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er tal d'ajudar a orientar-nos en el magma de l'ús lingüístic, el quebequks 
Jean-Claude Corbeil(1980) va distingir encertadament entre el que ano- 
mena comunicacions 'institucionalitzades' i 'individualitzades'. Amb el 

primer rktol es referia als actes comunicatius emesos pels organismes 'formals' 
de la societat i pels seus representants personalitzats (l'administració oficial, els 
jutges, els locutors de radio i televisió, els diaris, els llibres, la retolació i l'etique- 
tatge, els mestres, etc.), mentre que amb el segon anomenava els comportaments 
lingüístics dels individus com a tals particulars (entre familiars, amics, vei'ns, 
coneguts, etc.). Certament que es tracta més d'un continuum entre dos pols que 
no pas d'una realitat categoricament dicotomica: entremig queden figures com 
les persones que atenen en petits establiments, locutors locals sense anim de for- 
malitat, funcionaris molt empatics, etc., que poden representar rols 'institucio- 
nalitzats' pero alhora molt proxims a un tracte 'individualitzat' i informal. La 
distinció ha resultat ser, doncs, perfectament pertinent i pot relacionar-se forqa 
clarament amb altres diferenciacions conceptuals presents en la sociologia i10 
en la pragmasociolingüística: estatus versus solidaritat, distancia versus proxi- 
mitat, estandards versus vernacles o col.loquials, i fins i tot -be que no exacta- 
ment- escriptura versus oralitat i10 planificat versus espontani (vg. Bastardas, 
1996, i Pujolar, 1997a). 
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A causa probablement d'una tradició científica potser excessivament mecani- 
ca, reduccionista i lineal i d'un marc ideologicolingüístic favorable, així, encara 
a la conceptualització de les 'llengües' com a estructures més aviat estatiques i 
fixades que no pas dinamiques i ecologiques s'ha tendit a creure simplificada- 
ment en una influkncia jerarquica i quasiautomatica del primer tipus de comu- 
nicacions -les 'institucionalitzades'- damunt del segon -les 'individualitzades'. 
Posada aquesta relació en el marc d'un procés de normalització lingüística, les 
primeres actuarien evolutivament de determinants de les segones. Les polítiques 
lingüistiques, des d'aquesta optica, s'haurien de centrar, per tant, en l'actuació 
sobre les comunicacions de les organitzacions formals de la societat i hom aniria 
obtenint, pressuposant la influkncia esmentada, el canvi dels comportaments 
informals i espontanis, a causa del 'prestigi' intrínsec de les primeres. Avui, pero, 
i a partir del cas catala, cal sospitar que aquesta interrelació, que certament pot 
donar aquests resultats en determinades situacions més senzilles, potser no és 
tan automatica i simple com hom podia pensar. Així, per exemple, la creenqa en 
la causació sovint lineal que s'atribueix a l'escola com a desencadenant i motor 
fonamental del procés de substitució cal revisar-la i, en tot cas, situar-la en el 
conjunt de condicions contextuals que puguin o no afavorir aquest pas evolu- 
tiu. Ja fa anys que el socioleg Stanley Lieberson (1970) ens ho advertia quan 
manifestava que les causes de la bilingüització podrien no ser exactament les 
mateixes que les de la substitució. En resum, les relacions de determinació entre 
les comunicacions institucionalitzades i les individualitzades són més complexes 
del que es podia pensar a primera vista i, per tant, la influkncia que puguin exer- 
cir les unes sobre les altres s'ha de posar en connexió amb la resta dels elements 
i factors presents en cada ecosistema sociocultural particular, que poden o no 
afavorir l'adopció de les varietats lingüistiques 'institucionalitzades' en les fun- 
cions comunicatives 'individualitzades' (vg. Bastardas, 1999b). 

La 'crisi' de la conceptualització simplista de la relació entre unes i altres 
comunicacions és vistent a Catalunya -i a d'altres llocs de l'area lingüística cata- 
lana- on, malgrat un avenq important de 1'6s del catala com a llengua vehicular 
clarament preeminent de l'ensenyament primari públic, els comportaments 
intergrupals -les converses entre alumnes de L1 catalana i de L1 castellana- sem- 
blen continuar realitzant-se majoritariament en castella i no pas en catala (vg. 
Boix, 1993, i Vila, 1996, 1997a i 1997b, i també Melia, 1997). Assistim, per tant, 
si de cas, a la confirmació d'una altra asseveració de la sociologia: la de la poten- 
cial permankncia de les normes socials més enlla de l'estructura que originaria- 
ment les pugui haver causat. La confirmació d'aquest fet, que, pels pocs estudis 
de quk malauradament disposem, ocorre fins i tot de manera important en zones 



no només de clar predomini demolingüístic del castella com a L1 dels nois i 
noies, obre interrogants seriosos sobre l'exit global de l'actual política lingüísti- 
ca si més no sobre l'estrat infantil i juvenil. En tot cas es fa urgent una avaluació 
sociolingüística aprofundida dels efectes de l'actual sistema, una reflexió rigoro- 
sa sobre els resultats i la generació imaginativa d'alternatives eficaces a l'actual 
situació. 

Precisament la situació catalana fa veure amb claredat l'encert de la distinció 
de Corbeil, que necessita encara aprofundir-se més. A la Catalunya actual, en les 
zones de més alta població d'origen immigrat el catala tendeix a ser viscut com 
la llengua dels mestres de primaria, que, si més no -tot i que de vegades no pas 
totalment- aconsegueixen establir la norma que els alumnes els parlin en aques- 
ta llengua. Fora d'aixo, pero, el catala no és usat habitualment per adre~ar-se als 
pocs companys de L1 catalana que hi puguin ser presents i que podrien consti- 
tuir un factor addicional de col~loquialització per als alumnes de L1 castellana. 
Tampoc no ho és, en la comunicació informal quotidiana, entre els individus 
de L1 castellana majoritaris en aquesta composició. A la inversa, els nois i noies 
de L1 catalana són els que usen el castella amb els de L1 castellana -i, en alguns 
casos fins i tot entre ells mateixos per tal de no ser tan diferents de la gran majo- 
ria del grup-classe. La perpetuació, doncs, de la norma d'ús del castella en les 
relacions intergrupals, i entre persones bilingüitzades, sembla ser el resultat pre- 
dominant de la nova situació si més no en aquests ambits de predomini demo- 
lingüístic del castella. 

Poca cosa sabem, pero, del que ocorre en situacions on la majoria relativa de 
l'alumnat és de L1 catalana o bé on les proporcions són més igualades. La 
impressió general, pero, és que la tendencia podria ser la mateixa, i el comporta- 
ment intergrupal en castella per part de tots dos interlocutors fóra la norma 
majoritaria i canonica, excepte en els llocs on la majoria del grup de L1 catalana 
fos molt clara i en contextos més aviat poc urbans. De moment, doncs, i a falta 
de recerques més aprofundides, cal concloure que l'actual estrategia educativa 
per si mateixa sembla tendir a no aconseguir alterar gaire majoritariament les 
normes habituals de comportament lingüistic en el contacte intergrupal. 

No coneixem, pero, fins a quin punt aquests comportaments no gaire favora- 
bles a 1'6s interpersonal del catala per part dels individus de L1 castellana bilin- 
güitzats pel sistema educatiu continuen mes endavant, i si són un habit general 
o si són producte de les constriccions que la mateixa regularitat interaccional 
imposa entre els individus que es relacionen quotidianament en un grup tancat, 
al llarg del cicle educatiu corresponent. Cal no oblidar que els individus establei- 
xen habitualment unes pautes mútues de conducta i que tendeixen a seguir-les 
en els seus encontres. Molt facilment, en el temps inicial de la negociació de la 
interacció, les competencies poden ja ser asimetriques, de manera que la norma 
s'ha d'establir entre individus que en el seu entorn han sentit ja catala i castelli 
-els de L1 catalana- i d'altres que han sentit més aviat només castella -els de L1 



castellana. En tot cas una pregunta apareix clarament: en els casos en que la 
presencia del catala com a L1 és més del 30% i la llengua vehicular de l'escola és 
clarament el catala, com és que no és aquesta llengua la usada si més no inter- 
grupalment? Si és tanta la forqa de la composició grupal, ocorre aleshores exac- 
tament a l'inrevés en els casos en que sigui el castella el que estigui en minoria? 
Per tal d'esbrinar-ho caldria fer un seguiment de les distintes tipologies i veure 
els processos d'establiment dels habits comunicatius i la seva continuitat o modi- 
ficació. 

Constatem, per tant, la distinció dels ordres vitals en que els individus vivim 
la nostra realitat sociocultural. Quan és pertinent, ens representem com a exe- 
cutors d'un paper social determinat que implica uns usos lingüístics més for- 
mals i susceptibles de ser regulats per les instancies directores de l'organització a 
la qual pertanyem, i quan s'escau, ens veiem com a persones que podem seguir 
comportaments distints dels del rol formal anterior, els quals adeqüem a les tra- 
dicions i hibits d'espontanei'tat i informalitat dels conjunts humans amb qui 
ens relacionem i10 a qui? pertanyem. És aquesta divisió en la percepció de les 
situacions socials (Ryan, 1979) la que explica, per tant, per que individus que 
puguin usar el catala en la seva tasca professional, utilitzin -si cal únicament- el 
castella en la seva vida informal, o bé que el catala sigui vist com un objecte ali& i 
'pijo' en els ambits juvenils d'origen immigrat i de classe social baixa, tot i que 
l'utilitzin o hagin utilitzat formalment en el sistema educatiu (vg. Pujolar, 
1997b). 

Establerta la possibilitat d'aquesta distribució funcional, probablement de 
caracter forqa estable, l'extensió de 1'6s social del catala més enlla de seu grup de 
L1 resta afeblida i fa veure la clara possibilitat d'una perpetuació del castella com 
a L1 d'un important nombre de la població resident a Catalunya, i, si es confir- 
men les tendencies habituals, també com a idioma potser encara majoritari en 
les relacions entre els individus de les dues grans L1 presents a la Catalunya 
actual. Ens trobem també aquí amb la incognita del comportament dels indivi- 
dus que reben ja totes dues llengües en la família -els bilingües 'familiars' que 
disposen ja de dues L1- ja que cada progenitor els parla en una de diferent, com- 
portament cada dia més nombrós. L'estudi d'aquest subgrup esdevé, doncs, cru- 
cial per veure si també afavoreix la norma present o bé influeix en el seu canvi, 
encara que sigui pel fet que hi haura més individus amb el catala -en aquest cas 
juntament amb el castella- com a L1. Val a dir, en tot cas, que aquest comporta- 
ment de bilingüisme familiar també afecta el nombre de persones que tenien el 
catala com a única LI, ja que, igual com bilingiiitza els uns també ho fa amb els 
altres. 
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Al costat de les recerques microsociolingüistiques que ineludiblement s'han 
de dur a terme hi ha la pregunta de que es pot anar fent per tal d'intentar inter- 
venir en el canvi de la norma d'ús intergrupal i, en general, per afavorir un major 
ús social del catala, tant entre les persones de L1 catalana com les de L1 castella- 
na, o entre els que les tenen totes dues. Una hipotesi plausible, tot i que potser 
no única, per explicar la situació, fóra la que podria adduir que el no-ús del catala 
per part dels alumnes de L1 castellana en el pla informal és degut al fet que l'es- 
cola no desenvolupa prou les capacitats necessaries per a l'oralitat quotidiana i 
espontania, donat que, historicament, és una institució més centrada en la lec- 
toescriptura i en la verbalitat formal. Aixo podria ser en part cert en aquells cen- 
tres situats en zones amb molt poc contacte amb la població de L1 catalana i en 
que aquesta llengua, per tant, fóra únicament vehiculada a través de rols formals 
i institucionalitzats. En aquests casos clarament caldria comprovar si les com- 
petencies conversacionals en catala queden subdesenvolupades i posar-hi remei 
a través de l'organització d'activitats alternatives i més lúdiques en catala i de l'a- 
plicació d'estrategies imaginatives de canvi en les dinamiques tradicionals dels 
centres escolars, que poguessin paleliar l'excessiva associació del catala a l'ordre 
purament de la formalitat (vg. Bastardas, 1997a). Una intervenció més general 
en el camp de les activitats infantils i juvenils per part dels organismes públics 
fóra també urgent i necessaria per tal d'acompanyar les modificacions en els cen- 
tres escolars. 

Pel que fa a les situacions on la demolingiiística no sigui tan desfavorable i les 
possibilitats de col~loquialització del catala siguin més altes, probablement cal- 
dria assajar-hi una política de canvi conscient de les normes d'ús intergrupals, 
parlant del tema amb els alumnes i fent-10s reflexionar sociolingüísticament 
sobre les conseqü~ncies de la continultat d'aquest comportament més aviat ano- 
mal. Igualment caldria aprofitar els canvis de cicle i10 de centre o de grup-classe 
ja que són moments propicis a l'establiment de noves normes i d'iniciar noves 
relacions amb nous individus. Globalment, i donada la seva importancia per al 
futur, caldria un coneixement ben aprofundit de les dinamiques psicosocials i 
de les relacions que aquestes sostenen amb les llengües, tal com són experimen- 
tades pels individus en aquestes edats crucials. 

Les estrategies lingüístiques en el sistema educatiu demanen, doncs, una ava- 
luació crítica des del punt de vista dels seus efectes sociolingiiistics, que caldra 
posar en connexió amb l'altra necessaria reflexió sobre l'escola i la seva inajor- 
nable adaptació a les necessitats lingüístiques del marc europeu integrat i, en 
general, del procés de globalització (vg. Bastardas, 1997a, 1997b, i 1999a). Molt 
probablement caldran canvis en la configuració de les activitats lingiiistiques 
escolars que alhora facin possible la consolidació del procés de normalització del 
catala, el canvi de les normes d'ús restrictives, i la poliglotització de la població, 
en el marc d'una societat cada dia més plural i interrelacionada internacional- 
ment. La tasca no és faci1 pero el repte és important, ineludible i engrescador. 
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