t ~ f  et Iarzgz<e auloclztoize: le cas d u  catalarz, 

Lnngue Frntz~uise, 25 février 1975, 37-61. (Núm. especial aEnseigncment des 
Langues Régionalesa.) 
- Id., id., Catalogne-NOI-rl: le trartt~zatisii~e rle la coupuue, Pluriel, 7, 

octubre 1976, 5-27. 
- Michel BOUILLE, La de'cridence de la laizgtce catalaize ei? Ror4ssillorz 

au XVIIIe  siecle, Trai~zoiztnne, 434-5, 1960, 89-95. 
- Antoni CAIROL ed., El Cc~tul(~ a I'Escola (níun~. especial Saizt Joarz 

i Barres, 63-64, 1976). 
- Lluís CREIXELL, Ideologia tZe la llengtca, Sant Joaiz i Barres, 62, hivern 

1976, 19-28. 
- P. GRAU, Une etzqu2te clti Club Unesco d u  Lycée Arago sur la situa- 

t ion de  la langt~e catalane ei1 Rot~ssillolz, Conflent, 39, 1967, 136-38. 
- llor en^ PLANES, El petit llibre de Catal~r?zya-Noud. Perpinya, Ed. La 

F a l ~ ,  1974. 
1. 

- G. PVIG, Notes sobre Iri hittcació socioliizgüísticu a Catalunya-Nord. 
Perpinya, IRSCE, 1976, 31 p. (dact.). 

M'es grat de inailifestar la mcva reconeisen~a a l'aniic i col.lega Domenec 
Bernardó, per haver-me fet arribar les informacions contigudes en aquest 
epígraf (8.5). 



- Serra d'Or, juliol 1970 (numero dedicat a Catalunya-Nord). ContC 
articles de Francesc Catala i Lluis Creixell. 
- Pere VERDAGUER, El Rosselló avui. Barcelona, Editorial Barcino, 

1969, 143 p. 
- Id., id., Defensa del Rosselló Catala. Barcelona. Curial, 1974, 255 p. 

8.6. La llengua a Valencia. 

- Lluis ALPERA, Conciencia y normalizacion lingüística en el País 
Valenciaizo, dins Filologia y crítica hispdnica, hoinenaje a.. . Sdnchez Es- 
cribano, ed. por A. Porqueras Mavo y Carlos Rojas, M., 1969. 
- Lluis V. ARACIL, A Valenciniz Dileriziila / U n  dilema ~~aleizciiz, dins 

ldentity Mngaziize, Cambridge, Mass., Valkncia, núm. 24. 
- Joan FUSTER, Nosaltres, els valencians, B., 1962. 
- Vicent de MIQUEL I DIEGO, L'Esglesia valentina i l'us de la llengua 

vernacla, V., 1964. 
- Rafael L1. NINYOLES, Coilflicte Iingiiistic valencih, B., 1969 (prbleg de 

F. Vallverdú, cf. 5 8.4). 
- Id., id., Idioina i prejudici, P .  M., 1971. Versió castellana refosa de 

les dues obres precedents: Idioina y poder social, M., 1972. 
- Vicent PITARCH, Defensa de l'idionza, V., 1972. 
- M. SANCHIS GUARNER, La llengua dels t)a¿encians, V., 3.a 1967 

( l .a ed., 1933). 

8.7. La llengua a Mallorca. 

- Josep MASSOT I MUNTANER, Els inallorqz~ins i la llengua aut6ctona, 
B., 1972. 
- Josep MELIA, Els i?zallorquins, P. M.,  1967. 
- Mateu SEGC'Í T PUNTAS, La llengua catalana a Palina de Mallorca, Serra 

d'Or, juliol 1971. 

8.8. La llengua i la cultura. 

- Lluis V. ARACIL, Introduccid a E. Escalante, Les xiques de l'entve- 
suelo/Tres forasters de Madrid. V., 1968. 
- A. M. BADIA I MARGARIT, El catala des de Ponzpeu Fabra fins a Carles 

Riba (conferencia: 1963), dins LZ. i ctilt., 1964. 

- Criterion, núms. 17 i 26, dedicats a La llengua catalana (contenen 
diversos articles dlinter&s), B., 1962 i 1965, respectivament. 

- ccDemos, Lectura en catala a Barcelona, B., 1971. 

- Francesc VALLVERD~, L'escriptor catala i el problema de la llengua, 



B., 1968 (versió castellana: Sociologia y lelzgzia en la literatura catalana, 
M.,  1971); ZUa ed., B., 1975. 
- Id., id., Algunas notas sociolingüísticas sobre la evolucidn de 10s 

diarios barceloneses de 1930 a 1940, dins Ensayos, B., 1972 (refosa de 
l'article Algunes remarques sobre els diaris de Barcelona de 1930 a 1940, 
aparegut a Recrlll, de Blanes, 1971). 

8.9. La llcngua i l'ensenyament. 

- Lluís V. ARACIL, Edtlcacio i socioli~zgiiistica, llibre inedit. 
- Bilirzgiiisrno y edttcaciciiz en Cataluñn, B., 1975. 
- El bilingüisnze escolar a Cataltlizya, Fundació Artur Martorell, 

B., 1972. 
- Alexandre  GAL^, L'erzsenyanlent de ¿'ortografia als i~zfatzts, B., 1971. 
- Id., id., Aportacio a l'any Fabra, B., 1969. 
- Lluís GARCIA SEVILLA - Víctor G.ALT,~U LAVLIN DE SEUTRE, La llengztu 

i l'escola a les Balears, P .  hl., 1973. 
- <(Rosa Sensata, institució pedagogica, on treballen, en equip, mestres 

i educadors, que publiquen fulls i llibrets sobre el bilingüisme i l'escola, 
sobre metodes d'ensenyament, etc. 
- Llorenq VIDAL, El probletna de las lenguas regiolzalcs, dins Didáctica 

de las discipliízas itzstrunzentales, M. ,  1965. 

8.10. La llengua i la litúrgia. 

- A. M. BADIA I MARGARIT, En  la lierzgua del poble, article reprodui't 
a Ll. cat., 1973. 
- Id., id., La litlirgia etz llclzgtra poptifat. a Catalunya, dins Congr. Mont- 

serrat, 11. 
- Cvitdriolz, núm. 29, dedicat a La reforma litúrgica (conte diversos 

articles), B., 1966. 
- Vicent dc A ~ ~ Q U E L  I DIEGO, La introducció de la llengua catalafza 

en la litúrgia en les diocesis del País Valencia, dins Congr. Montserrat, I. 
- F.  de B. MOLL, L'ús del vevnacle en la litúrgia a les Illes Balears, dins 

Congr. Montserrat, 11. 
- Modest PRATS, Problemes pastorals de l'ús de  les llengües vives en 

la litúrgia, dins Congr. Montserrat, I. 
- Manuel SANCHIS GUARNER, Problemes de l'ús del vernacle a Valdncia, 

dins Congr. Montserrat, 11. 

9.1. Acabem de veure quins han estat els temes conreats dins el camp 



de la sociolingüística catalana dels darrers temps i les publicacions en 
que aquells temes han cristal.litzat ( 5  8). Ara voldria posar en relleu 
fins a quin punt la sociolingiiistica aplicada al catala Cs Útil, hdhuc neces- 
&ria, per a la sociolinguistica en si mateixa, del punt de vista del mktode. 
Penso que aixb és important. Els punts que interessen la sociolingiiistica 
no s6n pas únicament i forgosament els del contacte amb una altra llengua, 
com passa en el cas nostre. En efecte, la socioiingüistica és conreada dins 
pai'sos que no tenen un problema tan roent com el nostre (que ja s'ha 
convertit en problema cl'ésser o no ésser, segons que reeixim a salvar la 
llengua o que fracassem en la comesa); i bé, en els paisos alIudits hom 
hi mena treballs de sociolingiiistica, i no sempre són treballs que versin 
sobre llengües en contacte (de minories enclavades dins el país, d'obrers 
procedents d'altres paisos, etc.). 

9.2. Aixo vol dir, doncs, que, ultra les llengües en contacte, hi ha d'al- 
tres punts d'estudi i de recerca en sociolingiiistica. Ara bé, els aspectes 
que són d'interks per a la sociolingiiistica acostumen de manifestar-se, en 
el pla expressiu, en matisos diferents de la mateixa llengua, i tots sabem 
que el concepte de ccmatisn sol ésser molt subtil, i difícil de reduir a una 
mena de puntuaci6 objectiva. Per exemple, imaginem que volem mesurar, 
en catala, connotacions (de nivell cultural, d'afectivitat, etc.) entorn de 
la idea corresponent al castella (cromper)) o al francés ((casser),, i que re- 
collim, ultra el mot més objectiu ( trencar),  els connotats rompre  i petar; 
no sera faci1 de concloure'n quelcom de positiu. El gran avantatge del 
catala és que, a casa nostra, matisos com els de nivells socioculturals 
impliquen sovint 1'6s del catala o del castelli, de manera que, en ésser 
així més estridents (ara hom enfrontaria el cat. trencar, denominació ob- 
jectiva, al cast. ronzper, denominació no menys objectiva), esdevenen més 
clars del punt de vista del miitode. 

9.3. Mds en general, en sociolingiiistica hom parla de modalitats de 
llcngua segons nivells culturals, i cal establir tot un ~ tes tn  per- a poder 
arribar a conclusions valides. A Barcelona, segons que els barris de la 
ciutat enregistrin un predomini de població genui'na o d'immigrants, el 
nivell cultural dels ciutadans és donat per llur adscripció al món dels 
catalanoparlants o dels castellanoparlants. Hem de salvar sempre les ex- 
cepcions personals, pero col.lectivament les tendkncies són clares, i, d'aques- 
ta manera, segons dades de la meva enquesta sobre la llengua dels bar- 
celonins,IO la geografia urbana de totes dues llengües i la de dos grans 
nivells culturals coincideixen a grans trets (bé que les causes pregones 
rauen, en definitiva, en la classificació socioeconomica de les persones). 
Es penós de constatar-ho, des d'altres angles (humanitat, convivencia, in- 
tegració), pero la realitat es, avui, així. Per aixo deia que, metodologica- 
ment, l'ajut que els nostres modestos treballs sobre el catala poden fornir 
a la sociolinpiiistica en si és considerable. 

I" Vegeu el meu llibre La llengt~a dels barceloniizs, I ,  B. 1969, 95 52 (phgines 
140-144) i 91-93 (pagines 228-237). 



10.1. Fins ara, tots els treballs que he esmentat pertanyen a la dimen- 
sió de les relacions amb l'ccaltra llengua)). Per l'ccaltra llengua)) hem des- 
cobert la problematica de la sociolingüística catalana i tota la seva im- 
portancia. Per aixb fou, com deia (55 5.4 a 5.6), el gran despertador. 
De cap manera no podriem abandonar-ne els estudis. De més a més, sols 
coneixent la realitat de la situaci6, podrem treballar per dur-hi remei." 
Perb no podem oblidar que la sociolingüística no pot restar limitada 
a les relacions amb l'ccaltra llenguau. En aquest darrer paragraf, voldria 
fer veure alguns aspectes que són d'interbs per a la sociolingiiística, i que 
no es refereixen ja a l'ccaltra llengua,. Els presentaré a tall d'exemples. 
Hi seré breu, pero podriem allargar-ne molt la llista, tot incloent-hi 
també temes de caracter histbric, dels quals, perb, no diré res, per tal 
com, abans (55 2 i 3), ja hi he k t  al4usiÓ. 

10.2. D'antuvi, el que es refereix al mateix nom de la nostra llengua. 
La llengua catalana manca d'una denominació que satisfaci tots els qui 
la parlen. D'un punt de vista tecnic, hi ha una sola llengua, la de tots 
els pai'sos catalans. Perb si apel4em al sentiment lingüístic dels catalano- 
parlants, ens adonarem que se'ls imposa un factor psicosociolbgic, que 
els fa dir que la llengua que parlen Cs el catala (a Catalunya, adhuc al 
territori situat al nord del Pirineu), o el valencia (a l'antic Regne de 
Valkncia), o el mallorquí, o el nzenorqui, etc. (a les Illes), i, encara, 
aquesta enumeració no n'esgota totes les denominacions. Ara bé, exami- 
nada la qüestió des d'un angle purament científic, resulta que la llengua 
de la conca de Tremp és més afí a la de les terres dlAlacant (tot és 
catalh occidental) que a la del pla de Barcelona (que és catala oriental), 
bé que, en el sentiment popular, la primera és catala, la segona valenci&, 
i la tercera torna a Csser catalh. O que la llengua del Girones (catala 
oriental) s'assembla més, per l'estructura lingüística, a la de Menorca 
(també catala oriental) que no pas a la del Segrih (catala occidental), 
i, en canvi, la gent creu que al Girones i al Segrih s'hi parla catala, mentre 
que el menorquí és una varietat del parlar balearic. Aixb emplena, doncs, 
tot un capítol de sociolingüistica, i ben important, per cert. 

10.3. En segon lloc, el curiós cas dels tractaments en catalh. Tu,  vds 
i voste es reparteixen allb que d'altres llengües romhniques han redui't 
a dues formes de tractament. Es tracta de la mostra d'un arcaisme que, 
emperb, no se'ns presenta avui fossilitzat, sinó que té una dinhmica 
que convindria estudiar,l2 sobretot al camp, on la divisió de funcions 

De mi puc dir que la meva enquesta sobre la llengua dels barcelonins 
(cf. nota anterior) m'ha fet canviar de posició respecte a diversos punts, cosa 
que m'ha fet veure, per tant, que els coneixia imperfectament. t 

l 2  Sobre aquest tema hi ha una tesi de llicenciatura, de M." Mercb MONTAGUT 
I BARBARA, FórinuZes de tractanzent en catalh medieval (segles XIII, XIV, i xv), 
B. 1972 (text dactilografiat a la Universitat de Barcelona). Durant el curs 1973- 
1974, la Srta. Joy Robinson (Stanford University) est& preparant, a Barcelona, 
un treball sobre els tractaments en catala. 



6s mCs espontAnia.l3 En un terreny més concret, no oblidem la fluctuaci6 
existent, avui, en la pregaria, per la qual hi ha qui s'adreqa a DCu 
mitjan~ant vds (com ho fan les oracions de text tradicionalment establert, 
comengant pel mateix <Pare nostre))), mentre que d'altres, sobretot els 
joves, ho fan mitjangant tu .  També ací se'ns obre un camp d'observació 
ampli i interessant. 

10.4. En tercer lloc, un exemple de tipus gramatical: l 'alternan~a de 
tots dos perfets, el simple (catzti, carztares, etc.) i el perifrastic (vaig 
cantar, etc.). Es un altre tema d'interks, no sols dins una sociolingüis- 
tica de la llengua literaria (esbrinar quina forma prefereixen els autors), 
sinó també dins la dialectologia (veure el valor de cada forma a les con- 
trades on diem que totes dues són emprades indistintament, en les quals 
l'opció potser no és una cosa tan indiferent com ho sembla de fora estant). 
Al mateix temps, hom pot estudiar la reacció dels catalanoparlants que 
només empren esponthiament el perfet perifrastic davant l'ús, d'estil 
literari o de motlle popular (que de tot hi ha), del perfet simple.I4 

10.5. Ja que he fet una aklusio a la dialectologia, penso que hi ha un 
altre tema de subtilitat remarcable: l'estudi de les ocasions en les quals 
els mallorquins empren l'article derivat d'ille, en comptes de l'habitual, 
derivat d'ipse. Acostumem de dir que usen ille davant mots que inspiren 
respecte (la Mare de Déu),  i ja és així. Perb, ultra aquest cas, hi ha tot 
un conjunt de matisos que fan aquesta materia molt delicada per a qui 
no és mallorquí, i que els mateixos mallorquins, quan arriba l'hora de 
tractar-ne raonadament, troben complicada i casuística, bé que no man- 
cada de coher&ncia.15 

10.6. Hauria volgut escollir un darrer exemple, ara del vocabulari, 
perb són tants els casos que podria esmentar, que m'hauré de resignar 
a un parell de mencions globals. Molt sovint ocorre que 1'13s del mot 
correcte resulta estrident (per selecte, per literari, per rar), sobretot dins 
determinats cercles, per tal com els seus sinbnims més corrents són 
barbarismes, o, si més no, mots no admesos al diccionari normatiu. Per 
exemple, apoiar (enfront els correctes recolzar, estintolar, estrebar, etc.), 
apretar (enfront els correctes prémer, estrknyer, comprimir,  etc.). Es 
faci1 d'imaginar la riquesa de matisos que ha de tenir una investigació 
en aquest camp. També s'esdevé que, en el terreny del vocabulari, i mi- 
rant ara tota I'extensió del domini lingüístic catal&, hom pot observar 
una difusió molt generalitzada de barcelonismes que arraconen vells 

" No oblidaré mai la impressió que em féu un episodi, reportat per un 
jove llicenciat a la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona: fill de pagbs, 
i conegut, de tots el habitants del seu poble nadiu, tan bon punt comenqa de 
cursar estudis universitaris, s'adoni que els seus coterranis (que es pot dir que 
l'havien vist néixer i que sempre l'havien tractar de tu )  passaven a tractar-lo 
de vostb (i cal afegir que no han passat cinc anys de l'afer). 

" A. M. BADIA I MARGARIT-Maria  CARDI;'^, Socioiogia del pvetbrit sinzpie el2 ei 
catf4lci de  Barcelona, dins Ibevo-romania, München, I, 1969. 

Cf. el treball de Josep A. GRIMALT, Els articles a la lleizgua cobloquial de 
Mallorca, tesi de llicenciatura, que, una vegada reelaborat el text, apareixera 
dins Ibevo-romania. 



termes locals o comarcals; ara bé, aquest fenomen no passa pas per 
alt als habitants de les zones dialectals, car ells mateixos, tot parlant els 
uns amb els altres, encara es valen sovint del terme antic, que, segons 
com, creuríem desaparegut; així, una enquesta superficial induiria a 
creure que el mot patata és el terme corrent a molts indrets, en els 
quals, emperb, d'un examen més aprofundit, i una vegada guanyada la 
confianqa dels pobletans, resulta que hom no ha abandonat la denomi- 
nació tradicional de tvzimfa.  No cal que digui fins a quin punt 1'6s del 

+ 

vocabulari ha de constituir un altre gran capítol de sociolinguística. 

Antoni M. BADIA I MARGARIT 


