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La informació sobre Paraguai arriba poques vegades directament als pai'sos de Ilen- 
gua catalana, sense haver de passar per la interllengua de 1'angli.s. La situació sociolin- 
güística al Paraguai ha estat coneguda entre els sociolingüistes de parla catalana sobre- 
tot a través de la bibliografia nord-americana. Paraguai fou presentada a molts sociolingüistes 
a través de la tesi doctoral de Joan Rubin, després molt difosa, del 1963 (National 
Biling~ialism in Paraguay, Yale) I. Aquesta manca de contacte directe sobta quan han estat 
o són figures cabdals de la recerca lingüística al Paraguai gent originaria dels pai'sos de 
llengua catalana com Antoni Guasch, eivissenc, i el mateix Bartomeu Melia, mallorquí. 
Fa ben poc Graziela Corvalán en un estat de la qüestió internacional sobre el bilingüis- 
me al Paraguai assenyalava que la situació sociolingüística al Paraguai és insblita i 
paradoxal (ccthe current socioling~listic sit~íatiolz in Paraguay is extremely odd>,)*. Vam 
aprofitar la vinguda de Bartomeu Meli2 a Barcelona, el febrer del 1995, perqub ens en 
donés un estat de la qüestió. 

Bartomeu Melia ha publicat, entre d'altres, El guaraní a su alcance, 1959, <<Fuentes 
documentales para el estudio de la lengua guarani de 10s siglos XVII y XVIIID, S~íplemento 
nt~tropológico V, 1-2, Asunción, 113-161; La création d 'un langage chrétien daas les 
Réd~ictions des Guararzi au Paraguay, 2 vol. Université de Strasbourg, 1969; <<Hacia una 
tercera lengua en el Paraguay,,, Estudios Parag~íayos 2, 2, 3 1-7 1, 197 1; <<Una metáfora 
de la lengua en el Paraguayz, Cuadernos Hispanoamericanos 493194, 1991, 65-73; La 
lengua guarani del Paraguay: historia, sociedad y literatura (CEPAG, Asunción, 1992), 
El g~~ararzíconquistado y reducido. Ensajos de etizohistoria (CEPAG, Asunción, 1593, la. 
ed. 1586, 3a. ed. 1990). Actualment prepara també el prbleg del volum sobre lingüística 
de les obres completes del també jesui'ta Miquel Batllori. Melih ha escrit també sobre la reli- 
giositat dels guaranís: El guarani: experierzcin religiosa (Biblioteca Paraguaya de 
Antropologia, Asunción, 1991). El seu llibre més recent és Elogio de la lengua gcíararli 
(CEPAG, 1595). 

1. Cf. també, sense hnim d'exhaustivitat, J. P. RONA (1966), ~(The Social and Cultural status of 
Guaraní in Paraguaun, a Sociolirig~iisric: Proceedings of tlle UCLA Sociolirig~listic Conference (ed. 
H. Bright), La HaiaParis, Mouton, 277-298; G. de GRANADA i G. CORVALAN (1982), Sociednd y /en- 
g~ra: bilbigiiisri~o erz el Pnrag~lay (2 tom.), Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción; N. 
KRIVOSHEIM de CANNESE i G. CORVALAN (1987), El español del Parnguay en corttacro con el guarn- 
ni, Centro de Estudios Sociológicos, Asunción; G. de GRANADA (l988), Sociedad, historia y lengun 
en el Paraguay, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. Vegeu també una bibliografia recent 
del tema a Germán de Granada (1994), <<Paraguayz, a El espaiiol de Anléricn. C~raderitos bi6liogrn'- 
,ficos. Argenti~in, Pnraguny, Arco Libros, 101-122. 

2. Cf. G. CORVALAN (1995), ctBilingualism in Paraguayn, a C. BRATT PAULSTON (ed.), Inter- 
nntiorinl Harldbook of Biling~lalisrn nnd Bilingual Ed~fcat ion ,  Greenwood Press, Nova York, 
1988, 359-377. 



La conquesta espanyola va tenir efectes funestos en la població autbctona del Paraguai. 
Quan hi arribaren els espanyols, hi havia uns dos milions d'habitants al país, perb a finals 
del segle xvr la seva població quedi redui'da a mig milió, una quarta part -a causa dels 
maltractes, les epidbmies i les guerres. A finals del segle XVI Paraguai era una mena de 
província fracassada, on sols hi havia un poc de comerG de yerba-mate perb poca cosa 
més. El 1580 comencen a establir-se les redclcciones franciscanes on van passar a concen- 
trar-se els indis. Amb l'entrada dels jesui'tes les redclcciorles augmentaren i s'ampliaren. 
Les redcicciones jesui'stiques foren creades per l'ordre al Sud-est del Paraguai i a part de la 
província argentina de Misiones i territoris avui ocupats pels Estats de Panamá i Rlo 
Grande do Sul, del Brasil. Abans de la creació de les redcrcciones els indis estaven sotme- 
sos al rbgim d'encomienda, que era una forma d'esclavatge, de treball for~at. Aquestes reduc- 
ciones jesui'tiques van arribar a aplegar més de 143.000 indis. L'expulsió dels jesui'tes (1767) 
representa I'inici de la decadbncia d'aquells pobles. 

Paraguai ha estat gairebé sempre vivint amb la por d'ésser esclafat pels seus vei'ns, sobre- 
tot I'Argentina i el Brasil. Dues vegades el país ha vist desaparbixer la seva elite social. A 
la guerra d'Independencia i a la guerra contra la triple Alianp. La guerra contra la triple alian~a 
(Brasil, Argentina i Uruguai) va fer que en acabar el 1870, el país passés de 1.300.000 
habitants a tenir-ne només 300.000 (ara té 4.500.000 habitants). El país, obligat pels gua- 
nyadors, es veié per primera vegada forqat a obrir al mercat internacional la seva producció 
agroexplotadora, en general de poc valor. L'economia paraguaiana ha estat mancada d'ln- 
tegració interior: durant segles no ha passat d'ésser sobretot una economia d'enclavament. 
Fins fa poc les poques indústries eren exclusivament de caricter dombstic i artesanal, de mane- 
ra que la burgesia manufactora tenia un pes social escis, o si més no, redui't a I'explotació 
agrícola i forestal i als transports. La conflictivitat pagesa, en comparació amb la de paisos 
vei'ns com Bolívia, ha estat petita. La Llei agrhria del 1926, que doti als camperols m~ni- 
fundistes d'una certa estabilitat, el pla de colonització del 1963, que tot i marginal benefi- 
ci i  alguns camperols, i sobretot la repressió efica~ davant algun brot de rebel.lia, han redult 
al mínim la resistbncia camperola. La llarga dictadura de Stroessner va significar un refor~a- 
ment de 1'Estat. Ara, sense dictadura, molts dels problemes socials continuen i els pagesos 
es rebeblen cada vegada amb més freqübncia contra la privació de terra en qub es troben. 

E.-Des de fa molts anys es dedica amb cos i Bnim a estudiar la llengua i la socie- 
tat guaranís. Com va arribar un al-l ot de Porreres a ccconvertir-se a la religió guara- 
ní,,, com va dir de vost6, un professor d'antropologia de la universitat de Si50 Paulo? 

Jo havia entrat com a jesui'ta l'any 49, i l'any 54 em van enviar al Paraguai. Érem u n  
grup de quatre jesui'tes i en aquell temps el Paraguai era una província de la Tarraconense. 
El pare Sayós hi enviava grups de quatre o cinc cap a Bolívia i quatre o cinc cap al Paraguai. 
Mig de broma, mig seriosament, ens deia que no mos deixaria continuar els estudis SI no 
apreníem abans una llengua indígena. Així, encara que no tots els que varen estudiar 
aleshores les llengües precolombines després s'hi han dedicat d'una manera acadbmica i 
tbcnica, tant a Bolívia com al Paraguai hi ha molts de jesui'tes espanyols, d'aquí Catalunya, 
de Mallorca, que sabem el guaraní, el qubtxua o l'aimara. Després, jo a l'any 58 vaig ser 
enviat a estudiar filosofia a Franga; naturalment all2 tenia bastants llibres antics sobre el 
Paraguai i també sobre lingiiística i m'hi vaig interessar d'una manera bastant informal. 
Record, per exemple, que, quan teníem classe de Plató jo vaig triar de llegir d'una mane- 
ra més detinguda el Crhtil. Després vaig estudiar teologia, i quan vaig fer la tesi -m'haviem 
donat una beca per anar a Estrasburg-, i vaig tenir sort de trobar un professor, Antoine 



Chavasse, que va admetre de dirigir-me una investigació sobre la formació del guaraní 
de las reducciones, encara que no sabia ni una paraula ni una cosa d'Ambrica. Des del 
primer moment em va dir: (<I vostit, qui: és 10 que me demana si jo aquí no en sé gens?>> 
Perb ell era especialista en el llatí de  Lleó el Magne, el tema que jo li proposava el va 
encuriosir, i va admetre que treballés amb ell: ((Bé, jo com que estic estudiant les modifi- 
cacions del llatí. diríem, clhssic quan es va elaborar un llatí cristih.. . Al mateix temps, a 
Estrasburg vaig conbixer dos professors especialistes en 1'Ambrica Llatina, que eren el 
lingüista Bernard Pottier i, Jacques Lafaye, que és un historiador de Mbxic bastant famós. 
I bé, de vegades els consultava coses. La meva intenció en aqueixa tesi (La créatiorl d'lltl 
lcitlgage chrétien dritls les Réductions des Gliararli au Paragliay, 2 vol. Université de 
Strasbourg, 1969) era veure com els jesui'tes, amb ]'establiment de les red~icciotles al Paraguai 
des del segle xvrr, modificaren l'estructura de la llengua guaraní. Crec que es pot dir que 
crearen una llengua, perqub dins la mentalitat jesuítica de I'bpoca es podria dir que d'una 
manera molt pragmhtica (no utbpica, no planejada des de fora), d'una manera prhctica, el 
que volien era construir una nova societat, d'acord amb el pensament cristih. I la reduc- 
ció consistia precisament a reduir a poble, a crear, una urbanització i tot, una ciutat o ciu- 
tats. Aquestes ciutats o reduccions, havien de permetre una vida més política (en el sentit 
de polis. Els francesos en dirien <<plus polisée>>, més politica, en aquest sentit), més 
humana i més cristiana. Des del primer moment els jesui'tes se varen entusiasmar per la llen- 
gua guaraní: des del primer moment. Hi ha documents que demostren que mai van tenir cap 
dubte que I'evangelització, la reducció, s'havia de fer en llengua guaraní. I per aixb se varen 
traduir obres al guarani: obres catequbtiques, teolbgiques i literatura de sermonaris. Així 
després també els indis arribaren a saber escriure, i escriuen cartes sobretot. Se'n conser- 
ven en gran nombre. Altres escrits, com histbries dels seus pobles, és una llhstima que s'ha- 
gin perdut. 

E.-En la vessant lingüística qui. significaven aquestes reducciorzes? 
Las reducciones varen comportar una certa domesticació de la llengua guaraní. No hi 

havia mestissatge perqub els jesui'tes impedien l'entrada dels espanyols. Les reduccioaes per- 
metien que la llengua es codifiqués per escrit. O sigui, és una reducció fonolbgica, que es 
podria dir avui. Aquesta reducció a l'escriptura representh que d'una manera almenys 
indirecta es fes una descripció fonolbgica de  la llengua guaraní. La codificació grhfica 
proposada pels jesui'tes prhcticament va ser definitiva, encara que ara nosaltres no la 
seguim exactament. Només els va mancar representar el so de I'oclusiva glotal del guara- 
ní, tot i que sabien que existia. Antonio Ruiz de Montoya, l'autor del Arte de la letlglin 
gunrnní (1640), diu que aquest so existeix per6 no el varen representar. I aixb mos dóna 
ara molta faena quan volem saber quines paraules tenien o no tenien aqueix (<global s t o p ~ .  
Després, també indicaven massa nasalitzacions, és a dir, mesclaven tots els fonemes 
nasals quan, en realitat. per una espkcie d'extensió a dins la paraula de la nasalització 
-tant progressiva com regressiva, nosaltres ara només en posam una. A vegades també 
usaven un nombre excessiu d'accents. O sigui, que de vegades quan tens una paraula 
composta, a pesar que una part ocupés una posició enclítica envers l'altra, a pesar de tot, ells 
marquen moltes vegades els accents propis de cada component de la paraula composta. 

Quant a la reducció, a la descripció gramatical, fou quasi perfecta també: prhctica- 
ment tots els fenbmens gramaticals ja varen ésser detectats per aqueixes gram&tiques anti- 
gues. I aquí sí que hi ha un element que és molt important: per una part van reduir la Ilen- 
gua a gramhtica, sobretot comparant-la amb la gramhtica llatina. D'altra banda, la reducció 



també va fer que es reconeguessin i descrivissin una sbrie de fenbmens propis del guaraní, 
que no tenen traducció en castelli, per exemple. I de vegades ho assenyalaven de la mane- 
ra següent: ccaixb, en castelli pricticament no se diu, perb se diu en llatí!,,. 

Després trobem tamb& la reducció a diccionari. Els jesui'tes van elaborar diccionaris, que 
és una manera també d'entendre, sobretot, la llengua dins les seves excepcions. El Tesoro 
de la llengua guarani del jesui'ta Antonio Ruiz de Montoya és d'una riquesa extraordin8- 
ria, perqub és com el Tesoro de la lengua castellana. Avui en dia I'etnogratia histbria més 
completa del guarani és la que és inclosa dins el Tesoro de la lengua. Com s'expressa, per 
exemple, el món de la casa? Les frases i expressions del Tesoro ens permeten fer aquesta 
descripció. I després, podem anar d'un terme a un altre. I es pot saber la forma de les 
cases, si tenien empalissat o no, si estava encorbada o no, si tenien porta.. . I els tipus de palla, 
amb qui: cobrien la casa i tantes d'altres coses.. . Per exemple, hi ha un estudi molt ben fet 
sobre la cerimica dels pobles guaranís a partir de paraules del Tesoro, que indiquen des de 
les mescles de fang que es feien fins a la manera de coure'l, les formes de la cerimica, les 
seves parts: cerimica gran, escudelles, urnes, paelles, olles, etc. 

E.-Aquests Tesoros no eren també una reducció, una simplificació del món del dis- 
curs amerindi, del discurs dels guaranís? 

El vocabulari del castelli al guarani, sí que és necessiriament molt simplificat.. . Sim- 
plement, perqub la persona de fora, el castelli, el missioner, pugui trobar la paraula, de les 
moltes que hi ha d'equivalents en guaraní. Perb llavors, per I'expressió se'n va al Tesoro i 
alli troba tot d'aqueixes paraules. Ara bé, els jesui'tes, al discurs polític i al discurs reli- 
giós, ja els van donar menys importincia. Bé, de fet al discurs polític no és que no li 
donessin importincia, sinó que també el varen reconvertir, de tal manera que als líders 
polítics guaranís ja cristianitzats els donaven també molt d'inim perqub fessin discursos. 
O sigui, que aixb no es va perdre. 

E.-Quk volia dir la seva afirmació, en la tesi doctoral (Melis, 1969, 92), que el 
guarani ccparecía imposible poderse reducir a escritura*? 

És una expressió de I'bpoca que reflecteix els prejudicis que hi havia sobre les Ilen- 
gües indígenes, tan ccincomprensibles~, de fonbtica tan singular i estranya, que semblaven 
impossibles de ccreduir a escriptura>,. Perb en el cas del tupi -1ingua general del Brasil- i 
del guaraní la reducció a escriptura va comengar, i amb molt d'bxit, en el segle xvr. 

E.-Quin era el repertori del guarani al segle xva, en I'apogeu de les reducciones? 
Paraguai era en aquell moment un país monolingiie amb quatre varietats fonamentals de 

guarani. Primer, el guarani tribal, de les diferents btnies, que tenia poc contacte amb 
espanyols. Segon, un guaraní format a les ciutats on hi havia alguns espanyols, i on I'es- 
panyo1 era llengua oficial. Aquest contacte de llengües donari lloc al ecguaraní paragua- 
yo*. Tercer, el guaraní dels pobles franciscans, que tenia forga contacte amb el món castellh. 
I quart, el guaraní de les reduccions jesuítiques. Es calcula que hi va arribar a viure més 
de la meitat de la població del territori del Rio de la Plata, que incloi'a Buenos Aires. En 
aquest guarani s'arriben a traduir obres teologals del Barroc. Tenim gran quantitat de 
documents en aquest guaraní. Les trenta reclcicciones dels jesu'ites, tot i la nova llengua comu- 
na. mantenien dialectes diferents. 

E.-Al costat d'un respecte i promoció de les llengües dels habitants del país, els 
jesui'tes sembla que van alterar-ne els rituals, les litúrgies, el sentit de la natura. Els 



jesui'tes van respectar el discurs tradiconal guarani -la seva cosmologia, la seva visió 
del món? 

Aquí s í  que hi havia una relativa persecució perqub les persones -1 que en dinem ara 
el xaman, el sacerdot-, que ells anomenaven els hechiceros, els magos, no tenien lloc en 
les reducciones: o se convertien o no tenien lloc en aquell món.. . Al segle XVI es forma 
una mena de koiné guaraní, en destribalitzar-se la població guaraní: es perd el discurs reli- 
giós i polític propi que passa a ser substitui't pel d'una llengua guarani <credui'da)). 

E.-Aquest món de les Reduccwnes és el que intentava reproduir aquella pel.lícu- 
la, La misióli? El film era bastant fidel a la realitat que vosti! ha estudiat? 

El film fon i confon dos episodis de  les reducciones: els atacs dels paulistes que 
volien fer captius els indis (1628-1641), i la guerra guaraní, quan els guaranís de  set 
pobles -els del Brasil actual- es rebel.len contra el tractat de Limites, de 1750, pel qual havien 
de deixar els seus pobles. En aquell moment els exbrcits d'Espanya i Portugal els ataquen. 
La tesi del film és que aquestes societats no tenen futur davant la ((societat occidental)); no 
se'ls pot defensar ni per vies pacífiques ni per la violbncia, ambdós mbtodes -representats 
pels dos jesui'tes protagonistes- fracassen. Una tesi, com es veu, bastant ccneoliberab. Chiapas 
seria la reedició moderna d'aquesta problemhtica tal com és vista pels polítics dels estats 
nacionals, Mbxic i Estats Units. 

E.-Com s'ha arribat a aquesta difusió del castellh, si a finals del XIX es diu que 
no arribaven a un vint per cent els qui el coneixien? Quan s'estén massivament el 
castellh? 

Crec que sobretot a partir dels anys 60 amb la ccpau i el progrés)) de la dictadura, la 
ccmodernització)) i expansió quantitativa de l'ensenyament secundari i els ccmodems)> mit- 
jans de comunicació, sobretot la televisió. També hi ha influi't molt la migració -i retom- 
a ]'Argentina que ha arribat a més del 25% de la població en determinades bpoques recents 
(1954-1990). 

E.-Quins efectes sociolinguistics tingué la guerra del Chaco (1932-35)? 
Va reafirmar l'ús del guarani com a llengua paraguaiana, llengua prbpia, Útil per a 

missatges particulars, llengua d'identitat cultural i patribtica. Les lletres en guarani per a 
la música paraguaiana la van popularitzar més. 

E.-Ara, si li sembla bé, podríem passar a un tema clhssic de la sociolingüística 
que ha estudiat el Paraguai: el tema de la diglbssia. Joan Rubin, a la seva tesi sobre 
el bilingiiisme al Paraguai 3, escrivia que el guarani era la llengua generalitzada en el 
món privat i informal, més aviat de caire rural, mentre que el castellh era la llengua 
coneguda en el món urbh, la llengua més apropiada per a funcions formals i per a 
relacions on no dominava la solidaritat. Aquesta distribució de funcions, estatica i 
tan rígida, és certa encara? 

Crec que ara hi ha situacions diferents i que s'haurien d'estudiar de nou en detall. Perqub, 
per exemple, ara s'ha guanyat bastant en el sentit que esth apareixent molt guaraní de lite- 

1 3. Cf. J. RUBIN (1968), Narional Bilinglralisin i11 Parasita)), Ianua Linguarum, Series Practica, 

I 60, Mouton, 1968. 



ratura. Ara també aquest guaraní és un guarani d'escola; entre la gent intel.lectual i tal és 
ja de bon to parlar en guaraní. Més que els polítics hi ha una si:rie de persones que el par- 
len molt bé i que són bisbes i pares o sacerdots paraguaians. Ara bé, aquest Ús del guaraní 
continua essent sobretot no formal, íntim, etc. Hi ha una cosa que mai no havia vist en cap 
llibre i per aixb jo ho vaig publicar en aquell llibre de Mapfre, <<La lengua guaraní del Paraguayx 
(1992), el guarani també té les seves hores. Fins a les vuit del matí és l'hora dei guarani. I 
a partir de les sis de la tarda, torna a ser I'hora del guaraní, perqui: en aquestes hores la 
gent és a casa seva o va amb autobús, i els autobusos que prenen són els més populars. 
Ara, la gent que va a la feina més tard o a les oficines, all% no es parla guarani. En la so- 
cietat paraguaiana a més es dóna una distribució circular dels usos del guaraní i del cas- 
tellh. O sigui, que a Asunción la tendkncia és que el centre es parla més castell%, i a mesu- 
ra que un se'n va allunyant (i aixb es veu de dalt dels autobusos mateix) se'n parla cada 
vegada menys ... Una vegada tothom surt parlant en castelli, a la mitja hora d'agafar l'au- 
tobús la gent comenqa a parlar guarani. I sobretot, quan ja se'n va més cap a I'interior, a 
mesura que un s'allunya dels cascs de les petites ciutats o simplement se'n va cap a l'inte- 
rior, es parla més i més guaraní. És un fenomen molt interessant, perqui: cada vegada és la 
mateixa persona que, amb els companys, quan encara són a la ciutat parlen en castell% i, sem- 
bla que psicolbgicament, a mesura que viatgen comencen a parlar guaraní. 

E.-Com que hi ha una gran concentració de la població a Asunción (600.000 
habitants) i a la rodalia (1.000.000), sobre 4,s milions en tot el país, aquest domini 
del castelll no comporta que el guarani no tingui connotacions de rusticitat, d'una llen- 
gua de segona, davant d'un castelll <<de ciutat,,? Aquestes connotacions no faciliten que 
es perdi el guarani? 

Sí, és clar. En el guaraní es donen dos fenbmens al mateix temps: una gran desinte- 
gració i una gran mescla amb el castellk. Sobretot a Asunción, a la capital, i sobretot quan 
els mateixos pagesos han de parlar de coses un poc tkcniques. Per exemple, els mateixos sin- 
dicats: jo estic efectivament molt a favor dels sindicats, perd els tinc una rkbia perquk en 
la qiiestió lingüística mai no han mostrat la més mínima preocupació d'explicar els temes, 
la problemktica, que pot ser de reivindicació política o reivindicació laboral, en guaraní. 
De tal manera que comencen i diuen: <<Votarpe lei de la provincia social.. .? Parlen així com 
faig jo, ara tot aixb es pot dir, sense rebuscar gaire, en guaraní. Perb passa que els din- 
gents, els dirigents de les coses modernes, mai han fet aquest esfor$. I, per desgrhc~a, 
aquest es for^ I'han fet gent que no esta compromesa amb el poble, cercant neologismes 
estranys, que tampoc no són apresos per ningú. 

E.-A Una nación-dos culturas (EPAG, Asunción, 1993), esmentitveu que Paraguai 
no semblava dirigir-se ni cap al monolingüisme ni cap a l'afirmació del bilingüisme, 
sinó cap al que proposlveu anomenar ccalingüisme>>. Podríeu ampliar doncs qui. 
entén per alingüisme? 

L'alingüisme és l'empobriment del que en llengua és riquesa de termes i vocables i les 
seves relacions; reducció considerable de paraules en I'ús ordinari i poca capacitat d'esta- 
blir relacions entre lexemes i morfemes en vistes a una expressió matisada, rica, poktica i crea- 
tiva; aquesta reducció, dic, arriba a la <<mort,> de la llengua i un es queda sense paraula. 

E.-Augusto Roa-Bastos, el novel-lista i professor parayail, en un article anome- 
nat ctparaguay, isla rodeada de tierran el 1977, escrivia que els usos del guarani i del 



castell2 es distribu'ien en camps sem2ntics que mai no se sobreposaven: <cel guaraní- 
hablarlte tiene urza sene de campos que le solt vedados, porqrrre ert ellos no puede hacer 
oir su voz; mcis aún rzi siquiera 10s piensa, al carecer del i~zstrumento adeczlado de la expre- 
siórz lirzgiiística [...I. Así, si consideranzos como zlrza hipdtesis el acceso del guararzí al 
nzundo de la técrtica, el10 le ilrzpo~zdria una invasidit izeológica de tal rnagrzitud que 
irnplicaría practicar?zerlte su anulacióit [...I ert esta coexisterlcia secular, el guarartí 
-1engrla oral, por excelertcia- se va empobrecierrdo erz su expresidn lingiiistica)~. Esta d'a- 
cord que el guarani corre el risc d'empobrir-se rhpidament, si perd la cultura agr2- 
ria i tradicional? 

Jo li puc dir de tota veritat que aixb en part esta copiat de mi, practicament aixb és el 
que vaig expressar en un article (<El guaraní, dominante y dominadon. Perb és que jo tam- 
bé vaig manllevar les idees d'en Francesc Vallverdli ... El guaraní dominant numbrica- 
ment i quant a histbria, i dominat en la mesura que té una situació diglbssica. 

E.-Perb la gent el passa de generació en generació? Per exemple, a Asunción, la 
llengua habitual que es transmet als fills continua essent el guarani, fins i tot en clas- 
ses mitjanes o altes? 

A Asunción h~ ha hagut sempre gent de  moltes generacions que parla guarani. O 
sigui, no és que sigui gent que hagi arribat del camp. Hi ha un guaraní ccasunceño>>. No hi 
ha una phrdua de la llengua a les famílies. Hi ha una pkrdua, en el sentit que la llengua es 
mescla molt, sobretot quan parlen de determinats temes: quan parlen de temes de caire 
més modern -entre cometes-, dóna la impressió que parlen més castelli, que mesclen més 
amb el castelli. 

E.-En aquesta varietat mixta, el que anomenen jopará, es produeix una convergkncia 
lingüística entre el castell2 i el guarani? Si és així, quins trets té aquesta convergh- 
cia? 

La convergbncia i barreja més cridanera es dóna en el Ibxic; sembla que es parla gua- 
raní amb paraules castellanes. El pitjor és que la convergbncia afecta la sintaxi i morfolo- 
gia del guaraní i viceversa. 

E.-I quina posició envers e1 guarani tenen els sectors socials més innovadors? 
Per exemple, qul. en pensen els immigrants nous, que han arribat a Paraguai amb la 
constitució de les centrals hidroell.ctriques, com la de Ciudad del Este? 

Curiosament. com que alli  la immigració brasilera ha estat molt i molt forta, de vega- 
des continuen parlant el portuguhs Perb, curiosament, molts en lloc d'aprendre el castellh, 
aprenen el guaraní. És un fenomen que es dóna i tot amb els onental, japonesos i sobretot 
coreans. Molts d'ells continuen parlant corea i no volen saber res d'altres llengi~es (sobre- 
tot la gent de moka edat), per6 que molts dels seus fills ja parlen guaraní. I aquests sí que 
procuren estudrargnarani &, un poc més hterari, més guarani, vaja. El problema de la pure- 
sa de les llengues és una cosa molt aleatbria -vast? ho saben- aquesta és una l leng~la 
pura, aquesta no. Bé, perb tanmatelx es pot d ~ r  que hi ha un m i n ~ m  de  coherttnc~a, de 

4. Cf. Sobre el bilingüisme guaraní-castell5 i la novel.la de Roa-Bastos, vegeu Hijo de l ~o i i~b~ , e ,  
Losadn, Buenos Aires, 1960; vegeu també A. SARROCCHI (1988), <(La historia y el bilingiiismo en 'Hijo 
de hornbre')), 5'igno.r XXI, núm. 26. 



límits dintre una llengua, que s'ha de respectar. Si no, és una mescla a vegades, és continu 
una mena de code-switching, de barreja de llengües. 

E.-Hi ha teatre bilingüe, emissions tant de r idio com de televisió on s'usin alter- 
nadament el guaraní i el castelli? 

Hi ha de tot: hi ha des de poesia, diríem que molt guarani (sense mescla); hi ha una 
poesia o un teatre, també, on es mescla un poc per ignor2ncia dels límits, de les fronteres entre 
una llengua i I'altra, per6 també hi ha un teatre que és en guaraní i on parlar castell2 quasi 
sempre és motiu de rídicul. O siga, que enfront la gent del poble, que són els herois, el que 
parla castellh sol ser per exemple un nbvio que ve per enganyar s'ablota. I tothom s'admira 
un poc del nbvio, perqub sap parlar castellh, perb després es veu que aquest és un traldor. 
El castellh, amb molta freqükncia, és motiu com d'una admiració, perb també d'una gran des- 
confian~a, perqub el qui havia arribat a parlar en castellh, a la fi amba a trair el poble. El 
que s'ha de vbncer és una conscibncia exagerada i prefabricada que el guaraní és una Ilen- 
gua pobra. Hi ha una falta d'autoestima que jo també vaig conbixer a Mallorca. En rhdio, 
és el mateix fenomen. A mesura que la rhdio és més de I'interior, parlen més en guarani. I 
les rhdios també d'AsunciÓn, fins a les vuit del matí parlen guaraní. 

E.-Hi ha doncs un guarani u r b i  prou diferenciat? 
Tothom al carrer, els fills de professionals, de vegades no parlen gairebé en guaraní, 

per6 tots el saben. I arriba a ser la llengua de la intimitat a les cases burgeses. I ara més 
que abans, perqub ara hi ha com una espkcie de reconeixement que al Paraguai quasi la marca 
d'identitat més grossa que tenen ells és la llengua. 

E.-Com s'entén el manteniment massiu del guarani, molt superior al  del quítxua 
o al de  l'aimara o al de cap altra llengua ameríndia? Aquest manteniment excepcio- 
nal del guarani s'explica per la histbria particular del Paraguai, per la seva estructu- 
r a  social? 

Crec que s'ha mantingut primer perqub la immigració de fora mai ha estat galre 
representativa. El Paraguai és un país poc poblat encara i relativament marginal, que gai- 
rebé mai va ser poblat pels espanyols. Era un país considerat com un passadís vers I'or i la 
plata que trobaven en altres paYsos. Mai a Asunción, en tota la seva histbria colonial, hi ha 
hagut més de 500 espanyols al mateix temps. Mai hi ha hagut una massa parlant suficient- 
ment forta, i després també un poc el carhcter tan rural del Paraguai i la falta d'escoles. 
Bé, no és només aixb, sinó que les escoles que han estat castellanitzants, han fet que la 
gent no hi hagi aprbs ni el castellh ni el guarani. Com que no han aprks el castelb, s'han que- 
dat en el guarani. L'escola ha estat un sistema educatiu formal, que ha estat molt selecte 
(o molt dolent) i fa que l'educació formal prhcticament no ha aconseguit el que sempre ha 
volgut. Més aviat, ara la influbncia dels mitjans de comunicaci6 que tenen més extensió, 
de diaris de televisió, ara si que el castellh s'estén mk, per6 pel que sembla -almenys en 
la qüestió de lleialtat lingüística- també el guarani té &s adeptes, a r n  a minim tebricament. 
Tothom aprecia saber el guaraní. Perb a t prktica es parla, sobretot a la apitai, un gua- 
raní molt dolent, el yopara, una barreja entre gumni i castelE. 

E.-Hi ha una petita minoria monnkgiie .cgstdanoparPaat @ai la forma? 
Bé, són els professionals, fills d'es&aages$ gent més aviai del m6n del arnerg (algun 

tipus de corner$: alt corner$ i els professiods ~hirctsn); 6 (e3krany qne un anthcton, 
encara que sigui ministre, de I'oligarpka, m, &piga gmmni. 



Un element que fa que el guaraní també hagi estat bastant considerat és que -cal rec- 
ordar-ho-, a pesar de tot el que un té contra dels militars, els militars del Paraguai tots són 
d'origen pagits (gairebé tots), i per tant ells parlen normalment el guaraníi parlen molt mala- 
ment el castelli. No escriuen el guarani, perb ells parlen guaraní i se senten bé quan el 
parlen. O sigui que aquesta part del poder militars que ha estat molt lligat al poder polític, 
ha estat sempre guaraníparlant. 

E.-I tot aquest llarg període de la dictadura de Stroessner, Iingiiisticament quk 
va comportar? No van reprimir de cap manera el guarani, perb tampoc el van pro- 
moure? 

A partir d'un cop d'estat es va completar el període que Stroessner tenia amb un pre- 
sident, i aquest president va ser elegit de nou, en unes eleccions bastant netes. I ara hi ha 
un altre president, Juan Carlos Wasmosy, que és un civil. Crec que és  d'origen hon- 
garks.. . És el primer president civil des de l'any 54 exactament, perqui, el cop d'estat de 
I'Stroessner va ser contra un civil. No, no el van reprimir, per6 tampoc el van desenvolu- 
par, perqutt curiosament aquell Stroessner, com a bon dictador, era populista i tenia igual- 
ment molta por dels pagesos. Totes les s~~blevacions, tots el possibles comunismes, podien 
comenqar a partir dels campesinos. I per aixb ell no els donava gaires ales. De tal manera 
que unes escoles camperoles que virem fer naltros a comenqament de l'any 70, van ser 
molt reprimides, molt perseguides també. El mkxim que el rkgim admetia era el llibre folkIb 
ric, de c a n ~ ó  popular, per6 res més. 

E.-Els jesui'tes, al Paraguai treballen, com els de Bolívia, intervenint i estimulant 
programes comunitaris en la població camperola? 

Si. Aixb se va interrompre durant 15 anys. Ens varen expulsar: l'any 76 hi va haver 
una expulsió d'uns 10 jesui'tes, que aleshores teníem 40-45 anys, o sigui que era el grup 
de jesui'tes més actius. Va ser en aquells anys que vaig anar a viure amb els indis: cinc 
anys al Mato Grosso i vuit anys a l'estat de Rio Grande do Sul al Brasil. I es va desarticu- 
lar prkcticament tot el moviment, perquk 4 s  clar que aixb no ho feien només el jesui'tes, perb 
estivem en relació i després la gent va tenir por- i ara s'estk estructurant, perb ja dins un 
altre marc, perquk ara ja  és un sistema més democritic i no hi ha restricció de premsa. 
Perb també hi ha una tcdictadura>) del poder econbmic i de les polítiques econbmiques que 
estan interessades en el que seria la ccmodemització>) uniformadora de caire neoliberal. 

E.-Aleshores, amb la democratització, ara hi ha una possibilitat per primera vega- 
da d'aplicar una política lingüística o d'una planificació mínimament coherent? 

Després que caigués Stroessner, el 1989, hi va haver un període constituent i el juny 
de 1992 es promulgava una Constitució democrktica. Almenys en els papers i així en prin- 
cipi mos donen tota llibertat. Ara, en realitat nosaltres som un equip molt petit. Molta 
f o r p  tampoc es té, comptem amb un petit pressupost i no podem fer grans programes. 
Ara, doncs aixb mateix, per contactes que tinc aquí, ara vinc a Barcelona i m'enduc coses 
que me regalen o que compro, perb aixb jo ho oferiré a ells, també per amor a I'art. Ara, 
jo tinc esperances que aqueix equip far2 qualque cosa. El decret de constitució de la Comissió 
Nacional de Bilingüisme esta molt ben raonat: aquest decret és  un decret molt ben fet. Ens 
dóna un bon suport, encara que els mitjans i els recursos són encara molt limitats. Ja 
abans d'aquest s'havia comen~ada una educació bilingüe, i sobretot hi ha la constitució de 
juliol del 92 on hi ha I'article que reconeix el guarani com a oficial: el Paraguai té dues 



llengües oficials, que són el castell2 i el guaraní. És la primera vegada en la histbria. 
Abans s'havia declarat una llengua oficial i dues llengües nacionals. Després est2 declarat 
també que és un país plurilingüe i pluricultural, i que tots tenen dret a rebre una educació 
bilingüe, tots. 

E.-I ara, aquesta Comissió que est2 treballant, quk es planteja? Quins creu que 
seran els seus objectius? 

De moment dins la Comissió hem fet -i jo crec que no ha estat una bona mesura, 
perb- un grup més tebric i que té un poquet de formació sociolingüística (dic un poquet 
perqub jo sóc un autodidacte). Aquest grup es planteja els problemes de la política lingüís- 
tics a seguir. Per aixb m'han donauencarregat la qüestió de lleis: tebricament, nosaltres hau- 
ríem de preparar lleis o orientacions sobre aixb o allb. I hi ha un altre grup que est2 més orien- 
tat en la promoció, control i desenvolupament de I'educació formal del guaraní, també 
dins el marc d'educació bilingüe. Aquestes són les dues feines més immediates que tenim. 
I una d'elles, sobretot aquests que se dediquen a la qüestió d'educació formal d'escoles, és 
una feina contra el temps, perqub ara al mes de marq comencen les escoles i s'han de pre- 
parar els professors.. . 

E.-Aixb vol dir que s'han de preparar materials ... No hi ha materials esco- 
lars? 

Hi havia els que teníem des de fa ja dos anys: amb el Banc Internacional de Desen- 
volupament (el BID) s'ha fet una licitació (hi ha molts de diners pel mig) per fer llibres i l'ha 
guanyada Fe y alegria, que és una xarxa d'escoles gratultes formada per un jesuita (també 
són a Bolívia: més de 100, 150 6 200 mil alumnes). Són escoles populars. 

E.-A veure, vostks intenten fer una planificació. La població té interks en un 
tema d'aquests? És a dir, un paraguaih que parla guarani normalment, esta interes- 
sat que el guarani arribés a ser utilitzat als usos formals, a la universalitat, a l'ense- 
nyament, o no hi té cap interks? 

Hi ha interbs i hi ha també una mena de mala conscibncia: han deixat que el guarani 
fos una llengua més cultivada, per6 al mateix temps hi ha una mala conscibncia de dir: <<Bé, 
perb aixb no arribar2 mai perqub ara, per ser modern, haurem de parlar castellb, com SI 

no fos possible que el guarani fos present en el món modern. Estic parlant de gent. I des- 
prés hi ha un grup més intel.lectua1 que es divideix un poc entre els guaranistes tebrics 
(semitebrics, un poc arcaitzants, poetes i així), i després hi ha una part de gent, sobretot 
de la universitat, que són els que estan sobretot en la reforma educativa, i la reforma 
educativa vol guarani. Precisament, aquesta Comissió Nacional de Bilingüisme s'ha fet 
perqub la reforma educativa sentia que aquest era un problema molt seriós, que ells no 
podien afrontar. Estaven discutint entre ells i es van adonar que ni tenien temps ni perso- 
nal per fer una Comissió Nacional de Bilingüisme. També hi ha una mena de classe mit- 
jana -aquestes classes que en realitat ni són tradicionals ni acaben de ser modernes- que 
en teoria són menys guaranistes, encara que molt d'ells parlen guarani. I, per exemple, s'ha 
donat un fenomen molt interessant: les escoles, precisament, on abans els pares no 
volien que els fills tinguessin escola en guarani, ara resulta que exigeixen que sigui en gua- 
raní, perqui: han trobat que els fills que van a I'escola i comencen en guarani, s'espavi- 
Ien més aviat que els altres. 



E.-En el camp educatiu, quin objectiu hi hauria: un ensenyament que permetés 
que al final de l'educació obligatbria les criatures sabessin castelli i guarani? 

Sí, sí, a pesar de tot, dins ei ministeri inconscientment hi ha un bilingüisme de substi- 
tució. Per aixb tinc confianga que si se comenga en guarani ja s'ha comengat alguna cosa 
positiva. D'altra gent com Hugo Rodríguez Alcalá, president de la RAE del Paraguai és total- 
ment reticent a l'ús del guaraní. Per a ells el guaraní no serveix per a res i no han fet més 
que endarrerir el desenvolupament d'aquesta Ilengua: és cana lengua de antropófagos des- 
nudos>>. Perb aquesta és una minoria molt minoria d'intel.lectuals i liberals. I és curiós 
que alguns d'ells diuen: uNo, jo sé guaraní, jo estiril el guarani. Perb el guarani no té per 
qut. anar a l 'escola~.  És una llengua, est2 molt bé, és molt guapa per riure, per plorar, per 
enviar-li una de fresca a un que passa, perb aixb no és una llengua moderna, que pugui ser 
llengua d'un estat. 

E.-Preveuen organitzar alguna entitat pel tema de la innovació terrninolbgica, neo- 
logismes, tot el camp de llenguatges d'especialitat? 

En part sí. Dins el Ministeri d'Educaci6 ja fa molt anys (vint) que hi havia un sector 
de llengua i cultura guarani: un institut, perquk a la universitat, a I'Institut de Llengües, s'en- 
senya i hi ha una llicenciatura de guaraní. Per6 jo crec que desgraciadament els professors 
d'aquest Institut quasi sempre han estat un poc arcai'tzats i de vegades, també de lingüísti- 
ca (o sigui, de sociolingüística) en sabien molt poc, encara que ara hi ha alguns professors 
que són un poc millors. 

E.-Quina política lingüística es pensa seguir respecte a les llengües dels altres grups 
ktnics del país, que no tenen com a llengua primera ni el guarani ni el castella? 

La meva posició personal és d'absolut respecte cap a qualsevol Ilengua. Perh s'han 
d'oferir cond~cions tan adequades com sigui possible perqui: tots aprenguin pel cap baix gua- 
raní. Aixh -més que el castell& els pot donar un sentiment de lleialtat i identificació amb 
el país que compartim des de diverses cultures. 

E.-Quin altre tipus d'investigacions s'han fet, sobre el guarani? Sobre la situa- 
ció, tant lingüística com social, del guarani? 

Han fet, a vegades estrangers, alguna cosa (i llavors no sabem sovint qut. han escrit!). 
Hi ha hagut Germán de Granada, que ha fet estudis i que simpatitza amb el guaraní. És 
una de les persones que segueix millor la situació lingüística. Graziela Cor\~alán també ha 
escrit coses sobre el tema i és a la CNB. Ara, estudis un poc més tebrics, poquíssims. Perb 
s'escriu bastant, ara, sobretot les llegendes, all6 que alli  en dii~en casos, o sigui, com a petits 
contes. S'han publicat dues antologies de proverbis, endevinalles i casos. De vegades molt 
mal ordenat, per6 tot aixb vol dir que tot aixb es ven, que la gent ho compra! Que d'un lli- 
bre d'aquests se n'hagin venut 700 exemplars en un any i tres mesos, encara que només sigui 
per tenir-10 a casa seva, vol dir que la gent el vol tenir. 

E.-La televisió, en quina llengua és? 
La televisió és quasi tota en castella pricticament. Són privades: totalment privades, 

de capital argentí o brasiler, nord-americh i de tot. Ara hi ha un programa de noticies de matí, 
a les sis. 

E.-Per tant, la tendkcia, si vost; I'hagués de preveure, és cap a I'us generalitzat 
i formal del guarani? 



Sí, una recuperació i un augment de I'Ús, d'una part completament una degradació a 
nivells populars del guarani, al mateix temps una recuperació en part arcai'tzant, perb 
també ara una recuperació ja feta amb un sentit més comú. Jo em consider d'aquesta sego- 
na tendbncia: jo personalment quasi voldria una tendbncia cap al monolingüisme (bé, mono- 
lingüisme en el sentit de reacció per evitar allb d'un bilingüisme de transició). Ara, el meu 
sentiment profund és que avui en dia el Paraguai arribi a ser bilingüe: i un bilingüisme 
que no és necessari que es parli dels mateixos temes en les dues llengües. Una llengua pot 
ser més col~loquial i una altra per altres usos. I que s'arribi a ser bilingüe. Com, en part, se 
pot dir que som bilingües a Mallorca, que és el que jo conec; o sigui, que amb tota tran- 
quil.litat si és necessari puc parlar en castellh sense gaire problema. Perb després tothom 
parla mallorquí. 

E.-Per6 no es dóna el risc que la recuperació de la llengua en els usos més for- 
mals vagi paralalela a la perdua en els usos més informals? És a dir, es recupera 1'6s 
escrit, per6 simultlniament s'estl perdent la base dels usos més espontanis com 
adverteix J. FISHMAN a Reversing Language Shift (1991)? 

Precisament al Paraguai sempre s'havia dit que conservava el guarani gracies a les dones. 
Ara precisament, sobretot a la capital, les jovenetes són les que més ficilment parlen el 
castellh (més que no pas ells). 

E.-Perque, per exemple, tot el món de la cultura moderna, musical ... Segur que 
hi ha un sector urbs al qual arriba la cultura musical en angles. En que arriba, tota 
aquest món de rock? 

En anglks. Les fotonovel.les, els serials, arriben del món argenti o tradui'des del món 
brasiler. El que passa és que curiosament aquestes telenovel.les, cadascuna té un castellh 
diferent, que fa que la gent no s'identifiqui prhcticament amb el castellh de cap d'aquestes 
telenovel.les. 

E.-No hi ha un castelll paraguaih, que serveixi de model? No hi ha un esthndard 
paraguail? 

Sí que hi és, perb no passa a la televisió, perqub la televisió ve tota de fora: d'altres 
pai'sos com ara Mkxic, 1'Argentina o tradu'ida del Brasil. Aixb fa que la gent no se senti iden- 
tificada amb el seu llenguatge, castellh, de les televisions. 

E.-Arriba alguna informació de la sociolingiiistica d'aqui? Els ha influi't d'algu- 
na manera? 

Per dir la veritat, a la millor hi ha qualque persona que ha fet cursets, perb que llavors 
arriben alla i han d'emplear-se en el que sigui. Practicament de sociolingüistes només hi 
ha Graziella Corvalán, Olga de Cardozo i Natalia de Canese? (perd ella fa més cosa de fon&- 
tica i de, més aviat, en l'enregistrament i la normalització de la grafia, etc., el senyor Granada, 
que ja fa anys que esta a Valladolid a Castella, on fa de professor i és catedrhtic, i jo. 

E.-Per que el guarani té, quan ara ha esmentat la Natalia Canesa?, una norma 
codificada, escrita? Té un acord? 

Sí, perb té dues o tres versions. La grafia encara esta essent discutida. L'brgan que 
hauria de decidir la codificació hauríem de ser naltros. Prhcticament n'hi ha una del Ministeri 
d'Educació, que jo sóc el primer que la seguesc en línies generals, per6 no en dos o tres punts 
particulars. 



E.-Per tant, en els llibres de text que s'han fet, hi ha un desgavell ... 
Un poquet. Jo encara segueixo la teoria que qui escriurk més, guanyara la partida. I com 

que nosaltres tenim un poc la paella pel manec. Més que la CNB, són sobretot els llibres 
d'escriptura, els llibres de literatura i la presentació continuada de tot el que s'escriu en 
guaraní -encara que només siguin paraules o frases curtes- en un sistema coherent, el que 
pot donar fermesa a un sistema que així es toma habitual per via de la practica. 

E.-Per quk les xarxes d'ensenyament són majorithriament dependents d'ordes reli- 
gioses o del Ministeri? 

Aquestes cartilles de Fe y alegria, i el nostre diccionari guaraní (dic el nostre perquk 
és el del pare Guasch, que era d'Eivissa), arriben a I'escola.. . L'educació formal ha estat tra- 
dicionalment en mans de religiosos i religioses -la d'elit i la molt popular i pobra- i en el 
Ministeri la més general i mitjana. Els religiosos semblaven ser més flexibles i dinamics, 
amb menys rkmores polítiques i menys funcionalisme. De fet quan es  tracta d'educació 
Bilingüe Intercultural, Fe J alegria sens dubte ha pres la davantera i s'esta manifestant 
com a experibncia pilot. 




