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La filologia rominica alemanya té la fama d'haver donat des dels seus principis un 
lloc adequat als estudis del catala dins del seu ample repertori de recerca.' 

En qui? es basa aquesta opinió? És sobretot fruit de la tradició, és a dir la referkncia al 
passat o també té vigttncia per a la recerca actual de la romanistica en llengua alemanya? 

Aquestes són les preguntes que volem contestar al llarg de la present retrospectiva sobre 
les activitats de la romanística alemanya quant als estudis de catalh. 

Prosseguirem de manera cronolbgica perb no farem cap periodització sistematica per- 
qui? d'una banda les fonts consultades fan referkncia a &poques diverses i per altra, qualse- 
vol periodització s'hauria de justificar metodolbgicament, cosa que nosaltres no podem atesa 
la limitació d'aquesta contribució. La nostra periodització només és pragmhtica i té un 
valor purament descriptiu, és a dir, pretén fer la presentació més clara i ordenada: 

1. La primera etapa que hem establert comenpi amb els principis de la romanística 
alemanya a final del segle dinou i les primeres relacions científiques c?talano-ale- 
manyes i s'estén fins a mitjans del nostre segle (guerra civil espanyola 1936-39, sego- 
na guerra mundial 1939-45). 

2. La segona etapa a b r a p  des dels comenpments de la reconstrucció de la romanís- 
tica alemanya de postguerra i el seu ascens a partir dels anys setanta, fins avui. 

El temps de les guerres i les seves conseqükncies són decisius per Catalunya (guerra 
civillfranquisme) i per la romanistica alemanya (nacionalsocialisme/expulsió dels científics 
jueuslguerra mundial) i una repercussió molt directa s'aprecia en el balanq de publicacions. 

El centre de la nostra investigació l'ocupa el desenvolupament recent dels estudis de 
catalanística (des dels anys setanta), per6 prttviament donem una descripció detallada dels 
seus inicis perqui: juguen un paper important per a les &poques següents i també perque en 
certa manera hi trobem alguns aspectes semblants amb els de I'actualitat. 

Per a poder donar una visió prou completa i global sobre les investigacions catalanís- 
tiques dins de I'hrea de Ia llengua alemanya hem analitzat les bibliografies més importants 
per a la romanística. Les bibliografies, articles i resums consultats (vegeu bibliografia) ens 

1. Aquest article és una versió tradui'da, revisada i redui'da del nostre article ((Das Interesse der 
deutschsprachigen Romanistik an der katalanischen Sprache: Retrospektive und Bilanzn, aparegut 
en: Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums des deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin, 
10-12. September 1992), Katalanistischer Teil; Band 2, Zur katalanischen Sprache: historische, 
soziolinguistische und pragmatische Aspekte, herausgegeben vonleditat per Gabriele Berkenbusch i 
Christine Bierbach, Franfkfurt arn Main: Domus Editoria Europaea. 1994: 175-227. Donem les grL- 
cies per correccions i suggeriments per a la versió catalana a Ferran FERRANDO (Frankfurt) i Rosina 
NOGALES (Tiibingen). 

2. Vegeu 11. ex.: BRIESEMEISTERAI. 1988: 16-17. 



indiquen clarament que el catali, com a objecte d'estudis ha exercit una certa atracció en 
els filblegs alemanys des del principi de la romaní~tica.~ Potser el catali oferia problemes 
especialment interessants, com per exemple: la delimitació del temtori de llengua catala- 
na, unitat de l'idioma versus pluralitat dialectal, la posició tipolbgica dins del conjunt de 
les llengües rominiques, les temptatives per una normativa, la influkncia del castelli o del 
francks sobre el catali, la conscikncia lingüística dels parlants, les actituds envers llur prb- 
pia varietat, etc? Com que una part important de la ccscientific community>> en aquella &poca 
procedia de paysos de llengua alemanya hi ha obres fonamentals dedicades totalment, o 
parcialment, al catali amb autors i editors alemanys com Diez, Grober, Schadel, Meyer- 
Lübke i Krüger, per anomenar només els més importants i coneguts. 

L'interks dels lingüistes estrangers, per la llengua catalana, ha estat molt sovint lloat pels 
catalans mateixos que han volgut donar suport al seu idioma propi i a la seva investigació. 
Es podria dir, fins i tot, que la possibilitat de fer referkncia a intel.lectuals estrangers que 
feien recerques sobre el catali -treball, atks el moment histbric, menyspreat o prohibit a casa 
seva- va ajudar a consolidar la prbpia conscikncia dels catalans i va encoratjar els seus esfor~os 
per la llengua.' 

1. DELS PRINCIPIS DELS ESTUDIS ROMANICS FiNS ALS ANYS DE POSTGUERRA 

A Catalunya la preocupació per la prbpia llengua i la seva defensa apologktica comenp 
amb la Renaixen~a,~  un moviment literari i també polític que va culminar en la funció 
d'un partit ,polític -la Lliga Regionalista- al principi de segle. La utilització del catali i el 
seu estudi eren cada vegada més acceptats i de les pigines de la revista Renaixen~a nasqueren 
els primers intents de donar una norma coherent al catal&. 

En el marc dels estudis que comencen a Alemanya durant aquell temps, el catal2 ja és men- 
cionat en l'obra de Diex7 Perb al segle dinou, fou sobretot I'arxiduc austriac Ludwig Salvatorqui 
es va fer un nom i renom com a investigador de l'illa de Mallorca. Al costat de la seva obra 
principal Die Balearen va publicar també rondaies nzallorquines. El trobem com a únic 
autor del segle dinou dins de la bibliografia de la Zeitschrift fur Ronzanische Philologie (ZrPh). 

El 1906 es va organitzar el I Congrés de la Llengua Catalana a Barcelona amb 3.000 
participants de tots els paYsos catalans i de l'estranger. Segons BADIA i MARGARIT (1955),8 
I'entusiasme i la cirrega emocional d'aquest congrés foren molt més importants que la 
seva qualitat científica; d'altra banda I'autor esmenta sobretot I'esforg dels estrangers: 

3. Vegeu BADIA i MARGARIT, 1955; BRIESEMEISTER, 1988, B~ERBACH/REIXACH, 1988. 
4. Vegeu SCHLIEBEN-LANGE, 197 1. 
5. Vegeu BADIA I MARGARIT, 1955 i 1976. 
6. Vegeu HINA, 1978; Neu ALTENHEIMER, 1987-89. 
7.  En la seva Granuilatili der Romzal~ischen Spracheii, DIEZ tracta el catal& en I'apartat del pro- 

venpl,  perb a partlr de la segona edictó revisada indica explic~talment que es tracta d'una llengua 
independent encara que molt enparentada amb el proven~al (DIEZ, 1856: 112-1 15). Només a partir 
de la cinquena ed~ció de i888 (vegeu pp. 93-96) dedica un capítol separat al catal&, perb de contin- 
gut quasl idtntic amb les edicions anteriors. 

8. ~ P ~ é n s e s e  solamente que una época que desconocia en general incluso el concepto de 'filolo- 
gia', v16 m b  de 3.000 inscripciones en un Congreso filológico, procedentes de iodas las lierras de habla 
catalana; en la mayor parte de estos congredstas, pesaba mis  el valor de apologia y demostración de 
vitalidad de la lengua que 10s inicios de su estudio cientifico., (BAIDLA, 1955 101) 



((Pesa cient@camerit en este Congreso, en primer lugar, la presencia o la adhesiórz 
de grarldes ro~natlistas extratyeros, como A. Morel-Fatio, J .  Saroihandy, A. Pagbs, R. 
Fouché-Delbosc, J. Calmette, L. Barrau-Dihigo, A. R.. Gol$alves Vianna, P. E. Guamerio, 
Kr. Nyrop, E. Vogel, K. Vollmoller, F. Holle y B. Schadel, especialmente este dltimo; 
además el alto tono y valor científic0 de varias de las ponencias desarrolladas y discuti- 
das, y de las comunicaciones presentadas por 10s filólogos citados y por otros eruditos cata- 
lanes o del resto de la Península; finalmente a partir de erztonces, el catnlúa compartió 
con ln derncis lenguas ~zeolatinrts la atenció11 de la rornanistica general, tuvo delegados 
en las organizaciotles iriternacior~ales de filologic~, etc.. (BADIA, 1955 :  101-102, el 
subratllat és nostre). 

En aquest I Congrés, iniciat i organitzat en gran part per mossbn Alcover, van partici- 
par els alemanys Fritz HOLLE amb una conferkncia en castelli (La frontera de la leng~la catn- 
la11a erl la Francia meridional) i Bernhard SCHADEL amb una conferkncia en alemany 
(Über die Zuktlnft der katalatiischerl Spraclzstudierz). SCHADEL figura molt sovint com a fun- 
dador dels estlidis catalans a Alemanya perqui? els va fomentar a la Universitat de Halle. 
Tenia contactes amb els catalans, sobretot amb ALCOVER i hi va rebre becaris catalans." 
Després d'un viatge d'investigació dialectolbgica que SCHADEL va fer amb Alcover a tra- 
ves del Pirineu,lotots dos van acudir al I Congrés, perb com que SCHADEL va haver de tor- 
nar urgentment cap a Alemanya, ALCOVER va fer una traducció de la seva ponkncia i la va 
llegir. En aquesta ponbncia SCHADEL pren enkrgicament partit per la llengua catalana i expli- 
ca la legitimitat dels estudis catalans." 

SCHADEL subratlla els mkrits de la investigació que s'havia fet fins aleshores, perb també 
n'indica els punts insuficients i fa algunes propostes per a un nova concepció i per a la millo- 
ra dels estudis catalans, com ara: 

1. La recerca diacrbnica sobre la base de la literatura catalana medieval; 
2. La recerca sincrbnica, sobretot dialectolbgica del catal i  <(actual>>, la producció 

d ' ~ ~ n  diccionari dialectolbgic segons la concepció d ' A l c ~ v e r . ' ~  
3. La fundació d'un Institut d'Estudis Catalans. 

9. Sobre la figura de Schadel i els seus contactes i conflictes amb els catalans vegeu Eberenz- 
Greoles, 1990. 

10. Vegeu la descripció d'aquest viatge en el seu Diari de viatges, ALCOVER, 1988. 
I I. ((Dic Frage, die dieser Kongress sich stellte und die an dieser Stelle beredte und sachkundi- 

ge Redner in der mannigfachsten Weise in Einzelfragen auflosen und durch die Behandlung ihrer 
speziellen Themata illustrieren, die Frage namlich: 4 s t  das Studium und die Pflege der katalanischen 
Sprache berechtigt und notwendig?,,, sie ist durch das Zusammentreten des Kongresses an sich und 
durch die Thatsache, dass zahlreiche katalanische und auslandische Philologen hier mitwirken, 
bereits deutlich genug beantwortet. (.) Dass Katalonien ein Recht hat das Studium und die Kenntnis 
seiner Sprache zu beleben und zu fordern, dan kann heute nus noch von boswilligen Ignoranten bez- 
weifelt werden.), (SCHADEL, 1906: 410). 

12. ((Dass das Studium. des Diallektworterbuchs, wie es von Mossen ALCOVER und vielen 
Mitarbeitern unternommen wird, nicht zu einer Zersplitterung und Dezentralisation, sondern zu einer 
Bereicherung und innerlichen Festigung der Sprachen dient. (...) Alles was in der Rede irge~irl e i~~er  
comarca existiert, ist katalanisch und hat darum ein A17recllt n~feirie plzilologiscl~e Benrbeit~l~~g.)) 
(SCHADEL, 1906: 412). Es veu clarament que SCHADEL defensa la posició  ALCO COVER en el debat nor- 
matiu. El conflicte normativista, molt interessant i molt sovint repetit en la histbria, es troba només com 
a al.lusiÓ dins de les descripcions d'aquella tpoca (vegeu BADIA i MARGARIT, 1955: 104) o no se'n parla 
gens (vegeu VALLVERDU, 1980). 



4. La millora de la formació dels estudiants de filologia mitjan~ant beques per a l'es- 
tranger. 

5. La creació de publicacions per a la difusió dels resultats de recerca i la confecció d'un 
atlas lingüístic segons el model del Atlas ling~iistique de la France de Gilliéron. 

Segons el nostre entendre no es pot distingir clarament si la creació d'un Institut era idea 
seva o si només va tenir-hi I'honor de presentar un projecte ja prou avanpt pels mateixos 
catalans." 

Després del congrés es realitzen moltes de les seves propostes. L'Institut d'Estudis 
Catalans es crea el 1907, els estudiants Antoni Griera, Manuel de Montoliu i Pere Barnils 
se'n van a Halle amb una beca per ampliar els seus coneixements de filologia rominica 1 

de metodologia.lJ 
A partir d'aquell congrés els estudiants catalans s'estableixen a Catalunya i són reco- 

neguts també a l'estranger (BADIA i MARGARIT, 1955). En aquella bpoca es van confeccio- 
nar les obres més fonamentals de descripció i codificació de la llengua catalana moderna 
(Diccionari, Gramhtica, Ortografia de Pompeu Fabra -vegeu BADIA i MARGARIT 1977: 50- 
51; 1985: 165-1987). Contribucions alemanyes importants van ser les monografies de Schadel. 
1908 i de MEYER-LUBKE, 1925; en l'obra de I'últim al catali es va presentar per primera vega- 
da com a idioma independent i a no en l'apartat dedicat al provenpl. Aquesta classifica- 
ció va provocar un debat tipolbgic que tindd la seva repercussió fins als anys seixanta.lX 

Per al contacte entre Alemanya i Catalunya la persona de Schadel, els seus becaris i 
els seus deixables i successor alemanys'kren molt importants. També a partir de la bibllo- 
grafia de la ZrPh observen que les publicacions sobre temes catalans comencen i es multi- 
pliquen a poc a poc en els anys següents. 

Con és sabut, la situació del catali va millorar en les dues primeres dkcades del segle 
vint;" va ser codificat i difós en tots els imbits de la vida pública fins a la dictadura de Primo 
de Rivera l'any 1923, quan encara era tolerat. 'Ta guerra civil va produir un descens 
dramitic del catali i la prohibició de la llengua oral i escrita. Fins als anys seixanta era 
difícil publicar textos en catal&," per6 als últims anys del rkgim franquista la situació va anar 
millorant a poc a poc.?O 

No es pot dir si la prohibició del catali i la reducció de la recerca en aquest imbit van 
repercutir sobre la romanística alemanya. En la bibliografia de la ZpPh trobem només 12 
articles entre 1940-1950, perb cal tenir en compte que aquests anys coincideixen a Alemanya 

13. <<(. . .) kein Institut ware darum geeigneter einen solchen Atlas linguistique auch in Katalonien 
anzufertigen als das Institut fur katalanische Sprache, {nit dessen Projekt, nzeine Herr~z, i~z grossen Ziiger~ 
bekarint Z L ~  machen ich an dieser Stelle dic Ehre habe.,, (Schadel, 1906: 415, el subratllat és nostre). 

14. Vegeu Briesemeister, 1988 i Eberenz-Greoles, 1990. 
15. Per a MEYER-LUBKE vegeu CALAFORRA 1993, per al debat tipolbgic, vegeu BALDINGER 

1958, BADIA i MARGARIT 1977, SCHLIEBEN-LANGE 1971, MULLER 1983, per a una visió de conjunt, 
Vegeu BIERBACH/R.IXACH, 1988. 

16. Vegeu Giese 1955 i Eberenz-Greoles, 1990. 
17. Sobl-re la histblia d'aquella tpoca, sobre el nacionalisme, vegeu NAGEL 1991; sobre la conscitncia 

lingüística i la política lingüística vegeu BERKENBUSCH 1988, sobre I'ensenyament, SEITTER 1993. 
18. Els informants d'unes entrevistes parlaven de la dictablanda en lloc de dictadura perqut consi- 

deraven que la persecució del catalh durant aquella tpoca no fou molt dura, vegeu BERKENBUSCH, 1988. 
19. Vegeu entre altres BIERBACHREIXACH, 1988. 
20. Vegeu BADIA i MARGARIT, 1976. 



amb la guerra i la postguerra. En els deu anys que segueixen tenim el doble d'articles, tot i 
que la xifra tot no passi dels 21 títols (i aixb és ben poca cosa). Caldria esperar fins als 
anys seixanta perqub hi hagi un augment dels títols publicats. Un panorama semblant ofe- 
reix la bibliografia de BRIESEMEISTER 1979. 

Abans de parlar de les bibliografies que hem analitzat, repassarem breument la situa- 
ció a Catalunya durant els anys seixanta i setanta. La prohibició del catala i de les publica- 
clons en catalh i la forta repressió en general no es van poder mantenir al llarg dels anys 
de la dictadura. Els religiosos de Montserrat van ser els primers a editar obres eclesihsti- 
ques escrites en catalh i ja en els anys cinquanta, la gramatica de Pompeu Fabra veia una ree- 
dició. El número de publicacions comentades per BADIA i MARGARIT, 1976 és prou impres- 
sionant. Al principi dels anys setanta també es publiquen llibres que analitzen la situació 
lingüística com per exemple un llibre molt difós i reeditat Dues llerzgiies: d~iesfilrzcions? 
de Francesc VALLVERDU. Són els anys de la creixent envergadura de la sociolingüística cata- 
lana que també tindrB la seva repercussió en la romanistica alemanya. 

2.  LA CONTRIBUCIO ALEMANYA A LA INVESTIGACIO DE TEMES CATALANS 

REFLECTIT PER BIBLIOGRAFIES, RESUMS I ACTES DE CONGRESSOS 

Si entreprenem la tasca delicada d'analitzar les bibliografies existents sobre el nostre 
tema, hem de fixar-nos primer en els seus defectes, no perqub vulguem disminuir el seu 
valor sinó per no córrer el perill d'una interpretació falsa de les dades. Primer s 'ha de 
mencionar que les bibliografies es basen molt sovint en una selecció i no tenen en comp- 
te una part de les publicacions existents. Després s'ha de tenir en compte que entre la publi- 
cació d 'un  article o d 'una monografia i la seva inclusió en la bibliografia a vegades 
poden passar anys." Un altre problema és l'estructura diversa, ja que els criteris són dife- 
rents, les categories no són les mateixes o a vegades, encara que portin el mateix nom, no 
fan referbncia al mateix contingut, o en canvi porten un nom diferent tot i que tenen un con- 
tingut idbntic. 

L'exemple següent vol donar una impressió de les diferbncies de qualitat que hi pot 
haver entre les bibliografies. Comparem una mostra d'articles en llengua alemanya apa- 
reguts en la Bibliographie Linguistischer Literatur (BLL) i les de la Bibliographie Lin- 
g~íistiq~íe (BL): 

Any BLL BL 

Aquestes xifres palesen que, per obtenir dades fiables, cal contrastar diverses biblio- 
grafies. 

21. Una avaluació de la qualitat de les diverses bibliografies de la romanística es troba a RHEINBACH, 
1985. 



Per al segle dinou les obres de contingut catab no s'han de buscar en bibliografies espe- 
cialitzades sinó més aviat en obres de conjunt (catalk-provenpl, etc.)." També hi ha un tipus 
de fonts bibliogrifiques que quasi no apareixen mai en les bibliografies corrents, com són 
els anomenats Schulschriften (Publicacions d'Institut)." 

Per a l'bpoca de 1890-1950 ens basem en les dades de la bibliografia de  la ZrPh, 
aquella de FLASCHE 1950 i la de BRIESEMEISTER 1979. Per més endavant podem comptar amb 
la Romanische Bibliographie (RB--a partir de de 1961), la Bibliographie der Hispanistik 
(BHisp -1978-1989), la Bibliographie Lingc~istischer Literatcir (BLL), la Bibliographie 
Linguistique (BL), a partir de 1984 tenim la ressenya de SchonbergerlStegmann (Zeitschrift 
fiir Katalanistik-ZfK 1 1988 ff) i també la llista d'escrits universitaris (Katalanische 
Hochschulschriften) de Sabine Sattel (Zfk 1991). A més vam consultar els actes dels con- 
gressos internacioals de romanística, hispanística, catalanística i les fonts indicades al 
final del text.'" 

2.1. L'andlisi de les bibliografies 

Malgrat la qualitat molt diversa i la incompatibilitat de les categories intentarem fer una 
síntesi d'aquestes bibliografies. 

1. Bibliografies, manuals, resums sobre I'estat de la cikncia. 
2. Histbria de la disciplina. 
3. Histbria i estructures de la llengua. 
4. Gramktica. 
5. Lexicologia, etimologia, semintica. 
6. Dialectologia. 
7. Onomkstica/toponomistica. 

L'anklisi de les bibliografies segons aquestes categories no es pot fer segons criteris 
estrictament quantitatius perquk -com ja hem mencionat més endavant- contenen massa 
errors (mencions doblades del mateix títol, títols que apareixen cada any de nou, etc.). Ens 
hem de contentar amb la possibilitat d'assenyalar tendbncies que tenen, malgrat tot, el seu 
valor. Tenint en compte aquesta premissa podem caracteritzar el desenvolupament de la 
manera següent: 

Des del principi del nostre segle fins al final dels anys trenta, l'interbs de la romanís- 
tica alemanya en temes catalans és constant perb quantitativament poc important. Tenim 
un total de 69 títols de 50 autors. La majoria dels articles pertanyen a la categoria 3 (histb- 

22. Vegeu per ex.: Der de~ltsche Beitrag zur Okzitanistik 1802-1983. Eine Bibliographie, Frankfurt 
arn Main, 1983, Institut fur Romanische Sprachen und Literaturen der Johann Wolfgang Goethe- 
Universitat. 

23. Com per exemple: Pfandl, Ludwig Beitrage zur spanischen und provenzalischen Literatur des 
Mittelalters, in: Wissenschnfliche Beilage zlrm Jnhresbericht der Kreisoberrenlsch~~le Bayre~lth,fiir d a ~  
Schuljnhr 1914/15, Bayreuth, 1915, els autors d'aquest tipus de publicacions eren professors d'lnstitut. 
Donem les gracies a Brigitte Schlieben-Lange per aquesta pista. 

24. Taules de totes les bibliografies esmentades són publicades en la primera versió d'aquest art!- 
cle, vegeu BERKENBUSCH/BIERBACH, 1994. 



ria i estructures), sobretot perquk és una categoria poc definida que inclou altres subcate- 
gories com per exemple fonktica i morfologia. Segueixen els estudis de dialectologia, geo- 
grafia del llenguatge (6), lexicologia, etimologia, semantica (5), gramatica (4) i finalment 
onomastica i toponomastica (7). Totes aquestes obres es distribueixen més o menys regu- 
larment en el temps amb l'excepció de tractats sobre lexicologia, que registren un incre- 
ment a partir de I'any 1927. 

Aquesta tendkncia continua durant els anys quaranta i cinquanta. També augmenten 
els títols de les categories (6) i (7). A la primera meitat dels anys cinquanta s'observa un 
<cboom>> de  dialectologia catalana en el percentatge corresponent de  títols alemanys. 
S'incrementen també les contribucions sobre histbria de la llengua i gramatica, perb en aquests 
camps la participació alemanya és molt petita. Les tendkncies globals continuen a la sego- 
na meitat dels anys cinquanta, perb hi minva la part dialectolbgica. Els autors alemanys hi 
són presents, perb no gaire nombrosos. Als anys seixanta hi ha algunes contribucions ale- 
manyes, en el domini de la dialectologia i gramatica (gramkica histbrica inclosa)." 

A partir de 1967168 l'interks dels alemanys en dialectologia, onomastica i toponomksti- 
ca minva segons les dades de la RB; a partir de 1986 gairebé no hi consta cap aportació. En 
canvi l'interks per qüestions lexicolbgiques, etimolbgiques i semantiques és constant i té els 
seus punts culminants els anys 1969170 i 1988. La comparació amb la BL i la BLL indica 
que durant els anys setanta la producció en l'hmbit de la gramatica viu els seus millors moments, 
sobretot en 1969170 i en 1985 tot i que l'aportació alemanya no sigui gaire important. 

La qüestió oberta sobre l'estatut tipolbgic de la llengua catalana -pertinenp a l'hmbit 
de la ibero- o gal.loromhnia- és d'un interks constant fins als anys setanta i va revelar 
cada vegada la problematica dels criteris establerts (SCHLIEBEN-LANGE 1971, MULLER 1983). 

Els anys setanta i vuitanta ens porten un augment de la participació alemanya en el domi- 
ni d'histbria i estructures (3) que augmenten clarament el 1985 i 1990. En aquesta catego- 
ria (3) s'inclou a partir de 1973174 una nova subcategoria: la sociolingiiistica. El creixe- 
ment dels estudis sociolingüístics d'aquella kpoca perb, no queda ni mínimament reflectit 
per les dades de la RB. En canvi, si consultem la BHisp hi podem constatar un creixement 
continu de les publicacions que tracten temes catalans i sobretot de sociolingüística, la 
categoria més important durant els últims anys.26 

De fet, perb, la discussió de la sociolingüística catalana i els primers estudis empírics 
comenGen bastant més aviat: als anys setanta. Aquest estat de coses es pot confirmar si com- 
parem aquestes dades amb les de Sabine SATTEL 1991. Es tracta d'una llista de treballs 
universitaris sobre temes catalans fets als pai'sos de llengua alemanya a partir de 1945 fins 
a 1990. La llista inclou treballs de diferents graus acadkmics (doctorat, llicenciatura, 
diploma, etc.), treballs publicats i no publicats i també treballs que s'havien comenpt  en 
1990. La comparació d'aquesta llista amb les dades de la BHisp demostra que hi ha un 
augment de treballs sociolingüístics a partir de 1985 (molt sovint no publicats). 

Com hem comentat més amunt, no podem assegurar amb exactitud si la repartició 
dels temes d'investigació que demostren les bibliografies corresponen sempre amb la rea- 
litat de la recerca. Llevat de la ja comentada selectivitat i imperfecció de les bibliografies, 
hi ha altres dades que hi manquen, perquk són ccamagades,), p. ex. dintre d'obres més glo- 
bals i fonamentals (com p. ex. BALDINGER 1958 o TOVAR 1978) i potser que encara en fal- 

25. Vegeu per exemple els treballs de HAENSCH (1954, 1962a i 1962b). 
26. Aixb és certament degut a la manera de recollir les dades. Els articles que figuren en la 

BHisp són anunciats pels autors mateixos, vegeu infra, 3. 



ten perqub no han estat classificades degudament per I'ambigüitat del seu títol. En tot cas, 
la comparació de totes les dades mencionades (incloses les de treballs no publicats o enca- 
ra en curs), dóna com a resultat una intensificació de la recerca lingüística pel que fa al catal5 
a partir dels anys vuitanta. 

Encara que els catalans veuen amb satisfacció el fet que els investigadors alemanys s'in- 
teressin en la llengua catalana, s'ha de dir que (contririament a altres $poques) els cata- 
lans malauradament no coneixen, en general, els treballs alemanys, sobretot si són publi- 
cats en llengua alemanya. Les publicacions en llengua catalana d'autors alemanys, en 
canvi, no tenen l'atenció que mereixen dins de l'ambit de la romanística en general. 

2.2. Les contribucions sobre el catalh en actes de congressos 
i p~iblicacions de conjunt 

Finalment, una mirada a les actes dels congressos internacionals de romanística. El catal5 
no hi té un paper gaire important, hi ha alguns articles i sobretot es parla del catalk en 
contribucions comparatistes. Les dues excepcions, és clar, són els dos congressos que es 
fan als paysos catalans: Barcelona 1953 i Palma de Mallorca 1980.?' 

En el congrés de Barcelona hi ha contribucions de romanistes alemanys destacats, 
com ara Giese, Schürr, Flasche, Wagner, Rohlfs. La presbncia germanica es fa encara més 
palesa en el congrés de Palma de Mallorca, amb la sessió pleniria i la taula rodona sobre 
el futur de la llengua catalana amb discussió i participació de, Hilty, Wandruszka, Kremnitz, 
Schlieben-Lange. 

En els congressos nacionals dels romanistes alemanys -dels quals només tenim una visió 
molt aproximada, perquk no van publicar actes de manera regular- la lingüística catalana 
només es manifesta molt esporadicament fins als anys setanta. Així encara en 1977 només 
hi ha una sola contribució catalana dins la secció de minories lingüístiques (dirigit per Georg 
KREMNITZ)" al costat de vuit altres sobre Franqa. La concentració en temes francesos 
caracteritza certament la romanística d'aquella bpoca. 

Per altra banda, trobem a partir dels anys seixanta els primers congressos internacionals, 
especialitzats en temes catalans: el primer, iniciat per Antoni BADIA i MARGARIT (Barcelona) 
i G e m i  COLON (Basilea) va tenir lloc a Estrasbourg, documentat sota el títol La linguisti- 
que catalane (BADIA/STRAKA 1973) i representa una primera mostra de treballs de iingüis- 
tica catalana de postguerra -sense contribucions alemanye~.~" 

27. Per raons d'espai no indiquem separadament les Actes publicades dels vint congressos de lin- 
güística i filologia romanica si no en citem especialment alguna contribució. 

28. Aquesta contribució era a carrec d'un linguista nord-catala, és a dir d'en Domenec Bernardó: 
gEnqu&te et diglossie en Catalogne-Nordn, in Kloepfer et al. 1979: 11, 561-566; una altra contribució 
de José Maria Taberner (Siegen) sobre la Nova Can@ Catalana es troba dins la secció ctKultur als 
Widerspiegelung sozialer Konflikte auf der Iberischen Halbinsel~, in Kloepferet al. 1979: 111,466-48 1. 

29. Aquest col.loqui és sens dubte un esdeveniment clau per a la lingüística catalana. Per pri- 
mera vegada després de 1906 -i a fora de Catalunya absolutament per primera vegada- el catali és 
objecte d'un congrés internacional i una publicació en llengua francesa en facilita la divulgació. Els 
investigadors de llengua alemanya també hi són presents, encara que ho hagin publicat en aquest 
context. Els protocols del congrés anoten la participació de Günther Haensch, Gustav Ineichen, Brigitte 
(Schlieben-) Lange, Helmut Lüdtke i -al costat de Germi Colon- els romanistes su'issos Michael 
Metzeltin, Martin Lienhard i Gret Schib. 



En ocasió del tercer col.loqui sobre el catala, celebrat a Cambridge en 1973 (Actes 1976), 
es va constituir 1'AssociaciÓ Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), una 
xarxa que reuneix els catalanistes actius a nivell mundial i que celebra un co1,loqui cada 
tres anys, el des& d'aquest per primera vegada a Alemanya (Frankfurt am Main 1994)." 
Observant l'aportació alemanya, documentada per les publicacions de les Actes, cal cons- 
tatar que aquesta no és gaire voluminosa, perd constant i anib una tendttncia creixent." 
Les investigacions lingüístiques es troben sobretot en l'hmbit de la sociolingüística.3~ 

Més indicacions per demostrar l'interbs creixent de la romanística alemanya en temes 
catalans ens donen alguns números tematics de revistes especialitzades (Iberoronznnia 911979; 
Iberoarnericn~za 2411985, Die horen 158/1990), introduccions a la llengua catalana (LUDTKE 
1984, RONTGEN 1987, RADATZ 1992) i articles de conjunt que no podem citar tots aquí." 
Un pas molt important per la investigació i també per a ]'aprenentatge del catali significa 
la publicació dels diccionaris moderns, confeccionats segons estandards lexicogrifics actuals, 
de Batlle/Haensch/Stegmann~Woith 1991. Finalment cal mencionar que la catalanística crei- 
xent s'ha creat una base organitzadora amb la fundació de la Deutsch-Katalanische Gesellschaft 
(DKG) i té, a partir de 1988, amb IaZeitschriftfiir Karalanistik (ZJk) el seu mitja de discussió 
i publicació. 

La sociol~nguística és la disciplina amb la qual nosaltres (les autores d'aquest article) estem 
compromeses d'una manera particular i que ha motivat molts romanistes de la nostra gene- 
ració per als estudis del catalh. És molt difícil de reconstruir ccthe state of the art), a pafiir de 
les bibliografies especialitzades, perqutt en el camp de la sociolingüística, es noten encara 
més que en les altres &rees les deficikncies de les bibliografies tradicionals. És sobretot el 
seu carhcter interdisciplinari que fa la seva classificació més difícil; la categoria sociolin- 
giiisrica es va crear molt tard a dins de les bibliografies (vegeu 2.1), i els cathlegs de les 
biblioteques tampoc no posen gaire afany a promocionar aquesta categoria. Una prova en el 
Iberoamerikanisches Institut de Berlin (la biblioteca alemanya més important per a la inves- 
tigació del domini iberorroma). mostra que sota el lema ((Katalanisch,, -encara que hi hagi una 
categoria ccsociologia de llenguatge+ els treballs sociolingüístics no hi estan gaire documen- 
tats, malgrat que molts d'ells es trobin a la mateixa biblioteca. Si confiéssim doncs, en 
aquests mitjans d'investigació arribaríem a una imatge molt poc fiable de la recerca sociolin- 
güística sobre el catala que, de fet, es manté des de fa vint anys en el centre de la recerca lin- 
güística sobre el catali, tant a Catalunya com a fora i especialment a I'hrea de llengua alemanya. 

30. Vegeu també Bover i Font 1993 amb més dades bibliogrifiques i la ponkncia de BADIA i 
MARGARIT en el Xe Col,loqui de I'AILLC (Flmkfurt, 1994). 

3 1. Hem comptat només els articles lingüístics encara que -segons la definjció de I'AILLC- també 
hi figuren treballs de literatura. 

32. Trobem remarcable que en el 56 Col.loqui d '  Andorra 1979 hi hagi unes quantes contribucions 
de sociolingüística, pero encara cap de part d'investigadors alemanys. Potser una indicació que la socio- 
lingüística alemanya, quant a problemes sociolingüistics actuals encara era en plena fase receptiva. 
Vegeu p. ex., KREMNITZ 1979. 

33. Noniés n'anomenem un de manera exemplar, Rolf Eberenz (1982) que dóna una visió glo- 
bal sobre els estudis catalans a Alemanya, a us tria i Sui'ssa. A partir de 1988 la Zfk publica ressenyes 
i bibliografies per documentar ccthe state of the artn. 



El gran atractiu del catala, pel que fa al <<fet ca t a lb  com a minoria nacional, des 
d'una perspectiva sociolingüistica, es pot explicar per factors diversos: el més evident és 
la situació del catalh mateix, que va desenvolupar una forta dinhmica al mateix temps que 
moltes minories europees van manifestar-se i van atreure l'atenció dels sociblegs i lingüis- 
tes molt més enlla de les prbpies fronteres. Després de 1968 es van criticar a tota Europa 
les relacions desiguals entre centres i periferies, heretades dels estats centralistes del segle 
dinou, i els moviments <<nacionalistes minoritaris,, es van veure amb simpatia i esperanp 
com a promotors de noves estructures i portadors d'un nou tipus de moviment social 
(vegeu BIERBACH~ARTMANN 1979). Catalunya es va revelar ripidament com a minoria nacio- 
nal i lingüística <<amb bxit>>. Amb el final del rbgim franquista i el comenGament del pro- 
cés de democratització, el públic (professional i no professional) registra <<des de fora>> el 
procés de normalització, una ccrenaixen$a>> espectacular d'una llengua que molta gent 
-fins i tot molts romanistes alemanys- no coneixien gaire. Aquesta actitud, una certa 
admiració per la lluita i defensa d'una llengua oprimida, es fa palesa en els comentaris de 
romanistes alemanys, participant en el 165 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia 
Rominica, 1980 a Palma de Mallorca (el lloc del congrés no és tampoc casual en aquella 
bpoca), on en el marc de la taula rodona sobre <<Présent et Avenir de la Langue Catalanen, 
el de Mario Wandruzska parla emfaticament de 

<<la lutte héroique que les Catalans ont mené (. . .) pour reconquérir leur langue sou- 
veraine -le triomphe actual- un des chapitres les plus pathétiques de I'histoire de nos 
langues romanes (. . .)>> (Actes, 125YJ 

EI catalh -una llengua minoritaria que (com sembla des de fora) s'ha desenvolupat 
dins un espai de temps molt curt d'una llengua dominada en una llengua <<adulta>>, recone- 
guda a nivell polític, jurídic i social, fascina els romanistes alemanys. Els dóna l'ocasió d'ob- 
servar els processos de desenvolupament lingüístic ccin viva>> i hdhuc de participar-hi com 
a <<experts>> que formulen criteris i judicis sobre la classificació i l'estatut d'una llengua, ja 
que hi aporten una legitimació científica (vegeu CALAFORRA 1994). Així almenys podem 
interpretar el paper que va ser atribu'it als lingüistes estrangers en el I1 Congrés de la Llengua 
Catalana 1986, que van actuar com a key speakers (com ara John Gumperz, Andrée Tabouret- 
Keller, Leslie Milroy i altres representants coneguts de la sociolingüística internacional). '' 
D'altra banda hi havia les ponkncies per a un públic més ample sobre el tema <<El catala 
en el món>> amb una forta participació de romanistes alemanys." 

La funció de legitimació atribu'ida als lingüistes estrangers per a confirmar la importiin- 
cia de la llengua catalana i la racionalitat de la política lingüística a Catalunya sembla evl- 
dent. En aquest sentit es repeteix la histbria, perd amb la diferbncia que actualment la lin- 
güística catalana ja no necessita, com en 1906, un <<ajut al  desenvolupament^.'^ 

34. Malgrat el seu entusiame el conferenciant aconsella després que per raons pragmiitiques no 
cal fer cap excés nacionalista, o sigui, de fet recomana sotmetre's a l'idioma mundial, el castelli. 

35. Vegeu Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 111: Ares 2, Sociologia de la Ilen- 
gua, Girona 199 1. 

36. Vegeu BOVER i FONT 1993: 28. 
37. En canvi cal valorar la seva obertura internacional. La sociolingüística catalana en va rebre 

impulsos molt importants, que sense dubte, han promogut un canvi de paradigma cap a investiga- 
cions de caire interaccionista i etnometodolbgic, com a ara p. ex. CALSAM¡GLIA/TUS~N 1980, Bolx 198 1 
i 1993. 



3.1. Factors interfrs: els principis de la sociolingüistica a Alenzanya 

També uns factors interns al desenvolupament de la disciplina contribueixen a l'interbs 
creixent en la llengua catalana, o més especialment en la sociolingüística catalana, a Alemanya. 
En aquell moment, entorn dels incisius canvis d'orientació del 68, l'acollida d'elements de 
les cibncies socials i la dinimica intema de la lingüística general es conjuguen per a fomen- 
tar un canvi de paradigma, almenys parcial, en el domini de la romanística alemanya.2Y 

El concepte i la disciplina ccsociolingüística~) es fan conbixer a Alemanya a finals dels 
anys seixanta, principis dels anys setanta, en un primer temps no tant, com ara a Catalunya, 
pels lingüistes-antropblegs nord-americans (HYMES, GUMPERZ, FISHMAN, etc.), sinó gr i-  
cies a l'obra d'orientació més aviat pedagbgica de l'anglks Basil Bernstein. La seva -des- 
prés molt criticada- cchipbtesi de deficibncian, que va relacionar determinats parimetres 
socials (grau d'instrucció, professió, ingressos) amb unes practiques educatives i lingüísti- 
ques ccdeficients,) (en comparació amb els usos de les classes mitjanes), tenia l'objectiu de 
fomentar mesures compensatbries per als infants de les classes socials més baixes, per tal 
de promoure'n I'kxit escolar. Els postulats de Bemstein van rebre molta atenció a Alemanya 
perquk van coincidir amb un ambient de canvi social i de reforma, sobretot a l'imbit de l'en- 
senyament (1968). En el marc de la lingüística, van influir en un canvi d'orientació cap a 
estudis més empírics, aplicats i interdisciplinaris, situats entre psicologia social, pedagogia 
i política. 

Perb ripidament els estudis lingüístics, realitzats a I'imbit escolar i pre-escolar amb 
aquesta visió ccreformista)), es van veure confrontats amb la critica de la part dels lingiiis- 
tes d'orientació més descriptiva i tebrica, que van criticar, amb raó, les implicacions nor- 
matives de ccl'escola bernsteiniana,) tant com les seves deficibncies tebriques i empiri- 
ques.'" partir dels anys setanta, una teoria alternativa sobre la llengua en el seu context 
social, relacionant igualment els fets lingüístics amb parimetres socials, perb oferint al mateix 
temps una eina de descripció sistemitica de la variació social del llenguatge, va ser pro- 
posta per William LABOV (1970). L'anomenada cchipbtesi de diferkncia)), que parteix de la 
igualtat qualitativa de totes les variants socials d'una llengua i en demostra la Ibgica inter- 
na. va desallotjar ((la hipbtesi de deficikncia>>.'O Encara que en el marc de la romanística 
alemanya, el model variacionista no va donar lloc a gaires estudis empírics (es va establir 
sobretot a l'imbit hispanoamerici amb LAVANDERA, SILVA-CORVALAN, i altres), van tan- 
mateix incidir en la manera de concebre la llengua -com a fet social." 

Tot i així, aquella llarga controvkrsia -entre abemsteinians i laboviansn- sobre la varia- 
ció interna de la llengua havia sens dubte sensibilitzat els investigadors pels aspectes socials 
i al mateix temps contribui't a justificar la critica dels conceptes estructurals, idealitzats i 
molt allunyats de qualsevol base empírica. En aquell moment es varen etredescobrir)) les 
minories lingüístiques de la Romania i, amb aquelles, la sociolingüística catalana amb la 
seva clara orientació empírica, la seva teoria socialment i histbricament fundada i la seva 

38. L'apartat segiient reflecteix possiblement la nostra visió subjectiva del desenvolupament de 
la lingüística a Alemanya, tal com el varn observar (i viure) -també en contacte amb la lingüística gene- 
ral- des dels anys setanta. 

39. Vegeu DITMAR 1973. 
40. Aquesta dicotomia va ser formulada per DITIMAR 1973. 
41. Vegeu per a la sociolingüística en general SCHLIEBEN-LAKGE 1973 i per a la sociolingüística 

als pai's0~ de llengües romhniques DITTMAR/SCHLIEBEX-LANGE 1982. 



actitud de compromís polític per a la llengua oprimida. Aquesta va oferir als investiga- 
dors interessats un objecte d'estudi, actual i rellevant, també a nivell social i polític, amb 
problemes significatius també més enllk del cas catalk (bilingüisme i diglbssia, contacte 
de llengües i canvi d'estructures, conscikncia lingüística, actituds i comportament lin- 
güístic, etc.). Finalment un concepte de la lingüística que no fos 1 'art pour 1 'art sinó una 
ccsociolingüistica de combat,,, que permetia la identificació de l'investigador amb una ccbona 
causa,,. 

En aquest context -de transferbncia i identificació- jugaven un rol important (com al 
principi de segle) els contactes personals, a través de la participació en congressos i col.loquis 
internacionals (Perpinyk 1978, Andorra 1979, Meran 1980, Mkxic 1982, Rouen 1984, etc.) 
que van establir la comunicació entre els romanistes alemanys i catalans, sobretot amb els 
del Grup Catalk de Sociolingüística (GCS).4' Va comenGar un intercanvi intens, el primer 
resultat del qual va ser l'antologia de textos de la sociolingiiística catalana de G. Kremnitz 
1979." Al mateix any, a la secció de ccminories lingüístiques>> del Congrés dels Romanistes 
Alemanys a Saarbrücken van ser presentats, per primera vegada temes de sociolingüística 
catalana.JJ Al principi dels anys vuitanta el tema de les ceminories>, (segons la definició) (cnacio- 
nals,, o ecregionals,, va tenir un apogeu en tota Europa occidental. L'objecte -i molt sovint 
també lloc de congrés- de la recerca i discussió foren les regions de minories amb llengües 
prbpies com per exemple Tiro1 del Sud, Sardenya, Occithnia, Cbrsega, Bblgica, SuYssa i 
Canadj. La sociolingüistica catalana hi va guanyar rhpidament un lloc preponderant per les 
raons <<externes,> histbriques i ecinternes, científiques ja descrites mts amunt. 

3.2. La sociolingiiística catalana: posicions, temes, tendtncies 

A l'hora de comparar les fases i tendkncies diverses de la sociolingüistica catalana 
amb la investigació sociolingüistica alemanya en el camp del catalB durant les mateixes k p e  
ques, hi constatem certes convergkncies, perb tambt diferkncies. 

Primer, es poden distingir dos nivells metodolbgics dins la recerca sociolingüistica en 
general: per una banda, els estudis correlatius d'orientació quantitativa que relacionen 
parimetres socials amb fenbmens lingüístics i abracen una població important (large scale 
studies) i per altra banda, els estudis exemplars (micro-studies) d'orientació qualitativa 
que analitzen el comportament lingüístic de grups petits o individus i recorren a explicacions 
que integren les condicions i relacions socials complexes d'aquests  individu^.^' 

Durant les fases de la sociolingüistica catalana que nosaltres volem esbossar aquí, domi- 
naven a Catalunya les investigacions de tipus quantitatiu (p. ex. REIXACH 1985) mentre 

42 El grup es va const~tutr el 1974 en el context de la participació de lrngusstes catalans en el 
Congrés Mundtal de Soclologla de Totonto I publlcades de 1977 la revista Treballs de Soclollng~lícricn 
Catalana, vegeu tamb6 KREMNITZ 1979 16 1 28-30 

43 Aquí també es troba una presentacló del desenvolupament de la sociollnguist~ca catalana 
fins aquell moment 

44 Vegeu més amunt (cap 2) Les ponkncles d'aquesta secc~ó no folen publlcades en conjunt, 
pe16 van apartlxel en levlstes, com per exemple, Blerbach 1980, Neu-Altenhe~me~ISchl~eben-Lange 
1980. 

45 Per als avantatges I lnconvenlents dels mktodes quantltatlus (macro-studles) I qualltatlus (mlclo- 
stud~es) a la soc~olinguishca vegeu Berkenbusch 1988. 137-148, Blelbach 1988. 163-171 I 1989 
34-4 1 



que la recerca de caire qualitatiu i interpretatiu va ser majorithriament cosa d'investiga- 
dors estrangers i sobretot d ' a leman~s . '~  

Cronolbgicament podem distingir tres períodes en el desenvolupament de la sociolin- 
güística catalana (som conscients que aquestes perioditzacions són sempre simplificado- 
res) que corresponen amb fases anhlogues de recepció i també de divergbncia de l'estat 
dels estudis d'aquell moment a Alemanya. 

(1) La fase inicial d'arrancada (A~lfbruch) des del principi dels anys seixanta fins als 
anys setanta. 

(2) La fase de consolidació, des del final del rggim franquista a la ((reconquesta,) de 
l'autonomia fins al IT Congrés de la Llengua Catalana (1986), i finalment, 

(3) La fase actual de la diversificació metodolbgica i el contacte intensificat amb corrents 
internacionals. 

3.2.1. La fase inicial: urla sociolingiiistica de combat 

En 1964-1965, BADIA i MARGARIT va procedir a la seva primera gran enquesta sobre 1'Ús 
de la llengua catalana a Barcelona. Aquesta va ser la primera enquesta important (de tipus 
darge-scale,,) que s'ha fet en els pa'isos de llengües romhniques." Aquest projecte i d'al- 
tres que el van seguir (p. ex. REIXACH 1975) van servir de documentació de la vitalitat de 
la llengua catalana malgrat l'opressió que havia sofert durant molt de temps i havien de reve- 
lar les actituds de tota ((la comunitat de parla),, catalano-parlants i immigrants castellano- 
parlants inclosos. Aquells treballs, com els treballs crítics, informatius i programhtics d'a- 
quella fase (COROMINES, MELIA, VALLVERDU, etc.) tenien un carhcter testimonial i apel.latiu, 
volien informar i mobilitzar, volien descriure i canviar la situació o com va dir el mateix 
BADIA i MARGARIT: 

cr( .  . .) tot aixb forma part de la nostra lluita,,, (BADIA i MARGARIT 1976: 254). 

La mateixa cosa es pot dir dels treballs tebrics i analítics (no-empírics) i dels seus 
conceptes, com ara (<conflicte lingüístic)), ((auto-odi,), ccsubstitució~ versus ccnormalitzaciÓ>>, 
que eren, de fet, una reinterpretació (<militanteu dels conceptes de la sociolingüística i psi- 
cologia social nord-americane~.~~ 

L'expressió i el punt culminant d'aquesta sociolingüística compromesa, més enlla de 
les fronteres de les institucions científiques, va ser la secció de lingüística del Congrés de 

46. Vegeu p. ex. els treballs de BERKENBUSCH, BIERBACH, HARTMAKN, aixicom un número impor- 
tant de tesines no publicades (comp. ex. BERKENBUSCH, JOOS, KLEMPT, WAHL, u.a.). Els primers tre- 
balls d'aquest tipus a Catalunya van ser els de CALSAMIGLIA~TUSON (1980) i BOIX (1981) en els quals 
es nota la influkncia de la sociolingüística d'orientació etnogrifica nord-americana (GUMPERZ/HYMES). 

47. Vegeu BADIA i MARGARIT 1969 i molts articles complementaris i crítics després en con- 
gressos i revistes, p. ex. BADIA i MARGARIT 1976b. 

48. Els exponents d'aquests conceptes foren Lluís ARACIL, Rafel LI. NINYOLES. i també Francesc 
VALLVERDU per la concepció de <(normolitración. En general el desenvolupament de conceptes nous 
i aoriginalsn es atribu'it a ARACIL (el seu primer article no-publicat ((conflit lingiiístique et nolmalisa- 
tion dans 1'Europe nou\~elle>, és de 1965), mentre que la sistematització i divulgació són atribui'des a 
NIKYOLE~ (vegeu G~MENO/MONTOYA 1989: 51). 



Cultura Catalana, que va intervenir d'una manera decisiva en el Manifest de Cult~tra Catalana 
(1977) (vegeu FUSTER 1978). L'últim testimoni publicat de la ccsociolingüística de com- 
bat>> va ser el Manifest d'un grup de joves lingüistes catalans en 1979, ceuna nació sense 
estat, un poble sense llengua?>> (ARGENTE et al. 1979). 

La primera fase abra~a doncs, el principi de la tematització del conflicte lingüístic, la 
seva fundació tebrica amb la creació de conceptes nous, la seva investigació empírica i 
fins i tot el debat públic de mobilització. 

Durant els últims anys d'aquella primera fase es pot constatar una recepció interna- 
cional intensificada que es fa ressb en les publicacions sobre la situació a Catalunya amb 
els impulsos sociolingüístics  corresponent^.^^ Hi ha analogies en les actituds dels investi- 
gadors catalans i alemanys i també en els seus procediments de publicar obres divulgati- 
ves sobre la situació a Catalunya i de sensibilitzar un públic (científic i no-científic) per 
als problemes dels catalans i per una lingüística que no Únicament descriu i constata els 
fets sinó que també avalua i hi pren 

Per a les nostres prbpies recerques, les enquestes quantitatives encara que donaven 
una base empírica i informativa important, tenien menys influkncia, com a models de 
recerca que no pas, els conceptes crítics de la sociolingüistica catalana examinats i 
aplicats, en estudis de cas de  tipus ccmicro-study,,. Perb aquests ja se situen a l'bpoca 
següent. 

3.2.2. La fase de consolidació: nornzalització 

Per a situar la segona fase, la fase de consolidació de la llengua catalana i de la socio- 
lingüística que l'acompanya i la influeix, hi ha un ventall de punts decisius: 

El final del franquisme i el comenpment de la democricia (197511 976), el reconeixe- 
ment de la pluralitat lingüística en la Constitució Espanyola de 1978,l'Estatut d' Autonomia 
de 1979 que dóna oficialitat a la llengua catalana en el seu temtori, la creació d'una Direcció 
General de Política Lingüística per la Generalitat (1980), i finalment la Llei de Normalització 
Lingüística (1983) a la qual van seguir més tard lleis semblants per a les Illes Balears i el 
País ValenciB. Com a punt culminant i al mateix temps com a final d'aquesta fase, pot 
figurar el I1 Congrés de la Llengua Catalana (1986). Aquestes condicions polítiques i ins- 
titucionals expliquen el concepte de ccnormalització>~ en la seva doble significació de nor- 
malitzar I'ús del catal& en tots els Bmbits públics i d'actualitzar la codificació. El debat sobre 
la norma esdevé el tema central de la sociolingüística d'aquesta fase. El Grup Catalh de 
Sociolingüistica (GCS), que abans era una iniciativa d'alguns investigadors, un grup 
informal, es veu implicat en una certa institucionalització amb paper de consultori per al  

49. És difícil fixar el moment, perb es pot afirmar que els pioners de la sociolingüística cata- 
lana a Alemanya són: Günther HAENSCH, Georg KREMNITZ i Brigitte SCHLIEBEN-LANGE. Ja el 1970 
HAENSCH diu (en una pontncia sobre llengua parlada i escrita) al I1 Col.loqui Internacional sobre 
el Catalii: ctEn realitat s'haurien de fer quatre o cinc pontncies sobre els aspectes polític, histbric, 
sociolbgic i normatiu de la llengua (per tractar el tema adequadament -les autores).,, (HAENSCH 1976: 
255). També menciona el problema que li és difícil prendre una posició com a estranger a la co- 
munitat de parla. 

50. Aixb no vol dir necessiiriament una identificació total amb les posicions catalanes i catala- 
nistes, sinó que permet també una certa distancia critica respecte a les opinions dominants que es 
refereixen per exemple a la qüestió de la immigració o al purisme normatiu. 



govern autbnom, sobretot per a la seva Direcció General de Política Lingüística amb la 
qual esta també personalment imbr i~a t .~ '  

Durant aquests anys les enquestes quantitatives sobre l'ús del catala i sobre les actituds 
dels parlants segueixen al centre de la recerca sociolingüística, ara dins el marc oficial 
amb una atenció especial per als immigrats, sobretot la ccsegona generació>>.s2 La socio- 
lingüística esdevé assignatura normal de la filologia catalana a les universitats dels pa'i- 
sos catalans i un lingüista, pioner de la sociolingüística catalana i membre del GSC, Antoni 
BADIA i MARGARIT, ser& rector de la Universitat de Barcelona i també president del I1 Congrés 
de la Llengua Catalana al qual atribueix la funció de sensibilitzar en pro de  la llengua 
catalana i de buscar mitjans per a la seva normalització (BADIA i MARGARIT 1988: 21 1). 

Per als observadors <<de fora>>, que treballen en el marc de la investigació romanística, 
aquest desenvolupament ofereix temes interessants, perb també aspectes i procediments meto- 
dolbgics que exigeixen una distancia crítica. Com a exemples d'aquesta línia investigado- 
ra poden figurar els treballs de HAENSCH (1976), BRUMME (1985 i 1989) sobre la moder- 
nització del lbxic catali com a aspecte de la normalització i els treballs de les autores d'aquest 
article (vegeu bibliografia) sobre actituds i conscikncia lingüística -aquests últims són 
estudis de cas basats en l'anklisis- del discurs. 

A part d'aixb, també hi ha un gran interks per part dels alemanys en la recerca lin- 
giiística d'inspiració socio-histbrica (vegeu p. ex. l'estudi de NEU-ALTENHEIMER 1989 
sobre la Renaixenqa), una tendkncia que es va intensificar en la fase actual (3), dirigida 
cap a l'anomenada bpoca de la ccDecadkncia>,. 

3.2.3. Terzdkncies actilals: la diversificació 

Com ja hem subratllat més amunt, sempre és  simplificador perioditzar un contínuum 
histbric i classificar-lo segons tendbncies particularment espectaculars. La realitat catalana 
i la de la romanística alemanya és segurament molt més complexa que la que podríem dibui- 
xar en unes quantes pagines. En un <<autoretrat>> de la sociolingüística catalana presentat 
recentment per BOIX i PAYRATO," els autors distingeixen sis camps de recerca amb els 
seus propis mktodes i preferkncies (és clar que també hi ha interseccions): 

I .  Sociologia i planificació del llerlg~latge: el camp bibliogrificament més important, 
que inclou practicament tots els Bmbits de l'ús del catali vist des d'una perspectiva 
macro-sociolbgica i les condicions per al procés de normalització. 

2. Psicologia social del llerzguatge: inclou enquestes sobre la percepció de la situació lin- 
güística i sobre actituds envers la llengua o també envers les varietats d'una llengua. 

51. Una constel~lació que també provoca conflictes. Un dels membres més coneguts del grup, 
ARACIL va ser un des crítics més ardents d'aquesta cooperació i es va finalment retirar completa- 
ment, vegeu la seva entrevista *(Confessions d'un dissident,,, El Temps, 514 (25 abril, 1994): 42-52 i 
5 15 (2 maig, 1994: 46-55). 

52. Vegeu p. ex. Fundació Jaume Bofill 1980, REIXACII 1985, STRUBELL i TRUETA 1981 i 1988, 
BASTARDAS 1986. 

53. Ponttncia presentada per Emili BOIX en la trobada de romanistes alemanys (Deutscher Ro- 
manistentag 1993, Potsdam), com a obertura de la secció ccKatalanische Sprachwissenschaftr dirigi- 
da per BERKENBUSCH/BIERBACH; publicat, conjuntament amb, Lluís Payrató, en: Treballs de 
Sociolir~giiitiica C a m l n ~ ~ n  (1994), no. 12: 107-130. N'hi ha una versió ampliada a Cam1a11 Revie~v 
en el seu número monografics sobre socilingüistica catalana, publicat el 1997. 



3. Antropologia lingiiistica i etnografia de la comunicació: amb la recerca sobre 
actes i processos concrets de comunicació (micro-studies). 

4. Varietats i llengües en contacte, un sector prou important amb molts treballs a par- 
tir de 1990. 

5 .  Lingüística de variació, que, a diferkncia de 4 -es refereix sobretot a parametres 
fonolbgics i s'orienta metodolbgicament en la lingüística de LABOV (vegeu més 
amunt). 

Si afegim a aquesta sistemktica els camps de la histdria social o sociolingiiística histd- 
rica (6), la recerca sobre la llengua parlada i sobre els problemes d'oralitat versus ccscriptu- 
ralitat~ (7), tenim el panorama complet de les tendencies actuals dins la recerca romanística 
sobre el catal2 a Alemanya des de la meitat dels anys vuitanta.SJ Una creixent diversificació 
i especialització, un allunyament de la socilingüística de combat i un canvi cap a una pers- 
pectiva més descriptiva, interessada en el detall, són els trets característics de la sociolin- 
güística catalana actual a Catalanya i a Alemanya. Són aquests signes de ccnormalitzaciÓ>>? 

Podem constatar com a resum, que la romanística alemanya participa i ha participat sem- 
pre -molt especialment, perb, a partir dels anys setanta- en la lingüística catalana. Un 
paper decisiu perb, d'iniciació i impuls -com ho tenia per exemple SCHADEL a principi de 
segle- o una funció de model, com tenia la romanística alemanya fins als anys trenta, no es 
pot destacar en I'a~tualitat.'~ Ben al contrari, els impulsos en el camp de la sociolingüística 
provenen més aviat de Catalunya i a més, es pot consatar que la recerca a Catalunya i a 
Alemanya s'inspira més aviat en els corrents nord-americans i són més o menys tributaris 
de les mateixes escoles i <(pensadors>,. Aquesta orientació, cap als Estats Units, generalitza- 
da en el camp de a lingüística conjuntament amb la <(barrera lingüística,, que presenta la 
llengua alemanya, són a la base dels problemes de recepció i d'intercanvi entre catalans i 
alemanys. Les publicacions alemanyes, en general, no es llegeixen a Catalunya i, al revés, 
molts romanistes (no especialitzats) no llegeixen les publicacions en llengua catalana. D'aquesta 
manera, el grup que té les informacions <(de primera m b  és molt restringit i aixb condueix 
a paradoxes com p. ex. el fet que la contribució sobre la sociolingüística catalana en el Lexiko~i 
der Romanistiche Lingi~istik -GroBmann, 1991)- estigui escrit en italik. La llengua catalana 
és actualment un objecte d'estudi legítim de la romanística alemanya, perb de fet, només amb 
la condició de (<no-especialitzaciÓ>~ exclusiva dels investigadors en aquest camp. Aixb 
queda demostrat per la xifra puixant de treballs comparatius o també pel fet que els treballs 
sobre el catalk són sobretot treballs de primera qualificació com tesines i tesis." 

54. De manera exemplar volem indicar alguns títols per a aquests últims camps de recerca (6 i 
7): MEISENBURG 1991, JUNGBLUTH 1994, KAILUWEIT 1992, per a (4) BIERBACH 1991 (que també es podria 
classificar a 3), i BERKENBUSCH/ME~SENBURG 1994, WESCH 1994, que també va investigar sobre la 
influtncia del catal3 en el castell3 WESCH 1992. 

55. Aixb va ser entre altres coses una conseqütncia de l'txode i de I'extermini dels investiga- 
dors jueus i la reducció corresponent de la romanística (vegeu CHRISTMANN 1989). 

56. Vegeu la llista (<Tesis de tesines sobre llengua i literatura catalanes (1981-l992)a.de PEREZ 
SALDANYA 1993, que inclou una part important de tesines alemanyes, particularment de sociolingüística. 



Després els autors <<abandonen,> els temes catalans perquk una investigació adequada 
seguint els esthndards metodolbgics actuals no es pot fer a llarg termini dins l'hmbit uni- 
versitari." 

Vist des d'aquesta perspectiva la lingüística catalana és actualment per alslles investi- 
gador(e)s alemany(e)s un petit luxe que alguns de nosaltres ens permetem de tant en tant 
-171arz gorzrlt sich ja sorzst nicl~ts-  si no fos aixb, qut: ens permetríem? 

57. Aixb també és veritat per als lingüistes d'bpoques anteriors: un autor no té generalment 
més de tres publicacions sobre el catalh. Actualment, perb, hi ha d'una banda una pressió enorme 
cap a l'es~~ecialirznciri, amb les publicacions corresponents i al mateix temps una forta demanda de 
ciiverrificacici, que inclou llengües romaniques diverses i diversos hmbits de recerca. Vegeu també el 
debat iniciat per Manfred TIETZ a T~nrii.ín i a les Mitteilllrigerl des Delltscherl Hispnriisreriver.bnrids. 
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