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1. Objecte i camps d'investigació 

A partir de finals de la dbcada dels 60, nombrosos estudiosos de diverses disciplines -lin- 
güistes, sociblegs, psicblegs, antropblegs i altres agents culturals- van comenGar a manifestar 
el seu interks envers els aspectes socials de la llengua catalana. Tant el reconeixement i l'afirma- 
ció de la sociolingüística com el desenvolupament de les seves directrius fonamentals de recerca 
amb característiques peculiars respecte al panorama internacional s'han vist afavorits per la na- 
turalesa particular de la situació lingüística dels Pai'sos Catalans. L'estat actual de la sociolin- 
güística catalana es caracteritza per una gran vitalitat, per l'actualitat i la importhncia dels problemes 
lingüístics, socials i polítics plantejats, pel compromís militant dels seus estudiosos i per la re- 
percussió immediata dels seus estudis en l'opini6 pública. El Grup Catal& de Sociolingüística, 
fundat en 1974, fins i tot es va proposar com a objecte de discussió els límits d'aquest compro- 
mís prictic. Si bé per una banda existeix una certa unanimitat al voltant del fet que la sociolin- 
güística, justament per ser catalana, no pot considerar-se neutral, continua oberta la discussió 
sobre si el sociolingüista s'ha de limitar a oferir unes eines de coneixement per a les actuacions 
polítiques que d'altres duen a terme o bé ha delpot participar-hi en primera persona (vegeu Ba- 
dia i Margarit 1986, 153-156). Els temes principals que la sociolingüística catalana planteja s6n: 
gbnesi histbrica i vicissituds del conflicte lingüístic entre catal& i espanyol (o francbs), les seves 
imbricacions amb factors sbcio-econbmics, ideolbgico-polítics i sbcio-psicolbgics; característi- 
ques del repertori lingüístic de les comunitats catalanoparlants: bilingüisme, diglbssia, motiva- 
cions i dinhica del canvi d'idioma; problemes lligats a la política lingüística i a la seva planificació 
inherent: immigració, educació lingüística, mitjans de comunicació de massa, etc.; conscibncia 
lingüística i actituds dels parlants. 

Des del punt de vista epistemolbgic, la sociolingüística catalana assumeix en algunes oca- 
sions actituds oposades respecte a la lingüística. Segons les teoritzacions d'Aracil (1982, 138-160, 
206-217) un dels estudiosos que més ha contribui't a l'aprofundiment d'alguns aspectes tebrics, 
la sociolingüística no hauria de considerar-se com una branca de la.lingÜística, més encara, és 
possible preveure un futur en el qual la sociolingüística arribar& a absorbir la lingüística. 

Diversament de la lingüística, l'objecte d'estudi de la qual és l'estructura lingüística, o si- 
gui els atributs essencials / l'esstncia de la llengua, la sociolingüística hauria d'ocupar-se de 
1'6s lingüístic, és a dir, de les condicions d'existtncia / de I'existPncia de la llengua: -deixem, 
doncs, que els epígons de la filologia es demanin encara qub és el catalh. La nostra qüestió 6s 
quk fem (i farem) amb el catal&. (Aracil, 1982, 130). Per Ús d'una llengua o d'una varietat lin- 
güística entenem la totalitat de les connexions dinhmiques entre aquesta, quant a estructura, i 
la matriu sbcio-cultural en la qual es produeix i funciona. No obstant aixb, Ús i estructura no són, 

* Aquest article 6s la versió catalana del treball que I'autora ha publicat dins el Lexikon der Romanistischen Linguistik 
(1989). Agralm a aquesta publicaci6 i a I'autora la gentilesa que han tingut amb el nostre anuari. 
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segons Araci], totalment independents i hauria d'haver-hi entre ells una correlació funcional: 
I'ús imposa unes exigkncies que .configuren* o *plasmen, l'estructura. També Badia i Margarit 
(1986, 5-10) subratlla que la sociolingüística estudia el funcionament i l'ús de les llengües, és 
a dir, factors i elements externs a l'estructura mateixa de la llengua: .Així, no és difícil d'enten- 
dre que per la sociolingüística podem arribar a fer abstracció de l'aspecte lingüístic de la llen- 
gua. (Badia i Margarit, 1986, 7). 

Argente (1979), en canvi, es manifesta contrari a una distinció insuficient entre sociolin- 
güística, sociologia del llenguatge i histbria de la llengua, i s'oposa a una sociolingüistica carac- 
teritzada per la manca de descripció lingüística. 

Per a una presentació dels problemes estudiats per la sociolinguistica catalana, de les orien- 
tacions i del desenvolupament de la recerca, podem comptar amb 1'excel.lent manual de Vall- 
verdú (1980), i també amb treballs més sintktics, per ex. Kremnitz (1979), Strubell i Trueta (1980). 

1.1. Aclariments conceptuals 

1.1.1. El debat sobre bilingüisme en la sociolingüística catalana gira principalment al voltant 
de la qüestió de si cal relacionar-lo amb la competkncia lingüística individual i10 amb el repertori 
d'una comunitat de parlants; la possibilitat d'una instrumentalització política d'un concepte de- 
terminat de bilingüisme aguditza el debat. Badia i Margarit (1964, k35-137) distingia inicialment 
entre bilinguisme natural (domini de dos idiomes adquirits en l'hmbit familiar i el seu Ús indistint 
en qualsevol dimensió comunicativa) i bilingüisme ambiental (copresbncia d'una llengua mino- 
rithria i de l'idioma oficial de l'estat o d'una llengua que gaudeix de poder i vitalitat més grans a 
l'estat), perb més tard reservaria el terme bilingüisme només al primer cas, designant amb digldssia 
el segon (v. 1982, 24-29, 42). En la definició de bilingüisme com a copresbncia de dues llengües 
sense cap diferenciació funcional i10 social, hi ha implícita la igualtat d'estatus i de prestigi social. 
Les implicacions ideolbgiques de determinades posicions sobre el bilinguisme són objecte d'una 
acurada anhlisi per part principalment dlAracil (1982, 39-72) i Ninyoles (1969, 34-44). La seva 
crítica ataca l'exaltació dels avantatges del bilinguisme social en una situació conflictiva, com a eina 
ideolbgica que tendeix a racionalitzar i afavorir la substitució de la llengua minorithria. 

1.1.2. La noció de digldssia, emprada en el sentit ampli definit per Fishman partint de la 
formulació originaria de Ferguson, tindria una hmplia difusió als Paisos Catalans. Generalment 
es refereix a la copreskncia, en el repertori de la comunitat, de dues llengües diferenciades per 
funcions i prestigi; únicament en casos d'autors valencians i de la Catalunya Nord (vegeu per 
ex. Ninyoles 1971, 97, BernardÓlRieu 1977, 59-60) el terme s'utilitza també per designar la 
relació entre dues variants del mateix sistema. Per a Badia i Margarit (1982, 26-27, 43), la di- 
glbssia és un fenomen antropolbgico-cultural que també pot concernir la competencia lingüísti- 
ca individual, en el sentit que pressuposa un parlant inicialment monolingüe que empra en 
determinades ocasions un altre idioma. Ninyoles (1971, 35-49, 1977, 218) prefereix el .terme 
diglbssia estructural per posar en relleu la interdependbncia entre diglbssia i els altres trets es- 
tructurals (sociolbgics, econbmics, culturals, polítics) d'una societat. La noció de diglbssia im- 
plica en la seva anilisi, a més de l'especialització de funció de les dues varietats coexistents, 
la seva atribució a un estatus social i cultural específic, i també una dualitat valorativa. També 
Strubell i Trueta (1981, 115) posa en relleu el caricter conflictiu de la diglbssia, considerada 
com la causa principal i el primer pas cap a la desaparició de nombroses llengües amena~ades. 
Segons Vallverdú (1973, 42, 1979, 21-22, 1979, 44-45) cal distingir entre diglbssia neutra i 
diglbssia conflictual. En el primer cas, el conflicte lingüístic resulta neutralitzat a nivell ideolb- 
gic i no hi ha una alienació lingüística propiament dita, mentre que en el segon hi ha un conflicte 
lingüístic, generalment subterrani, i també una alienació lingüística corresponent a tensions so- 
cials reals. En relació a la causa i a l'extensió del fenomen, Vallverdú distingeix entre diglbssia 



total o parcial. En el primer cas es tractaria de la diglbssia prbpiament dita, diferenciació fun- 
cional entre una varietat alta destinada a usos formals, i una de baixa, destinada a usos infor- 
mals; en el segon, 1'6s de la llengua alta es deuria Únicament a pressions externes de caire polític 
(ocupació estrangera, opressió nacional) o social (immigració) sense que els parlants arribin a 
valorar la prbpia llengua com a baixa, i, per tant, la diglbssia caracteritzaria Únicament determi- 
nats grups socials o determinats comportaments dels parlants. 

1.1.3. La introducció de la diglbssia, entesa com a situació de desequilibri en les actituds 
i en la conscitncia dels parlants, en el marc d'un conjunt de factors sbcio-culturals i polítics 
més ampli, ha fet que els sociolingüistes catalans elaboressin la noció de conflicte lingüístic, 
definit com a enfrontament entre dues llengües, l'una dominada políticament i/o social per l'al- 
tra (vegen Ninyoles 1969,42-44, Congrés de Cultura Catalana 1978, 13-14, Aracil 1982, 23-38). 
Encara que no sempre es digui d'una manera explícita, hauria de ser clar que en últim terme 
es tracta d'un conflicte polític i10 social, del qual la diversitat linguistica és el símbol principal. 

1.1.4. Si el conflicte lingüístic s'aguditza, es pot resoldre mitjan~ant la normalització de 
la llengua baixa, dominada o la seva substitució per part de la llengua alta, dominant. La nor- 
malització hauria d'avan~ar, de forma simulthnia, en el front lingüistico-cultura1 i en el sbcio- 
polític. Es tracta, d'una banda, de la normativització, és a dir, la codificació-estandardització 
d'una variant, i, de l'altra, de l'extensió social, qualitativa i quantitativa, de l'ús de la llengua 
en qüestió, o sigui de la (re)assignaciÓ de les funcions altes i de la (re)conquista d'usuaris (clas- 
ses que l'havien abandonada i grups al.loglbtics). Aquest procés implica una transformació de 
la conscitncia lingüística i de les normes de comportament dels parlants. 

En una anhlisi recent dels diferents models de normalització lingüística, Vallverdú (1988) posa 
en relleu el fet que aquests també impliquen necesshriament un model de reordenació jurídico- 
política i també un programa de planificació lingüística, ambdós estrictament vinculats a alter- 
natives polítiques. 

La substitució linguistica, en canvi, consisteix en la reducció quantitativa (nombre dels par- 
lants i freqübncia d'ús) i/o qualitativa (hmbits i normes d'ús) de la lengua dominada amb la pos- 
sibilitat d'arribar fins a la seva extinció (vegeu Ninyoles 1971, 61-65, Vallverdú 1973, 59-76, 
85-102, Aracil 1982, 23-38, 163-195, Bastardas i Boadas 1988). 

1.1.5. Pel que fa a l'estudi de la conscitncia lingiiistica, la contribució tebrica més elabora- 
da es deu a Ninyoles (1969, 1971). Tot aprofundint la problemhtica de les ideologies diglbssi- 
ques -el conjunt de les actituds que tendeixen vers la consolidació valorativa d'una determinada 
sobreposició, de fet insostenible, entre dos idiomes- des d'un punt de vista psicolbgic conside- 
ra la conscibncia lingüística dels parlants d'una llengua minorithria com a falsa conscidncia. 

La remoció de l'existtncia d'un conflicte lingüístic pot dur a l'odi a si mateix (autoodi), 
és a dir, a una reacció autocastigadora que obliga a acceptar com a real la inferioritat del propi 
grup i a identificar-se amb les normes lingüístiques i culturals dels grups dominants. L'individu 
demostrari l'ocultació dels trets lingüístics i culthrals que el defineixen com a membre del grup. 
Es tracta d'una alienació lingüística i cultural estrictament vinculada a la mobilitat social. L'abandó 
de la llengua del propi grup provoca el desarrelament de l'individu que d'aquesta manera asso- 
leix només un estatus fictici. Ninyoles analitza els estereotips vinculats a les dues llengües en 
conflicte en termes de compensació idealitzadora o denigratbria. 

2. Aspectes de la dinamica sociolingüística i dels canvis de consci2ncia 

El conflicte, que encara es manté, entre un procés de substitució linguistica en favor de 
l'espanyol (i respectivament del francts i de l'italih) i un procés de normalització linguistica 



reactiva en favor del catali, sobretot a Catalunya, pot considerar-se una constant de la histbria 
-si més no a partir del segle XVI- de les comunitats catalanoparlants. Una presentació esque- 
mitica, basada en l'elaboració de Vallverdú (1973, 1981), del desenvolupament histbric de la 
seva dinimica sociolingüística serh útil per aprofundir en la situació actual (vegeu també Colon, 
1978; Ferrando Frances, 1980; Fuster, 1962; Neu-Altenheimer, 1984; Neu-Altenheimerl 
Schlieben-lange, 1986; Sanchis Guarner, 1972). 

2.1. El període entre els primers anys de la independkncia dels comtats catalans fins a la 
unió de Catalunya i Aragó (segle x - 1137) es pot caracteritzar com una situació de diglbssia 
entre el llatí i les varietats rominiques. 

2.2. El segon període (1137-1276) correspon a l'expansió de la Confederació Catalano- 
aragonesa cap al sud de la península i a les illes Balears. Les funcions altes corresponen al llatí, 
al catali i, en el camp de la poesia, al provencal; les baixes, al catala. La mateixa confederació 
era bilingüe (catali en els comtats de Catalunya i Rosselló, a les illes Balears i a gran part del 
regne de Valbncia, aragonks-castelli al regne d'Aragó i a les comarques occidentals del regne 
de Valbncia); tanmateix, a causa de l'autonomia dels diferents regnes, el bilingüisme només 
afectava la cort. Hi havia a més una comunitat irab, important sobretot al regne de Valkncia, 
i una petita comunitat jueva. 

2.3. Durant l'expansió mediterrinia (1276-1410), el catali es consolida com a llengua na- 
cional i s'imposa en la prosa culta i literkria. Després de passar per un període d'anonimat (llen- 
gua materna, vulgar, pla, romanc, etc.) al final del segle XIII i al llarg de la primera meitat 
del segle xrv rep esporadicament el nom de catalanesch. 

A partir de la segona meitat del segle XIV, s'imposa el nom catala o llengua catalana, l'ús 
de la qual esdevé corrent (vegeu Colon, 1978, 44). 

2.4. El període inclbs entre 1410 i 1516 es caracteritza per la decadkncia política i 
econbmica de Catalunya i per la gradual afirmació de Valbncia com a centre hegembnic. En 
el moment en quk la literatura catalana assoleix el seu punt ilgid, en desaparbixer 1'6s del 
provenqal com a llengua pobtica, es produeixen els primers casos de bilingüisme literari 
catali-espanyol. Comenca la pbrdua gradual de la conscikncia de la unitat nacional i 
lingüística dels territoris de llengua catalana, fomentada probablement per l'estructura 
federativa de la confederació catalano-aragonesa. Al final del segle XIV i sobretot al llarg 
del XV,  les denominacions particularistes valencia, mallorquí comencen a competir amb 
el nom de catala referit per antonomisia a la variant parlada al Principat de Catalunya i 
els seus habitants. 

2.5. La unió personal amb Castella (1516-1714) marca l'inici d'una penetració gradual de 
la cultura espanyola, que es troba en la seva kpoca daurada. L'espanyol assumeix funcions ele- 
vades cada cop més importants, tot i que el catali no deixa de ser la llengua de les institucions 
públiques i, una mica menys, de la literatura. L'aristocracia, els inte1,lectuals i 1'Església pre- 
senten una situació de bilingüisme diglbssic o bé passen, amb un ritme cada cop més rapid al 
País Valencia, a l'ús exclusiu de l'espanyol. Als territoris al nord dels Pirineus, després de la 
seva atribució a Franca en 1650, les funcions elevades comencen a atorgar-se al francbs. Entre 
els segles XVI i XVII es difon entre els erudits valencians i mallorquins la denominació de llemosí 



referint-se a la llengua antiga comuna per a catalans, valencians i mallorquins com a oposició 
als noms específics de les variants de l'kpoca que es consideraven simplement lligades per vin- 
cles de parentiu. 

2.6. En el període entre 1714 i 1854 s'acompleix el procés histbric de submissió política 
de gran part dels territoris de llengua catalana a la corona espanyola; d'altra banda, també s'ini- 
cia una recuperació econbmica de Catalunya, que esdevindrh, juntament amb el País Basc, la 
zona més industrialitzada de l'estat espanyol. L'espanyol assumeix gradualment el rol de llen- 
gua alta i el catalh, el de llengua baixa. En els organismes oficials esdevé obligatori 1'6s de 
l'espanyol. El bilingüisme diglbssic s'estén fins i tot a les capes intermkdies i a alguns sectors 
de les classes populars, i s'incrementa el nombre de monolingües entre les classes dirigents. 
Arran de la unió de Sardenya amb la casa de Savoia s'interrompen els contactes amb 1'Alguer. 

2.7. Entre 1854 i 1939 el moviment nacionalista burgks endega el procés modern de noma- 
lització del catalh. La progressiva extensió social del seu Ús (renaixen~a literhria, premsa, etc.) 
assoleix la seva cota mhxima durant els anys de la Mancomunitat (1914-1925) i, sobretot, els 
de la I1 República, quan esdevé llengua cooficial del govern autbnom de Catalunya (1931-1939), 
amb la catalanització parcial de l'administració pública, de les escoles i de la universitat. La 
normativització, que també s'inicih en la segona meitat del segle XIX marcada per la influkncia 
dels Jocs Florals i d'aferrissades polkmiques entre els partidaris d'un model de llengua arcaizant 
i els defensors del catalh parlat, culmina en la publicació, l'any 1913, de les normes ortogrhfi- 
ques de 1'Insititut d'Estudis Catalans, que assumeix les funcions d'acadkmia de la llengua, i en 
la codificació de la gramhtica (1918) i del lkxic (1932), obra de Pompeu Fabra. La creació d'una 
nova norma havia de permetre al catalh reconquerir el seu estatus de la llengua de cultura autb- 
noma emprada en tots els nivells de l'actualitat social, contrhriament a la ideologia diglbssica 
que l'arraconava a 1'6s col.loquia1 i familiar o a hmbits literaris limitats: podia, doncs, esdeve- 
nir llengua nacional (vegeu LarnuelalMurgades 1984). Mentre el catalh recupera gradualment, 
a Catalunya, totes les funcions d'una llengua alta i esdevé l'element central de la nova conscikn- 
cia nacional, símbol d'identitat i diversitat, el bilingüisme també es difon entre les classes popu- 
lars amb l'extensió de l'escolarització obligatbria (1857) i la difusió de nous mitjans de 
comunicació. En aquest període comega, principalment a Catalunya, l'arribada d'immigrants 
hispanbfons. La renaixen~a lingüística i cultural s'estén rhpidament des de Barcelona a totes 
les comunitats catalanes tot i no assolir-hi el carhcter popular i de reivindicació política que tin- 
gué a Catalunya. 

Malgrat la recuperació progressiva de la conscikncia de comunitat unithria i el rebuig de 
la hipbtesi limosina, no deixa d'existir el problema del(s) nom(s) de la llengua. Aquesta cir- 
cumsthncia provoch en el seu moment que el diccionari d'A.M. Alcover i F. de B. Moll dugués 
el títol de Diccionari catah-valencia-balear (Palma de Mallorca, 1930-1962), i doni peu a pro- 
postes més o menys serioses d'un nou nom per a la llengua catalana, format per les lletres o 
per les s* labes inicials de les principals varietats lingüístiques regionals. Les normes de l'lnsti- 
tut també foren acceptades entre 1930 i 1932 pels nuclis literaris del País Valencih i de Mallorca 
(vegeu BibiloniiCorbera, 1984; Polanco i Roig, 1984). L'abandó del catalh per part de la classe 
dirigent esdevé prhcticament general al País Valencih. 

2.8. Amb la derrota de la República i la imposició del rkgim franquista, el catalh no sola- 
ment deixa de ser llengua oficial a Catalunya sinó que fins i tot el seu Ús públic, escrit i oral, 
queda prohibit. La política franquista d'assimilació, especialment dura fins als anys 50, empra, 
entre d'altres, la thctica de la dialectalització del catalh, i Únicament tolera determinades 



manifestacions folklbriques, afavorint encara més la fragmentació de la conscikncia d'identitat 
col.lecitva, autoritzant la publicació d'obres literiries tan sols amb l'ortografia arcaica, etc. A 
Catalunya es produeix una nova situació de diglbssia en quk l'única llengua alta, imposada, és 
l'espanyol mentre que el catali queda arraconat a l'esfera privada. Entre els anys 40 i 60 té 
lloc un important increment del bilingüisme literari i la influkncia de l'escola i dels mitjans de 
comunicació de massa té com a conseqükncia una generalització del bilingüisme fins i tot a les 
zones rurals. La immigració de m i  d'obra procedent d'altres regions d'Espanya, amb greus pro- 
blemes d'integració lingüistica i social, augmenta de manera vertiginosa. Segons Vallverdú (1973, 
56), Catalunya presenta una situació de bilingüisme parcialment diglbssic perquk la renúncia 
al catali per als usos elevats es deu a la coerció. La valoració de la situació sociolingüística 
de Catalunya, i especialment de Barcelona, per part de Vallverdú -inexistkncia d'una diglbssia 
propiament dita- va encendre una polkmica entre Ninyoles, Araci1 i Vallverdú (vegeu Vallver- 
dú, 1980; 47-53, 1983, 22-23). Ninyoles afirma (1971, 48) que cal parlar de diglbssia fins que 
no deixin d'existir les estructures socials i polítiques que imposen, en la practica diaria, una 
distribució funcional entre llengua alta i una llengua baixa: o, en termes més explícits, fins que 
hi hagi un motiu, encara que únic i extern (en aquest cas la prohibició legal), que faci que el 
catali no es pugui emprar en la comunicació pública i formal. En canvi, la valoració de Vallver- 
dú es referia principalment a la superació de la diglossia, a Catalunya, diversament que a la 
resta dels Pa'isos Catalans, en el pla ideolbgic; és a dir, en la consciencia lingüística dels par- 
lants. Segons ell, en els casos de diglbssia també hi ha, sempre, alienació lingüística. 

Atks que la submissió política no ve acompanyada també d'una submissió econbmica, l'es- 
panyo1 no gaudeix a Catalunya de més prestigi social que el catali, més encara, com que és 
la llengua de les classes subordinades, és menys prestigiós. Malgrat les temptatives de fer pas- 
sar la idea que l'ús del catalk és una cosa perillosa i deslleial, que cal ocultar i abandonar, el 
catalh continua gaudint de prestigi i de la lleialtat dels parlants, i, encara, la llibertat de 1'6s 
esdevé un dels eixos de la lluita antifranquista. 

Comparant alguns dels preliminars de l'enquesta de Grossmann (1983) amb els de Badia 
i Margarit (1969), Vallverdú (1983b) subratlla que l'existkncia d'una realitat lingüística durado- 
ra pressuposa el nacionalisme. 

A les altres regions de llengua catalana -sobretot fora d'Espanya, és a dir, a la Catalunya 
Nord i a I'Alguer, perb també, encara que menys, al País Valencia i a les Balears- el procés 
de substitució i de pkrdua de prestigi del catala avanGa més rkpidament. Al País Valencia, diver- 
sament que a Catalunya, no hi ha una relació estricta, a nivell popular, entre conscikncia lin- 
güística i conscikncia política. A falta d'una conscikncia d'unitat lingüística amb la resta dels 
Pa'isos Catalans, els parlants, en rebutjar Barcelona, es creen una conscikncia de província en 
relació a Madrid. La valoració denigratbria del catali, generalment militant, sembla predomi- 
nar en aquells sectors que estan canviant de llengua, mentre que la idealitzadora, principalment 
n_stilgica i retrospectiva, predomina en els sectors que ja han canviat de llengua (vegeu Ninyo- 
les, 1971; 157-1901 Schlieben-Lange, 1971a; 53-54, 1971b, 177). Les ideologies diglbssiques 
a la Catalunya Nord assumeixen, segons Bernardó (1975, 58-59) dues formes principals: la com- 
pensació (el catala es troba en una situació d'inferioritat respecte al francks; no obstant, es tracta 
del catali de debb respecte a l'altre bastard castellanitzat) i la justificació a posteriori de l'odi 
de si mateix (el catali es troba en una situació d'inferioritat respecte al francks i també respecte 
al catala que es parla a Catalunya). La varietat algueresa, per la seva banda, ha sobreviscut al 
contacte amb la llengua de la majoria sarda, hombloga pel que fa a significació social, perb, 
de la mateixa manera que el sard, resisteix amb dificultats l'impacte de la llengua i de la cultura 
italianes que corresponen a la societat industrial moderna. Tanmateix, l'alguerks, tant si es trac- 
ta de competkncia passiva i activa o Únicament passiva, no deixa de ser una prova de pertinen~a 
a una comunitat ktnica, lingüística i cultural separada (v. Grossmann, 1983). 

Des del punt de vista metodologic, cal recordar les tres grans enquestes sociolingüístiques 
sobre l'ús del catala a Barcelona (Badia, 1969: referida als anys 1964-1965), a la comarca d'Osona 



(Reixach, 1975; referida a l'any 1973; vegeu també Reixach, 1985) i a I'Alguer (Grossmann, 
1983, referida a l'any 1977). Es tracta d'enquestes elaborades a partir de qüestionaris distribu'its 
a gran escala amb respostes de tipus autovaloratives i heterovaloratives; és a dir, que reflectei- 
xen la percepció que els subjectes tenen dels seus propis comportaments i dels aliens, i també 
els seus ideals de comportament. 

2.9. La situació canvia radicalment a nivell oficial amb l'acabament del regim de Franco 
i amb el restabliment, l'any 1977, de la Generalitat de Catalunya. A_co_fiengEam-ent de 1980 en- 
tra en vigor 1'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que sanciona I'oficialitat del c a a h  al-cistat 
dei'espar$ol. Aquesta oficialitat atenuada, que es pot definir jurídicament com un tipus espe- 
cial de cooficialitat lingüística, intenta conciliar el principi de territorialitat en 1'6s de la llengua 
catalana amb el dret personal del ciutadh a expressar-se en la seva prbpia llengua, garantint d'aques- 
ta manera els drets dels parlants espanyols. L'estatut defineix el catalh com a llengua prbpia 
de Catalunya i li atorga una prioritat oficial. L'alternativa entre oficialitat compartida entre ca- 
talh i espanyol (entesa com a fase de transició que hauria de perdre la seva raó d'existir si la 
normalització del catalh avancés amb els ritmes desitjats) i oficialitat exclusiva i immediata del 
catalh ha estat un dels punts més polemics de la política lingüística dels diferents partits. El go- 
vern autbnom de Catalunya va instituir l'any 1980 una Direcció General de Política Lingüística 
i l'any 1983 va aprovar la Llei de Normalització Lingüistica (vegeu sobre aquest tema les apor- 
tacions contigudes en la RLID (1984, 3-68). Des d'aquell mateix any cobra vigbncia, a la regió 
autbnoma valenciana, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencih (vegeu Pitarch, 1984); també 
a les Balears es va introduir l'any 1986 una Llei de Normalització Lingüistica (v. Marí, 1988; 
171-173). 

El catali esth avancant gradualment, a Catalunya, a l'administració pública, a les escoles 
i als mitjans de comunicació. 

Pel que fa a la sensibilització pública, hi van jugar un paper imporant el Congrés de Cultura 
Catalana (1975-77) i també el recentíssirn I1 Congrés Internacional de Llengua Catalana (1986), 
que van constituir importants moments de reflexió col.lectiva sobre la realitat catalana. Segons 
els sociolingüistes catalans, el conflicte lingüístic entre el catali llengua minoritzada, és a dir, 
arraconada histbricament en una situació d'inferioritat (vegeu Montaner i Monllau) i l'espa 
nyol, llengua que continua essent dominant a la vida pública i llengua materna d'un ampli sector 
d'immigració, només pot tenir dues sortides: la normalització efectiva de la llengua catalana 
o la seva substitució definitiva per part de l'espanyol. 

2.9.1. Un dels obstacles més importants al procés de normalització rau en el fraccionament, 
a nivell popular, de la consciitncia de la unitat de la llengua catalana; fraccionament explotat 
per la política del govern central i agreujat per l'absbncia d'una política econbmica, lingüística 
i cultural oportunament coordinada entre les diferents regions autbnomes. El símptoma princi- 
pal d'aquesta fragmentació va ser i continua essent la problemhtica de les denominacions de 
la llengua i dels mateixos territoris. 

En el marc histbric, política-administratiu i social diferenciat dels Pa'isos Catalans -malgrat 
l'escassa diferbncia dialectal- encara no es pot parlar d'una sola definició compartida popular- 
ment del que significa ser catala i parlar catala. 

El terme és ambigu perqd  d'una banda fa referencia a la varietat lingüística i als parlants 
del Principat de Catalunya, i de l'altra al conjunt ktnic, lingüístic i cultural dels Pai'sos Catalans. 
La importhncia del fenomen immigratori ha determinat, a Catalunya, una altra ambigüitat del 
terme, ates que, si l'interpretem en sentit geogrhfic, designaria a tothom que visqui i treballi 
a Catalunya. Aquesta definició posa en entredit l'equació entre identitat nacional i llengua (ve- 
geu Argente i altres, 1979). La mateixa denominació de Pai'sos Catalans, neologisme que es 
va difondre al llarg dels anys 60, ha esdevingut necesshria a fi d'evitar l'ambigüitat del nom 



Catalunya. El terme PaiSos Catalans (i també el de Catalunya Nord en oposició al nom de ROS- 
selló, referint-se al territori situat a F r a n ~ a  (vegeu Bierbach, 1980), objecte de polkmiques a 
causa de les seves implicacions polítiques, reflecteix tant la pluralitat de les regions catalanes 
com la voluntat de reconstruir una unitat que es va veure interrompuda perb en cap moment 
anul.lada per la histbria. Els intents de secessió lingüistica han estat particularment forts al País 
Valencih, on hi ha hagut fins i tot actuacions violentes. La conscikncia de l'autonomia de la 
llengua valenciana ha estat recentment objecte d'estudi per part de Ninyoles (1971, 191-199) 
i Araci1 (1983, 131-134). El prejudici antibarceloní es pot atribuir a un sentiment d'inferioritat 
molt fort, a la por d'un pancatalanisme hegemonitzat per Barcelona i a una voluntat de normalit- 
zació lingüística insuficient en determinats sectors de població. L'exemplaritat de Barcelona apareix 
com un perill provocant una actitud de denigració compensatbria acompanyada per una com- 
pensació idealitzadora respecte al valencih. Al mateix temps que es nega la identitat catalana 
dels valencians mitjan~ant la negació de la identitat catalana de la llengua, no es dedueix de 
la diversitat lingüística una identitat nacional valenciana diferenciada respecte a l'espanyola. A 
les altres zones de parla catalana hi ha una conscikncia més gran d'unitat lingüística, encara 
que continua presentant, sovint, un antinormisme dialectista. Segons Lamuela (1984, 84), tant 
l'antinormisme com el secessionisme són conseqükncia de la incapacitat de sortir d'una concep- 
ció de la llengua subordinada com a símbol de grup, i per aquesta raó sorgeix el rebuig de qual- 
sevol concessió a l'increment del valor funcional si aixb implica una alteració de la integritat 
simbblica de la varietat. Aquesta se situa així fora de la societat i redui'da a la condició de llen- 
gua inútil perb dotada de valors superiors. 

2.9.2. Un dels problemes principals que ha de resoldre qualsevol política lingüística, espe- 
cialment a Catalunya, rau en l'existkncia de sectors importants de població immigrada, hetero- 
genis lingüísticament i cultural, procedents majorithriament del sud i del centre d'Espanya. Arribats 
a Catalunya sobretot entre els anys 1950 i 1975 amb la intenció d'instal.lar-s'hi definitivament, 
pertanyen -amb l'excepció d'un grup minoritari d'alts funcionaris i professionals- a les clas- 
ses populars. L'impacte de la immigració en el procés de normalització del catalh és plantejada 
generalment des de dos punts de vista: l'amenaqa representada a Barcelona, de sectors que par- 
len diverses variants de la llengua de l'estat, llengua que encara domina a l'escola i als mitjans 
de comunicació; la vitalitat i el prestigi social del catalh, posats de manifest pel comportament 
i per les actituds lingüístiques de molts immigrants que l'han aprks o desitgen aprendre'l. 

L'existkncia d'aglomeracions urbanes a l'hrea perifirica de Barcelona, on viuen de manera 
gairebé exclusiva immigrats que sovint no poden ni tampoc necessiten tenir contacte amb el ca- 
talh, indueix a formular una política de descentralització mhxima de la població immigrada a 
fi d'accelerar-ne l'aculturació (Strubell i Trueta, 1981; 184). La integració en la comunitat cata- 
lana és més gran en un medi rural respecte al medi urbh i industrialitzat, més faci1 per a la sego- 
na generació que per a la pjimera. Per a la primera generació, els factors destacats són, juntament 
a m i ' % e c $ i ~ n ~ á ¿ I e  contactes amb catalanoparlants, l'edat d'arribada, l'antiguitat d'immigra- 
ció, la regió de procedkncia i l'actitud envers el catalh. La disponibilitat per a l'aprenentatge 
i 1'6s del catalh respon més a una voluntat d'integració en els grups catalans, a causa de la supe- 
rioritat del seu estatus social, que a una necessitat objectiva de comunicació. La llengua de la 
comunitat d'arribada esdevé símbol d'integració i promoció sbcio-cultural i d'una nova identitat 
ktnica per a la segona generació. El rebuig a aprendre i10 emprar el catalh es basa en considera- 
cions que es refereixen a la superioritat histbrica, cultural, demogrhfica i política de l'espanyol, 
i també en la influkncia de la ideologia centralista. L'adhesió exclusiva al castellh també es deu 
en molts casos a dificultats d'aprenentatge d'altres llengües, sobretot en el cas dels adults (vegeu 
també Strubell i Trueta, 1981-1988; Esteve Fabregat, 1977; Bastardas i Boada, 1986). 

A la resta de comarques de llengua catalana, la problemhtica de la immigració és diferent 
quantitativament i qualitativa. El retard del procés de normalització i el prestigi social molt infe- 
rior de quk gaudeix el catalh en aquestes zones afavoreixen molt poc el seu aprenentatge. 



La immigració des dels pobles de parla sarda cap a 1'Alguer constitueix un cas a part. Algu- 
nes dkcades enrere l'aprenentatge de l'alguerks, que gaudia de més prestigi que el sard, era ne- 
cessari per a integrar-se a la comunitat. L'actual procés de substitució per part de l'italii ha 
provocat la desaparició d'aquesta diferkncia i ha rebaixat l'estatus d'ambdues llengües (vegeu 
Grossmann, 1983). 

2.9.3. Pel que fa a l'escola, s'ha generalitzat l'ensenyanqa del catali mentre que els centres 
on es realitza l'ensenyanqa en catali no assoleixen un nombre gaire elevat. La reestructuració 
del sistema educatiu, que a Catalunya s'endegi l'any 1978, troba dificultats importants en l'or- 
ganització dels programes i en el reciclatge del professorat a causa de la manca de personal amb 
una preparació adequada a les exigkncies d'una nova educació lingüística. La política educativa 
s'inspira, cap a finals dels anys 70, en un principi d'educació bilingüe (vegeu Vallverdú, 1979; 
55-61) segons el qual els catalanoparlants haurien de rebre l'ensenyanqa en catali tot aprenent 
l'espanyol com a segona llengua, mentre que els castellanoparlants que així o desitgessin l'hau- 
rien de rebre en espanyol aprenent el catali com a segona llengua. Després d'aprovar-se, l'any 
1983, la Llei de Normalització Lingüística, comenqa a prevaler el principi de territorialitat, que 
implica l'ensenyament del catali amb independkncia de la llengua de l'alumne. Araci1 (1982, 
129-217, 231-235, i també López del Castillo, 1976) va destacar la importincia d'un nou tipus 
d'educació lingüística: l'ensenyament del catali hauria de partir de la varietat local com a vehi- 
cle per assolir el domini de la varietat estindard, fins a poder finalment utilitzar també aquesta 
com a vehicle; els alumnes no haurien d'aprendre únicament com s'ha de parlar o escriure en 
catali, sinó també les noves normes del seu ús, és a dir, amb qui, en quines ocasions, en relació 
a quins temes i amb quines intencions s'ha d'utilitzar; en lloc d'imposar exclusivament el catali 
normatiu s'hauria d'ensenyar com emprar la varietat de catala adequada, en el moment adequat, 
amb les persones adequades, etc.; els alumnes s'haurien de familiaritzar amb les altres varietats 
diatbpiques a fi de superar els prejudicis negatius que les envolten incrementant la fragmentació 
lingüística en bloquejar la comunicació entre els diferents dialectes. 

La introducció del catal& a les escoles avanqa molt més lentament a la resta dels Pai'sos Ca- 
talans on planteja problemes molt complexos, sobretot fora de les fronteres polítiques de l'estat 
espanyol (vegeu Badenes i Franch, 1986; Bernardó, 1975; BernardÓlRieu, 1977; Verdaguer, 
1984; Grossmann, 1983). 

2.9.4. Entre els mitjans de comunicació, la premsa es caracteritza per una insuficikncia quan- 
titativa, ja que té una diversificació molt escassa pel que fa als continguts: manquen precisament 
aquelles publicacions peribdiques que gaudeixen potencialment d'una difusió més implia, com 
ara diaris esportius, revistes del cor, etc. La mateixa consideració és valida per al cinema, men- 
tre la situació va millorant, si més no a Catalunya, pel que fa a ridio i televisió. Les dificultats 
rauen principalment en la insuficikncia dels recursos econbmics -agreujada per la manca de 
suport estatal- per utilitzar plenament els mitjans de comunicaci6 de massa, i també en la man- 
ca de professionals coneixedors del catali normatiu, circumstincia que obliga a la contractació 
de nombrosos assessors lingiiistics. 

2.9.5. En examinar l'articulació del repertori lingüístic dels dos grans grups, catalanopar- 
lants i no catalanoparlants que hi ha a Catalunya, Vallverdú (1981 b, 147-151) destaca l'estrati- 
ficació heterogknia. En el primer grup, bilingüe, hi distingeix tres estrats: (1) un estrat minoritari 
que utilitza el catali, i també l'espanyol, amb funcions elevades (bilingües funcionals); (2) una 
capa més extensa que posseeix únicament un domini passiu del catali com a llengua alta i empra 
l'espanyol per a aquestes funcions (ni bilingües funcionals ni bilingües diglbssics totals); (3) 
la capa més nombrosa que no disposa del catali estdndard i utilitza l'espanyol com a llengua 
alta (bilingües diglbssics). El grup no catalanoparlant -que inclou juntament amb els castella- 
noparlants nuclis de gallecs, bascos i de parlants d'altres llengües que utilitzen l'espanyol com 



a llengua de relació- se subdivideix en (1) una capa minorithria de bilingües actius que parlen 
catal& i espanyol i tenen un domini, si més no passiu, del catalh culta (ni bilingües funcionals 
ni bilingües diglbssics); (2) una capa més hmplia de bilingües passius que tenen un domini si 
més no passiu del catalh comú sense tenir-ne la varietat culte (bilingües diglbssics); (3) la capa 
més important des del punt de vista numbric, que és monolingüe, ja que no té domini actiu ni 
passiu del catalh. 

Els resultats de l'enquesta de CalsamigliaiTuson (1980), duta a terme amb el mttode de 
l'observació participativa sobre un grup de joves en un barri de Barcelona, demostren documen- 
talment que la majoria dels castellanoparlants són bilingües passius mentre que la totalitat dels 
catalanoparlants són bilingües actius. La llengua dominant en la interacció informal dels grups 
mixtos deptn: de la proporció dels parlants dels dos idiomes, de la naturalesa monolingüe o 
bilingüe passiva dels parlants d'espanyol o de la llengua del líder del grup. la coexisttncia de 
les dues llengües en el grup mai no és conflictiva perqubt-e__n ca$.de_ggil,de conflicte, esgro- 
duaix unacommutació de codi en favor de l'espanyo!. Tot i la subsistbncia de determinades 
actxds lingüístiques -els castellanoparlants consideren normal que se'ls parli en espanyol mentre 
que els catalanoparlants consideren normal canviar de codi-, les autores van constatar que els 
costums, a les interaccions formals, s'estan modificant: els catalanoparlants senten cada cop més 
que tenen el dret d'expressar-se en catalh, mentre que els castellanoparlants o s'autoidentifiquen 
com a no catalans o bé desitgen integrar-se. La norma d'interacció que la política lingüística 
actual potencia és del bilingüisme passiu: tot ciutadh de Catalunya hauria de poder-se expressar 
en la seva llengua i hauria de respectar el dret dels altres a fer el mateix. L'objectiu final a asso- 
lir és que tots els ciutadans de Catalunya, amb independtncia del seu origen btnic, cultural i 
lingüístic, arribin a poder-se expressar en catalh, a integrar-se plenament en la societat catalana 
i a acceptar el catalh com a idioma comú. Segons Araci1 (1982, 144-153) la intenció hauria de 
ser una de les variables més rellevants per a la transformació de les normes d'6s lingüistic: l'ús 
del catalh fora dels seus hmbits convencionals implica un acte intencional que és socialment i 
fins i tot políticament definit i definitori ja es tracta d'un acte deliberat amb una carrega simbbli- 
ca i polkmica molt gran. 

Pel que fa als estudis sobre les actituds dels parlants i dels estereotips lligats a les varietats 
lingüístiques, cal mencionar, entre d'altres, les enquestes realitzades amb la tkcnica Matched- 
guise o similars per Ros (1984), Woolard (1984), Pueyo (1980), Boix (1985). Les entrevistes 
narratives recopilades per Bierbach (1983) revelen un rebuig de carhcter ideolbgic, en alguns 
sectors, de la llengua que ha canviat d'estatus: de llengua perseguida, símbol de resisttncia, 
ha passat a ser una llengua promoguda oficialment i introduida en determinats hmbits mitjan~ant 
decrets i mesures. Podem notar una distinció entre una actitud envers la llengua parlada per 
la col.lectivitat, o sigui la seva prhctica quotidiana, i una actitud envers la llengua percebuda 
com a objecte d'una política lingüística. 

Segons Strubell i Trueta (1981, 89-102, 200) el nombre dels catalanoparlants s'incrementa 
a Catalunya perb no al País Valencih i a les Illes Balears, i pateix una forta devallada a la Cata- 
lunya Nord i a 1'Alguer. Al País Valencih (vegeu també les aportacions recents de Colomina 
i Castanyer, 1984, 1985; Ferrando, 1988; Gimeno Menéndez, 1982, 1985-1986a,b; Gómez Mo- 
lina, 1986; Mira, 1981; Molla i al., 1986; Montoya Abad, 1984, 1986a; Ninyoles, 1988; Pi- 
tarch, 1988a,b), la normalització lingüística suposaria fins i tot una inversió de tendkncia amb 
l'abandó del catalh per part de les classes altes. El bilingüisme rep una valoració positiva per 
part de la població i la desaparició del catalh, segons Strubell i Trueta, s'hi podria produir més 
rhpidament. Encara que la varietat valenciana tingui un estatus baix respecte a l'estratificació 
social dels seus parlants i estigui més lligada al medi rural, segons es desprbn, per exemple, 
dels resultats de les recerques de RosiGiles (1979) i Ros (1984), manté tanmateix la seva vitali- 
tat sobretot fora de Valtncia ciutat. El seu prestigi és conseqütncia de la seva condició de sím- 
bol de solidaritat de grup i de valors distintius valencians. Pel que fa a d'altres territoris de llengua 
catalana, podem citar Bernardó (1982, 1983), Grossmann 91983), Berkenbusch (1986), Joan 



i Mari (1984), Lixfeld (19831, LÓpez (1988), Mari (1988), Mascaró (1982), Notó i BruellesIPa- 
nyella i Roses (1982), Quintana (1983), Serra (1987). 

2.9.6. Cap a finals dels anys setanta va comencar a manifestar-se amb una forca cada vega- 
da més gran entre els intel.lectuals catalans la preocupació per la supervivbncia de Catalunya 
i dels Paisos Catalans com a comunitat nacional i pel futur de la llengua catalana com a simbol 
d'identitat dlaquesta(es) comunitat(s). Una de les primeres expressions d'aquesta preocupació 
fou, entre d'altres, el polkmic article-manifest de 1'Argente i al. (1979. En contra. Vegeu López 
del Castillo i al., 1980). La situació encara es considera crítica perqub, al mateix temps que 
l'actitud positiva envers el catalh, el seu coneixement i la seva utilització a nivell oficial s'estan 
generalitzant cada cop més, a nivell informal, en canvi, s'esth reduint. Des del punt de vista 

-..___-____- .-_1. 

psicolbgic, el fenomen s'explicaria,s~gons Strubell i Trueta (1981, 173), amb el fet que la desa- 
parició del sentiment d'amenaca que hi havia sota el rkgim franquista retarda la recuperació 
lingüística i cultural indispensable per salvar una situació ja compromesa. Són molts els qui ex- 
pressen la seva perplexitat davant la proliferació de disposicions legals destinades a normalitzar 
i, en Última anhlisi, a salvar la llengua catalana, sense anar acompanyades d'una voluntat d'ata- 
car les causes més profundes (vegeu per ex. Sola, 1984). Es tem que el catalh es vagi reduint 
a un simple símbol. La Llei de Normalització Lingüística, si per una banda sanciona el dret 
a conbixer-10 i a parlar-10 a tot arreu, per l'altra proclama que cap ciutadh com a individu mai 
tindrh necessitat de saber-10. Un grup de lingüistes va analitzar amb claredat les causes políti- 
ques de la situació actual en un article-manifest publicat en ocasió de la campanya electoral per 
a l'elecció del parlament catalh. Segons els autors: <<Mai-el, galanisme -en cap dels diferents 
períodes en quk ha obtingut una certa autonomia i fossin quines fossin les classes que l'hagin . . . 
propulsat- no s'há--&t un plantejament d'estat amb referknciaa l'ús de la llengua,'é%ir, -. . ..- 
u i  plantejament qpfiontemplés la llengua no tan sols com un santuari de culturació, sinó també 
i e<especial com un mitjh d'integració sbcio-econbmica [. . .] el catalanisme mai no s'ha propo- 
satde reivindicar el poder necessari per tal d'eliminar la contradicció que suposa el fet de ser 
1'esGnyol i no el catal& la llengua en base a la qual s'estructura la dinhmica sbcio-econbmica 
in$na de la soiietat catalana sud-pirinenca [ . . . I  En efecte, en tota societat industrial moderna 
[.. .] si una l ienpa,  per les raons que siguin, es veu impossibilitada d'adquirir aquesta funció 
discriminatbria dins el procés laboral-productiu i de lluita del poder, es troba indefectiblement 
condemnada a perdre també fins i tot la seva primigkncia funció discriminatbria d'exponent in- 
dicatiu d'una identitat cultural i nacional. (Lamuela i al., 1984, 18). dJ , .. .-..' ,. 

És massa aviat per saber si el conflicte lingüístic es podrh resoldre segons els desitjos ex- 
pressats per moltes forces polítiques i socials, donant lloc a una nova situació en la qual al catalh 
correspongui el paper de llengua nacional mantenint-se l'espanyol com a segona llengua. 

La diversitat sbcio-econbmica i cultural dels diferents territoris dels Paisos Catalans fa que 
de moment sembli utbpica una política global aplicable arreu; així mateix, sembla il.lusori espe- 
rar que les línies adoptades a Catalunya puguin aplicar-se als altres territoris de parla catalana. 
En l'esdevenidor, una política lingüística capac de resoldre les tensions polítiques en el marc 
d'un estat plurinacional com Espanya podria produir-se només mitjan~ant una reestructuració 
federal de l'estat, de manera que cap territori federal tingués una llengua oficial prbpia i que 
gaudissin totes elles d'un estatus d'oficialitat compartida en l'hmbit de l'administració central 
(vegeu Vallverdú 1979, 43-51, 1981 b, 128-131). 

3. Variació lingüística 

S'ha estudiat molt poc la variació interna de la llengua catalana. Val a dir que hi ha diverses 
descripcions de la variació diatbpica, perb pocs i parcials intents de descripció de la diastrhtica 



i funcional-contextual. Aquest buit s'agreuja per 1'6s freqüent, i no sempre unívoc, de termes 
com ara estandard, substandard, parastdndard, popular, culte, familiar, col loquial, vulgar, 
forma principallsecundaria, etc., sense una visió de conjunt o un marc tebric de referencia ac- 
tualitzat de la variació lingüística i, sobretot, amb indicacions massa sumiries -o fins i tot 
inexistents- de les variables lingüístiques (vegeu també, pel que fa al que direm més endavant, 
Grossmann, 1988). Es podria dir que, tot i haver-hi enquestessobre elssubjectes que parlenles- 
criuen o afirmen de parlarlescriure en quina llengua, en quines ocasions, on, de quins temes 
i amb quins interlocutors, manquen, en canvi, descripcions detallades de les produccions reals 
dels parlants, de corn la llengua catalana es modificada internament segons les característiques 
socials i culturals dels parlants, les situacions comunicatives i el mitja emprat tot identificant 
regles i mecanismes de covariació (perb vegeu recentment, per ex.: Colomina i Castanyer, 1984, 
1985; Mier, 1986; Montoya Abad, 1984, 1986a; Turell i Julii, 1988; Wheeler, 1980 i especial- 
ment el llibre de Payrató, 1988, sobre el catali col~loquial). 

L'especificitat de la histbria externa i interna del catali, que explica parcialment aquesta 
mancaga, ha provocat que la problemitica de la variació endbgena es barregi amb aquella de 
la variació exigena i es polaritzi el debat al voltant de la dicotomia conformitatldisconformitat 
respecte a les normes codificades, o en l'haver de serlser. Segons Badia i Margarit (1982, 
162-163): C . .  totes les llengües tenen registres diferents, que corresponen a tants d'altres ni- 
vells [. . .] Perb, i hi insisteixo, no es tracta mai d'oposar allb que és genuí a allb que és foraster: 
en qualsevol llengua que examinem, tots els registres que hi podrem inventariar, des dels tipus 
més selectes fins als més vulgars, són de la mateixa llengua.. 

3.1. El fet que l'espanyol hagi funcionat per a la majoria dels catalans com a registre escrit 
formal i informal, i com a registre parlat formal, ha provocat: 

1) La sobreposició entre cataii literari i catali escrit d'una banda, i entre catala familiar/col~lo- 
quial i catali parlat de l'altra. Tradicionalment s'oposaven dues modalitats expressives: la llen- 
gua literaria i la parlada. La identificació entre llengua literiria i llengua escrita es devia, segons 
Vallverdú (1981a, 171) al fet que es considerava la literatura com la manifestació escrita per 
antonornisia de la llengua. L'oposició literarilparlat es precisa posteriorment a nivell concep- 
tual mitjan~ant d'altres distincions. Badia i Margarit (1964, 113), en referir-se al catali de les 
primeres dbcades del segle, distingeix entre llengua literaria, llengua escrita no transcendent, 
llengua parlada perpersones cultes i llengua més popular ifins i tot vulgar; Vallverdú (1968, 
73-74) descriu tres tipus d'usos escrits: <<llengua literiria., *llengua escrita culta. i <llengua es- 
crita vulgar o no transcendent,,; per la seva banda, López del Castillo (1976, 30) distingeix tres 
.nivells principals. o <<normes>> de l'ús escrit i parlat: <<llengua literiria i culta en general., ~l len-  
gua comuna utilitiria o estindard., <<llengua familiar i col.loquial>> (vegeu també Payrató, 1988, 
4 1-64). 

2) Una gran diferencia quantitativa entre els qui escriuen en catali i els qui el parlen (vegeu 
Cabré i CastellvilMartí i Castell 1988) i un allunyament molt gran entre registre escrit i registre 
parlat. Correctors especialitzats vigilen la conformitat de les publicacions amb les normes codi- 
ficades. Aixb també implica que, en transcriure un text parlat, hom utilitza sovint un ideal de 
registre parlat que és percebut com a escessivament convencional (vegeu Badia i Margarit, 1982, 
1986; Haensch, 1976; Soli, 1977a; Vallverdú, 1968). 

3) La identificació del catali escrit amb el catali correcte i del catali parlat amb l'incorrec- 
te. Per superar aquesta situació, Badia i Margarit (1982, 173) recomana que: e . .. ambdues mo- 
dalitats (i penso concretament en la parlada) han de moure's dins les normes de la gramatica 
i del diccionari: valent-se dels col~loquialismes i dels vulgarismes que hi són reconeguts, aixb 
sí, per a fugir d'encarcaraments que hi serier! ridículs, perb sempre dins aquelles normes. En 
un mot, la diversitat de nivells no ha de rompre mai la unitat de l'estructura admesa, car es 
tracta, com deia, de dos plans diferents i independents: el de les modalitats i el de la correcció 



idiomatica~. La contraposició escritlparlat no és acompanyada gairebé mai per una delimitació 
dels trets propis del parlat com a tal (perb vegeu ara Payrató 1988, 71-74). 

4) Una diferenciació funcionallcontextual insuficient i manca de seguretat en el saber ex- 
pressiu en determinades circumstancies. Badia i Margarit (1986, 81) parla, per exemple, de la 
inexistbncia d'una .tercera modalitats de la llengua: (< . . . la llengua escrita sense preocupació 
artística, sense finalitat estbtica, la llengua intranscendental de les notícies dels diaris, de la cor- 
respondbncia comercial i general, dels anuncis de publicitat, de les comunicacions socials, etc.. 
i Vallverdú (1984, 74) subratlla que .No ens adonavem, en definitiva, que el parlant catali no 
té en general conscibncia de quines formes de llenguatge són pertinents per a una comunicació 
acurada i no familiar.. Tant la Direcció General de Política lingüística com 1'Institut dlEstudis 
Catalans promouen l'elaboració de lbxics, formularis, etc., per a diferents subocodis i Ilenguat- 
ges sectorials (vegeu també Badia 1982, Cabré i Castellví 1987, Duarte i Montserrat 1980, Duar- 
telAlamany 1984, Vassalls 1977). 

3.2. La constatació, que els darrers temps sovinteja, de la inexistkncia d'una varietat esthn- 
dard concerneix, d'una banda, la necessitar d'una llengua comuna reconeguda i utilitzada com 
a tal a la totalitat dels Paisos Catalans, i, de l'altra, la manca d'una varietat mitjanaineutra en 
la gamma de la variació funcional-contextual. Segons Polanco i Roig (1984, 114), .[ . . . I  el fet 
que la llengua comuna o estandard tinga la manifestació més usual en un registre mitja o utilitari 
formalitzat, ha produit l'aplicació a aquest en exclusiva del nom general d'esthndard que en principi 
encloia també altres registres (literari, culte, científico-tkcnic) d'aquesta varietat supradialectal 
reservada als usos formals.. López del Castillo (1976, 28-29) defineix amb aquests termes la 
varietat estandard: .Així, en tota llengua actual normalitzada, a un costat de la norma literaria, 
que afecta sobretot l'obra de creació, s'ha arribat a comptar també amb una norma que com- 
prengui aquelles situacions quotidianes en qub la comunitat humana pren un carhcter generalit- 
zat i neutre, allunyada per un cantó d'elaboracions cultes o tkcniques i, per un altre, d'aquell 
tipus d'especialitzacions que queden tancades en el clos familiar o d'altres grups reduits (nor- 
mes familiars, locals, argots, etc.) on s'hi aboca tota mena de subjectivisme [. . .] (a nivell de 
llengua parlada) i de la premsa, la publicitat, els escrits comercials, la correspondkncia en gene- 
ral [. . .] (a nivell de llengua escrita).. Partint de la premissa que el terme standard language es 
va encunyar des d'una perspectiva que confon l'existbncia d'una llengua codificada amb la seva 
vigbncia com a model lingüístic actiu, assumit pels parlants com a norma implícita adapta als 
usos que tenen valor referencial, LamuelalMurgades (1984, 41-42, 79) distingeixen entre ~l len-  
gua codificada. i .llengua estandard., ambdues .llengües referencials* (vegeu Lamuela, 1982, 
1984, 70-71; Polanco i Roig, 1984, 110-1 15). Aquesta distinció sembla oportuna en el cas del 
catala ja que aquesta llengua no ha superat les ultimes fases del procés d'estandardització, és 
a dir, l'extensió de l'us i la seva acceptació, amb l'elaboració i especialització funcional conse- 
güent: .Ara: quan, com és el cas del catal;, el procés de funcionalització és incomplet o esdevé 
impossible, interessa d'establir una diferbncia entre llengua cod$cada i llengua estandard em- 
prant el primer terme per a designar la proposta normativa, que és l'únic model de referbncia 
disponible; un model que opera a través d'una practica escriptbrica més prospectiva que deter- 
minativa, d'una practica docent més voluntarista i qualificadora a efectes culturalistes que insti- 
tucionalitzada i qualificadora a efectes productius; un model que no resulta i que no és abastable, 
en definitiva, tal i com és el cas en la llengua estandard des de i mitjanqant la constatació empi- 
rica que, dels hibits lingüístics uniformes difosos en llurs diferents nivells arreu del domini de 
la llengua, pot fer-ne tot parlant, sinó des de l'aprenentatge exprés i deliberat d'un corpus tebrico- 
normatiu. D'aixb es deriva la inexistbncia en catal2 d'una llengua estandard prbpiament dita 
i, doncs, és lbgic que qualsevol descripció que se'n pretengui donar sigui presa com la proposta 
d'una nova norma. (LamuelalMurgades, 1984, 41-42). La llengua estandard, equidistant de to- 
tes les varietats diatbpiques, hauria de ser el resultat d'un procés de difusió i sobreposició 



de la llengua codificada respecte a la parlada (vegeu Moll, 1980). La necessitat de la seva afir- 
mació és molt sentida sobretot en els contextos informals: %a) La llengua estandard (model de 
llengua conegut i acceptat per tots els parlants d'una llengua) té un imbit d'ús determinat: 1'6s 
públic, que es dóna generalment en la llengua escrita (llibres, premsa, indicadors, anuncis, do- 
cuments ...) i en la comunicació oral pública (ridio, televisió, cinema, actes públics, educació.. .). 
b) Els individus adquireixen la llengua estandard a l'escola, la cultiven en la lectura i en els 
actes de comunicació pública, i reserven el seu Ús a l'hmbit que li és propi; en 1'6s privat conser- 
ven les característiques del dialecte i el sociolecte individuab (Congrés de Cultura Catalana, 
1978, 35-36; vegeu també Aracil, 1982, 18 1-206; Marí, 1987; Payrató, 1988, 58-64; Vallver- 
dú, 1986, 1987). Un cop consolidada, la llengua estindard hauria de poder adquirir caricter 
normatiu (vegeu LamuelaIMurgades, 1984, 41; López del Castillo, 1976, 35). 

3.3. Aquest tipus d'exigkncia ha fet que recentment es reconegués la necessitat i la urgkncia 
de la revisió de les normes codificades (vegeu Problematica de la normativa del catala 1984; 
Lleó, 1984; Soli, 1987). Del debat, que s'ha endegat recentment, sobre les modificacions even- 
tuals que cal introduir en les obres normatives, es pot deduir algunes indicacions precises -de 
moment, fonamentalment, tebrico-metodolbgiques- sobretot pel que fa a la codificació de les 
formes dialectals i10 regionals. Els autors de les dues alternatives que es van votar en el trans- 
curs del Congrés de Cultura Catalana exigien la integració d'un nombre més gran de formes 
regionals (la diferkncia entre ambdues consisteix pel que sembla, sobretot, en la quantitat de for- 
mes) com a varietats parasthndard del mateix nivell en el marc d'una codificació unitiria, tot 
acceptant com a autoritat única 1'Institut d'Estudis Catalans. Per al futur, hom preveu la possibi- 
litat d'una convergkncia de les normes parasthndard, a través de la possible reducció dels dobles 

i o la seva especialitzaciófincional-estilística, com a resultat d'un procés d'estandardització con- 1 junta (vegeu Congrés de Cultura Catalana, 1978, 35-45; López del Castillo, 1976, 70; Polanco 
I i Roig, 1984, 124-125). És evident que aquesta opció podria contribuir al renaixement de la 
I 
1 conscikncia, parcialment perduda, de la unitat lingüística de la totalitat dels Paisos Catalans i per- 

- metre així que els parlants superin el temor d'una hegemonia cultural de Barcelona, ja que s'iden- 
I , tificarien amb una comunitat lingüística més hmplia. Per assolir aquest objectiu és imprescindible: 

, , <<... L'aclariment públic i definitiu de la unitat de la llengua catalana, particularment, com es 
, pot suposar, al País Valencih. Sense aquesta premissa, entesa com a realitat sociolbgica majori- 
!- - tiriament acceptada, és clar, resulta impossible crear cap conscikncia i lleialtat lingüística ferma ,.. i. que f a ~ a  sorgir cap necessitat o adhesió a una norma, i menys encara una norma lingüística uni- 

thria per al catali.. (Polanco i Roig 1984, 139). 
i No obstant aixb, la discussió sobre una obertura més o menys gran de la normativa lingüís- 

tics respecte a la variació diatbpica continuara essent malhauradament estkril mentre quedi limi- 
tada l'exigkncia i dificultada la difusió d'un model lingüístic unitari, mentre no es crein les 
condicions per a una estandarditzaci6 conjunta intensificant les relacions entre les diferents re- 
gions coordinant els mitjans de comunicació, etc. 

3.4. López del Castillo (1976, 68) col.loca les normes codificades i la varietat esthndard 
en el marc d'una tipologia de les varietats catalanes, representada grificament d'aquesta manera: 



0 d~alectes S O C I ~ I S  dialectes socials lnflu~ts per altres llengues 

------ 
CIENT~FICOTECNIC CULTE I LITERARI 

elevat 

I NORMATIU I 

normal 

------------- 

mitja 

baix 

---- 
Els diversos nivells de llenguatge en catala actual 

López del Castillo (1976, 97) defineix d'aquesta manera la llengua substandard -amb una 
subdivisió entre substandard comú i substandard culte-: <<Dins o al costat de tota llengua estan- 
dard hi ha aspectes marginals, secundaris, que no solen ser massa generalitzats ni massa localit- 
zats tampoc, i que frueixen així mateix de carta de naturalesa pel que fa al llenguatge de 
comunicació. Ens trobem, doncs, amb el concepte de variant estilística dins de la llengua estin- 
dard.. Les varietats ultra, bleda, xarnego, xava, murrialler i caló sumariament analitzades per 
López del Castillo (1976, 53-68) caracteritzen determinats grups socials. La varietat ultra és 
típica d'alguns parlants de les classes cultes *infosos d'un fort esperit normativista, en despro- 
porció manifesta amb les possibilitats del moment. (López del Castillo, 1976, 54), amb opcions 
arcaiques, puristes i hipercorrectes; la seva influkncia es va exercir no tant a través de la parla 
com a través d'indicacions i judicis metalingüístics. La varietat bleda, prbpia de medis escolars 
femenins freqüentats per nenes de .bona família i una mica esnob de Barcelona i difós en alguns 
barris residencials i entres els universitaris, es caracteritza, des del punt de vista lexical, per 
l'ús d'arcaismes, cultismes xenismes, pels rebuig de determinades expressions tabú, entre les 
quals també hi ha catalanismes penetrats en l'espanyol des de les classes populars barcelonines. 
Les varietats xarnego i xava, que es diferencien més per l'origen social i btnic dels seus parlants 
que des del punt de vista lingüístic, constituirien una mena de variants criolles (perb, contra 
vegeu Payrató, 1985, 72-73; vegeu també Payrató, 1988, 158-162), molt influi'des per l'espa- 
nyol, prbpies de sectors immigrats o de catalans castellanitzats dels barris populars de Barcelo- 
na. Pel que fa al murrialler i el caló, es tracta de l'argot de la delinqübncia i dels gitanos, res- 
pectivament, que, tot i no tenir una vitalitat actual, van deixar testimonis en el lbxic comú (vegeu 
també Payrató, 1988, 169-177). 

3.5. Pel que fa a la conscibncia dels parlants respecte a la variació lingüística, tot allb que 
esta codificat en gramitiques i diccionaris normatius (en alguns casos aquesta autoritat es fa 
extensiva a estudis recents sobre punts determinats), gaudeix d'un prestigi social enorme que 
a vegades pot semblar fins i tot exagerat (vegeu Roca Pons, 1971, 259). Als ulls dels parlants, 
les normes tenen un valor absolut, i per tant hom considera correctes i prbpiament catalanes 



únicament aquelles unitats lexicals o construccions gramaticals que hi consten. Aquesta impli- 
cació popular en els problemes de correcció idiomhtica es reflecteix, per exemple, en les cartes 
als diaris, amb les quals a vegades els lectors assumeixen el rol de lingüistes pronunciant-se 
sobre el carhcter més o menys correcte i, per tant, recomanable de determinades formes, fins 
i tot quan les formes objecte de discussió es troben, totes elles, en les obres de referkncia norma- 
tives. Qualsevol forma lingüistica que soni a espanyol (o a francks a Catalunya Nord) provoca 
una reacció, que es limita generalment al lkxic, d'autodefensa. A l'aspiració a parlar més bé 
s'oposa una tendkncia a parlar com tothom. 

S'ha analitzat sovint l'actitud dels qui, tot i conkixer les formes correctes, les eviten a fi 
de no desentonar, per no semblar pedants, afectats (vegeu Haensch, 1976; Moll, 1980). Dels 
resultats de l'enquesta de Badia i Margarit (1982, 169-172), vegeu també Soler, (1986), resulta 
que els motius de l'acceptació condicionada o del rebuig de 1'6s de formes que tots consideren 
correctes són els següents: inkrcia, vergonya, efichcia, realisme, indiferkncia envers les regles, 
voluntat de ser com la massa. Aquest prestigi, que actualment és de tipus abstracte i que s'atri- 
buiex més a obres de referkncies que a una forma concreta de parlar, haurh de ser conseqükncia, 
gracies a la introducció del catali a les escoles i sobretot als mitjans de comunicació de massa, 
del prestigi social dels que adopten les normes. De moment, pel que es desprkn de les crítiques 
que els especialistes i no especialistes adrecen al tipus de llenguatge emprat, sobretot, per la 
ridio i la televisió, aixb encara no s'ha produ'it (vegeu Solh, 1977b, 383-386, 389-393; Vallver- 
dú, 1984, 79-80; Badia i Margarit, 1989). L'atribució d'una excel.lkncia intrínseca a les nor- 
mes codificades va acomganyada d'una infravaloració de la prbpia parla. Hi ha una gran disthn- 
cia entre aquestes normes i allb que els parlants senten com a activitats lingüístiques prbpies. 
Aquesta mala conscibncia en utilitzar malament una eina perfecta amb la qual es té una relaci6 
profundament afectiva i que, com a símbol de la identitat nacional, va ser bandejada durant molts 
anys de la vida pública, ha provocat una baixa consideració de si mateix i complexos d'inferiori- 
tat en molts parlants. La conscikncia de les diferkncies és causa d'inseguretat. Hi va haver certa- 
ment activitats de censura (tot i ser animades per la lloable intenció de compensar la manca 
d'una educació lingüistica normal) que va contribuir a la creació d'aquest estat de coses: opi- 
nions negatives indiscriminades i, sobretot, no raonades, purisme a vegades cec de les gramiti- 
ques divulgatives, vocabularis de barbarismes (llistes de prohibicions amb les paraules rebutjades, 
on es barregen aspectes ortogrhfics, fonktics, gramaticals i lexicals, sense distincions entre llen- 
gua escrita i llengua parlada, entre dialectismes, hipercorrectismes, préstecs, neologismes, ex- 
tensions de significat, etc.), crbniques de llengua sovint arbitrhries, substancialment la ten&ncia 
a destacar només el costat negatiu del comportament lingüístic de les persones, sense mencionar 
gairebé mai allb que saben, allb que és positiu i pertany a la competkncia compartida (vegeu 
Solh, 1977a; Neu-Altenheimerlschlieben-Lange, 1980). La inclusió en una nova edició del dic- 
cionari normatiu d'un terme que es considerava condemnat es viu positivament perquk elimina 
la mala conscikncia (vegeu López del Castillo, 1976, 117). No és cap casualitat que un dels 
punts del document programitic aprovat pel Congrés de Cultura Catalana (1978, 39) digués: 
<(Convé eliminar del llenguatge de professors i gramitics la terminologia impositiva (conceptes 
de correctelincorrecte, acceptablelinacceptable, etc.) i fer un ensenyament basat en els diferents 
usos i els seus imbits respectius (llengua esthndard, dialectes, sociolectes, registres, etc.).. 
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