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Aquesta reflexió té com a punt de partida dos paragrafs dels Eléments 
de linguistique générale d'A. Martinet (35 5.9 i 5.10) que en general fan 
autoritat entre els lingüistes quan es tracta de definir o d'estudiar una 
asituació patoisantn. Ens sembla, en efecte, que aquest text, esdevingut 
fonamental pel seu mateix exit, presenta tantes insuficiencies com penetra- 
ció. En definitiva, esperem demostrar que representa el grau de lucidesa 
a quk pot arribar un científic que tanmateix resta sotmes a una ideologia 
innominada que accepta sense critica. 

1.1, Recordem aquesta frase: ccel terme patois no té gairebé equiva- 
lents fora del frances, i aqb suggereix que la situació lingüística que 
hom constata a Franqa no té equivalents exactes en altres llocs (5 5.10). 
La frase mereixeria una important correcció, avui que els estudis sobre 
les llengües en contacte s'han desenvolupat fins a fer aparkixer per tot 
el món situacions de llengües dominants i llengües dominades. La ccsituació 
patoisant),, tal com la descriu A. Martinet, és una situació forga general: 
la retrobem cada vegada que una forma lingüística dialectal xoca amb 
una forma standarditzada, normalitzada, amb connotacions de superio- 
ritat cultural, social, d'oficialitat d'estat, i que resulta més econbmica 
per la seva generalitat front a les variacions de la situació lingüística en 
estat natural. 

El que és, en efecte, exclusivament frances és el terme de patois, 
únicament francbs, pres del frances per altres llengües, i que a més a més 
continua presentant dificultats etimolbgiques. Recordem també que l'es- 
pecialització d'aquest terme com a ((parlar dialectal), procedeix del segle XVI 



i encara no esta ben afermada al XVII. Potser es tracta també del tret 
fonamental sociolingüístic francks, definit per A. Martinet com situació 
ed'un país on la llengua nacional gaudeix des de molt de temps d'un 
prestigi considerable, i s'ha imposat de manera prou general perqui? els 
habitants d'una mateixa província, perb de pobles una mica allunyats, 
l'empren entre ells amb mes facilitat que un parlar local que varia de 
comarca a comarca, i fins i tot de municipi a municipi,. A condició d'estar 
segurs que la condició descrita així no es presenta enlloc més amb una 
tal gravetat (de quk no podem estar segurs abans d'una investigació, que 
encara no ha estat feta), es tracta, en el cas francks, d'un límit assolit 
per un procés general. L'excepció francesa no és excepció més que quan- 
titativament; no 1'6s pas qualitativament. 

1.2. El fet mateix de proposar una situació com a excepcional recol- 
zant-se sobre l'existkncia d'un significant excepcional, hauria de suscitar 
en tot cas alguna desconfianqa. Manca ací una operació, que és l'elucidació 
mateixa del significant: una eina de llenguatge que no correspon a cap 
((universal lingüístic), (suposant que n'existeixin), sinó que sembla lligada 
a la histbria específica d'una societat, la societat nacional francesa. Dit 
d'una altra manera: la lingiiistica descriu ací un tipus de comportament 
lingüístic en correspondkncia amb la denominació que ha adoptat per 
significar-10 la societat que usa aquest comportament. Corre el perill de 
construir una tipologia científica seguint una tipologia rebuda de l'us 
no científic. 

1.3. De fet el terme de ((patois)), en la seva restricció d ' k ,  esta lligat 
a fets que són ben coneguts i que són massa riipidament resumits en 
l'expressió: ((pais on la llengua nacional gaudeix des de fa molt de temps 
d'un prestigi considerable)). Val a dir, en el cas de Fran~a :  la rui'na de 
les llengües diferents del francks com a llengiies vehiculars o adminis- 
tratives (Edicte de Villiers-Cottersts, 1539); la superioritat adquirida a 
partir del segle XVI pel francks com a llengua literaris, mai no perb de 
manera decisiva i indiscutida; la il.legitimaciÓ en 1'6s de les llengües 
diferents del franc& i dels dialectes del francks, en tant que parlars pro- 
vincials, parlars de les capes baixes de la societat, parlars anormals; llur 
depreciaci6 a carrec de la campanya d'escolarització. Sabem que aquest 
encadenament de fets ha desenvolupat allb que, per a la lingüística, és 
una veritable c~patologiaa conceptual; els ((patois, no tenen gramtitica, 
els ccpatois)) no poden expresar-ho tot, els apatois, són formes bastardes 
del francks o d'altres llengües (els c(patoisn d'oc tenen una barreja d'italih 
i d'espanyol), etc. Ens trobem davant el complex ideolbgic segregat per 
una situació de submissió lingüística, cultural, política, social. El terme 
de c(patois)) dóna a aquest complex la marca d'una aparent univocitat. 
Recobreix comportaments, les motivacions dels quals són ofuscades per 
la ideologia, ella mateixa nascuda d'accidents histbrics que ja no són 
reconeguts conscientment. 

1.4. De fet, emprar el terme apatois)), com ho fa A. Martinet, equival 
a unir dues series d'estudis, que en bona metodologia haurien d'anar se- 
parades: estudis sobre el contacte de llengües, de sistemes lingüístics do- 



n~inants/dominats, que es una sociolingüística, o més exactament un 
estudi de la diglossia en el sentit de J. A. Fishman; estudis sobre les ideo- 
logies de la diglossia, un dels dominis dels quals és certament una seman- 
tica socio-histbrica, Veien1 com, si els unim en un sol bloc, el segon nivell 
és fet impossible pel primer; i que l'objecte, negligit, de la segona serie 
pot arribar a corrompre e3 qualsevol moment la primera, trucant la con- 
ceptualització de qui: aquesta es serveix. 

Seria interessant de veure com la ideologia prbpiament francesa del 
apatois, parla en la paraula dels lingüistes francesos, per exemple en el 
gran A. Dauzat. Ens acontentem aquesta vegada de cridar l'atenció sobre 
el doble eclipsi que produeix la projecció del terme ideolbgic -amb po- 
deroses connotacions- de c~patois)) sobre la tasca de la lingüística. 

2. LA ~ ~ P A T O I S I T Z A C I ~ ) )  COM A P R O C ~ S  DE DESTRUCCI~  HIST~RICA 

2.1. Tornant a les causes de la ccsituació patoisant),, comprovem que 
s'inscriu dins els límits actuals d'un procés histbric de destrucció d'una 
forma lingüística. L'entrada en el procés és gairebé sempre datable i cla- 
rament definible: es tracta de la substitució voluntaria -a nivell escrit, 
administratiu i literari- d'una llengua, que ja havia trobat ella mateixa 
una codificació escrita, per una altra que és la llengua de 1'Estat i en pri- 
mer lloc del sobira. Aquest és el cas per al conjunt dels parlars d'oc que 
ja havien tingut temps, entre els segles XI i XVI, d'esdevenir formes es- 
crites per a les administracions urbanes i fins i tot per a administracions 
més amplies, semiestatals. L'exemple més net és el del bearnes, llengua 
oficial, fins a Enric IV de Franqa, d'un Estat que rebutja el frances. Hi 
ha ben pocs ((patois), actuals a Franga (a banda alguns, i no tots, els 
dialectes d'oi'l) que no hagin patit aquest encapc;ament substancialment 
polític. 

2.2. La segona etapa del procés -que es pot situar més o menys entre 
el segle XVI i els nostres dies-, és l'etapa de depreciació social, sota la 
doble forma d'un refús de la vida cultural autbnoma de les societats 
provincials i de les classes socials inferiors. S'hi llegeix el doble procCs 
de constitució, no tant -com massa sovint es diu- de la ((nació fran- 
cesa, com del poder a Franqa: en tant que poder d'Estat centralitzat 
i en tant que poder aristocratico-burges. El terme de c(patois,, sanciona 

aquesta etapa, escampant sobre la totalitat del cos social -a banda les 
excepcions que veurem- la ideologia lingüistico-cultura1 de la unitat 
nacional i del domini d'una cultura formalitzada. 

2.3. fis gracies a aquesta ideologia, assumida per l'escola i per tot 
l'aparell cultural, que hom arriba a la ccsituació patoisant)), descrita per 
A. Martinet d'una manera evidentment correcta, i que representa l'abandb 
de les comunicacioils interdialectals. Perb aquestes comunicacions no són 
abolides únicament perque són incbmodes. Ho són també perque estan 
desvaloritzades. La pkrdua de les relacions en occita entre comunitats 
vei'nes és contemporania del descens de la francofonia a través de la 



jerarquia social i de la disminució en massa de les comunicacions a l'in- 
terior d'un mateix parlar local. La ccsituació ((patoisant)) compren, en 
realitat, tres dades: pkrdua d'intercomunicació una mica amplia, pkrdua 
del dialectalisme de les classes socials superiors, pkrdua del dialectalisme 
de les comunitats de base. El lingüista que es serveix de manera ideolb- 
gicament incontrolada del terme ((patois*, esborra dues de les tres dades, 
precisament aquelles que engloba ideolbgicament aquest terme. 

2.4. Equival, en definitiva, a passar per alt el funcionament profund 
de la situación descrita en superfície. Val la pena de remarcar que els 
lingüistes francesos, de manera general, sancionen el procés ineluctable 
de desaparició dels ((patois), sense analitzar veritablement aquest procds. 
No l'expliquen, quan ho fan, més que per raons practiques i mecaniques. 
No diuen pas que la ccsituació patoisants engloba, de manera obscura -i 
tant més e f i ca~  com més obscura- en ella mateixa dues hegemonies: 
l'hegemonia política d'una ktnia dominant i l'hegernonia social expres- 
sada en unicitat cultural. D'aquesta manera deixen Franga fora d'un con- 
junt de processos historia, presents a tot arreu del món, que hom descriu 
generalment en termes d'imperialisme i de colonialisme. Aixb, en diacro- 
nia. En sincronia, reprodueixen simplement, per l'oposició llengua/patois, 
els reflexos encarregats de consumar una destrucció pel mateix acord de 
l'usuari amb la mort del seu Ús. 

3.1 Descobrim tanmateix en la ploma d'A. Martinet una frase que 
denota fortament la relativitat del terme ((patois)): ((Un parlar flamenc de 
F r a n ~ a  del nord és encara un patois mentre es manté únicament per la 
inkrcia dels qui el parlen. Esdevé una varietat de la llengua neerlandesa 
per als qui el volen conscientment com a tals (3  5.9.). El que queda ací 
amagat és la generalitat mateixa del fenomen que, pero, és descrit amb 
tot el rigor: ((Una situació patoisante pot . . .  ser eliminada el dia que el 
parlar local, o una forma molt prbxima, assoleix, als ulls dels qui el 
practiquen, un prestigi suficient per fer canviar el corrent que tendeix 
a privar-10 de la seva autonomia en profit del parlar general)). L'exemple 
de la forma local (el flamenc de Franga) d'una llengua oficialitzada a l'altre 
costat de la frontera (el neerlandes) és un exemple reductor, com la pre- 
caució d'estil apotn és una precaució reductora. 

3.2. Les enquestes de dialectologia ens han ensenyat que la ((situació 
patoisante)) m6s localitzada comporta sempre l'establiment, en la cons- 
ciencia del subjecte parlant, d'una jerarquia complementaria de la jerar- 
quia llengua/patois, encara que dominada per ella. La intercomunicació 
dialectal, encara que extenuada, dóna origen al concepte de  pat to is més 
bonic)), bé perquk el subjecte fa de la seva forma dialectal una forma va- 
loritzada, bé perqu2 en fa una forma desvaloritzada en relació a tal o tal 
altra forma. Aquesta jerarquització implica el traGat d'un ((espai de la 
llengua* i, encara que aquest tragat no sigui el que reconeix el lingüista, 



no per aixb deixa d'existir. Aixb pot arribar fins a la reproducci6 de la 
jerarquia llengua/patois a l'interior d'aquest mateix espai. Molts occita- 
nbfons tenen avui dia la sensació que parlen el c(patois, d'una Ilengga, 
l'occith, I'Brea del qual (ccel hrlidi de Franca))) coneixen vagament, i en 
situen la forma de ((llengua)) de la manera més capriciosa, perb sempre 
enWaIgun lloc. 

3.3. Aquesta sensació és visible de manera especial quan el parlar 
local ha experimentat una reducció a l'escriptura, més o menys vulgarit- 
zada. Es el cas de tots els conjunts dialectals, no estrictament francesos, 
a Franqa. Es molt difícil de trobar avui dia un occitanbfon que no tingui 
alguna experikncia de la seva llengua escrita, encara que només sigui per 
una literatura de calendari o per crbniques de diari. Aquesta lectura li 
presenta sempre grans dificultats, més grans encara si l'escriptor utilit- 
za reduccions interdialectals per trobar un pla de generalitat, o si utilitza 
un sistema grafic menys ccfrancksn. Perb les dificultats són també elles 
mateixes sovint generadores de conceptes ideolbgicament lligats a la mor- 
ma)) i a la ccllengua)): el ccpatoisn escrit i llegit amb dificultat, si desvaloritza 
el c~patois)) parlat amb facilitat, instalala una dignitat lingüística que no és 
pas la dignitat exclusiva del francbs. 

3.4. L'exemple del neerlandks de Franqa donat per A. Martinet ens 
sembla enganyador, perquk aquí es tracta d'una exterioritat a la ccsituació 
patoisante)). Es pres com a model el punt en qui: aquesta situació es 
destrueix individualment, per decisió conscient. Podríem parlar dels joves 
occitans, relativament non~brosos, que creen en aquest moment una altra 
forma de comunicació occitana amb llur utilització ostensible d'un occith 
generalment poc local. Intervenen en la ccsituació patoisanten per des- 
truir-la com a tal. Ens sembla, perb, que utilitzen una tensió interior 
d'aquesta situació -present en tots els casos-, entre un ús i una refe- 
rkncia normativa capriciosa perd visible. La forma forta d'aquesta referbn- 
cia és l'existkncia d'usuaris reconeguts com millors que d'altres per la 
comunitat, perque són menys ccafrancesatss, o perquk han llegit més de 
c(patoisa. 

Creien1 que la descripció de la ccsituació patoisunte)) és incompleta si 
es queda en les dues definicions que solen circular: la definició pel con- 
tacte francks/dialecte -es tracta en realitat d'una situació ternhria: norma 
al-lbgena (francbs)/oralitat esponthnia/norma endbgena, tant si és deguda 
a la interdialectalitat com si és deguda a l'escriptura-, i la definició per 
la ccinkrcia, -la triangulació opera dinamicament. 

Allb a quk s'arriba en el nivell de degeneresckncia en qu& es situa Mar- 
tinet, és a la victbria de la norma al-lbgena sobre la norma endbgena, que 
fa la iblusió, per simplificació, d'una binaritat i d'una inbrcia, relativa 
a un element dinhmic desaparegut. En l'operació, com el procés histbric 
que conduia a la ccsituació patoisanten era suprimit, queda suprimida 
també la tensió conflictiva veritable, on es perfila una possibilitat de 
ccredreqaments que fa  possible de preveure, no pas per decisió individual, 
sinó per un moviment de la conscikncia col-lectiva, l'abolició d'aquesta 
situació mateixa. 



Potser hom pensi que jutgem amb severitat unes analisis f o r ~ a  cone- 
gudes i d'un merit indubtable. Perb, en l'estat actual de les recerques de 
sociolingüística d'una banda, i de resorgiment dc les consciencies lin- 
giiístico-culturals (fins i tot dins la mateixa F r a n ~ a )  de l'altra, estem 
convenquts que és necessaria una revisió metodolbgica. 

Proposem doncs: 

1. Que els estudis de diglbssia siguin realitzats a F r a n ~ a  
com als altres Estats, sense fer-hi entrar per a res cap inter- 
venció ideologica com la del concepte de ((patois,; la ccsituacio 
patoisa~zteu cal que sigui descrita en termes sociolinguistics 
de llengua dominant i de llengua dominada. 

2. Que siguin duts a terme estudis paral.lels, en el quadre 
d'una recerca sobre la producció de les ideologies, sobre els 
significants d'ús corrent on la diglossia es dóna ella mateixa 
un nom; es tractaria alhora d'estudis de lkxic i d'una analisi 
dels texts diglossics. 

3. Que sigui encetat l'estudi de les ideologies que la lin- 
güística, com a ciencia, transporta amb ella; cosa que s'aplica 
als textos científics anteriors a l'ambició de crear una socio- 
lingüística, i també als textos actuals de aquesta sociolingüística 
(no estem segurs que no siguin pas, sovint, ben ideolbgics). 

Hem comenGat a treballar en aquest sentit, en el quadre geografic 
de la diglossia franco-occitana. 

Robert LAFONT 


