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toral relatives a representacions molt determinades. Una veritable llàstima, perquè el cert és que les 
dades d’enquesta, a part de permetre la comparació amb els altres territoris, haurien abonat alguna re-
flexió de l’autor i haurien il·lustrat una tensió local que podria ser una lliçó andorrana per a altres terri-
toris de l’àmbit lingüístic. Aquesta tensió és la que es produeix entre el que podríem anomenar «desig 
de llengua comuna» (que en el cas de Ballarín es concreta en l’enunciat que «els andorrans haurien de 
parlar català amb tothom») i el que podríem anomenar «realitat de lingua franca» (segons Ballarín, tots 
els grups lingüístics, excepte el dels espanyols catalanoparlants, «consideren que hi haurà una tendència 
cap a la substitució del català pel castellà»). Si deixem Andorra i entrem a la Franja d’Aragó, la possi-
bilitat de comparació s’esfuma íntegrament. Per alguna raó incomprensible, Natxo Sorolla (un expert 
molt competent que controla perfectament la situació sociolingüística en aquest territori) prefereix par-
lar-nos exclusivament de la política lingüística local. El seu article és molt interessant i molt instructiu 
per a les persones que no saben gaires coses del tractament del català a la Franja i descriu molt acurada-
ment les vicissituds politicolingüístiques que van des de la Declaració de Mequinensa de 1984 (signada, 
entre altres, per Marcelino Iglesias, aleshores alcalde de Bonansa) fins a la reforma de l’Estatut d’Auto-
nomia de 2007 (impulsada sota la presidència de Marcelino Iglesias), amb tot un seguit d’incompli-
ments pel que fa a l’aprovació d’una llei de llengües a Aragó d’ençà que l’any 1997 les Corts d’Aragó 
van aprovar un històric dictamen que instava el Govern d’Aragó a regular per llei l’ús del català (i de 
l’aragonès) en aquesta comunitat autònoma. Sorolla s’entreté fins i tot a buscar en el diari de sessions 
de les Corts d’Aragó les intervencions dels representants dels partits polítics aragonesos en el debat 
sobre la reforma estatutària. Interessant i ben explicat; el problema és que això no casa gens ni mica amb 
els altres articles del volum ni amb les expectatives del lector, que en el subtítol «un estat de la qüestió» 
no llegeix d’entrada «de la qüestió politicolingüística» i darrere el sintagma «la situació de tots els paï-
sos de llengua catalana» que utilitza Boix al pròleg no hi veu necessàriament «la situació politicolin-
güística». En tot cas, potser aquí també hi ha una tensió local que podria convertir-se en lliçó aragonesa. 
En aquest cas seria una tensió entre la necessitat (de promoció del català) i la impossibilitat política de 
satisfer-la. Fent un pas més enllà que Puig, Sorolla considera clau que el català sigui la llengua de l’en-
senyament a la Franja, però al mateix temps reconeix com a poc probable «que en els propers anys les 
majories governamentals siguen més favorables que les actuals a la normalització lingüística». (La 
prova la tenim en la llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó que les corts d’Ara-
gó van aprovar el 17 de desembre de 2009). Potser per compensar el desgavell, Bosch torna a les dades 
de l’EUL, que com en el cas del Departament dels Pirineus Orientals (no digui el que no digui Gentil 
Puig) il·lustren un procés de substitució lingüística en estat avançat: «aviat», diu Bosch, «més que parlar 
d’un alguerès italianitzat, haurem d’analitzar l’alguerès com un italià amb substrat alguerès, que s’anirà 
diluint amb el pas dels anys, complementàriament a la pèrdua de parlants».
 En definitiva, Els futurs del català reïx a transmetre la diversitat de situacions del català-valencià, 
que van des d’un cert manteniment a l’alça (més aviat precari, com han posat de manifest per al cas de 
Catalunya les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2008) fins a processos d’extinció 
prou madurs, però ho fa d’una manera millorable, no d’acord amb les exigències d’aquest recensor sinó 
partint de la mateixa lògica original del curs que hi ha al darrere i de l’editor que tan lloablement es va 
proposar fer-ne un llibre.

Albert Branchadell
Universitat Autònoma de Barcelona

Boyer, Henri (2008): Langue et identité. Sur le nationalisme linguistique. Limoges: Lambert-
Lucas, 98 p.

 Henri Boyer, professor de Ciències del Llenguatge a la Universitat de Montpeller III, és un estudiós 
occità ben conegut entre nosaltres pels seus treballs sociolingüístics. No fa gaires anys fou el director 
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del Liceu Francès de Barcelona, circumstància que li permeté de conèixer més la situació sociolingüís-
tica catalana, de la qual és un reputat expert. En aquest sentit, és autor d’un treball pioner, Langues en 
conflit (1991), en què analitzava el cas català. Ha estat el curador, sol o amb altres estudiosos, d’obres 
col·lectives tan destacades com Plurilinguisme: ‘contact’ ou ‘conflit’ de langues? (1997), L’Espagne et 
ses langues. un modèle écolinguistique? (2002), Langues et contacts de langues dans l’aire méditerra-
néenne (2004) i de l’école occitane à l’enseignement public. Vécu et représentations sociolinguistiques 
(2005). Des dels anys vuitanta del segle xx és col·laborador habitual de la prestigiosa revista occitana 
Lengas.
 El llibre de què s’ocupa la present ressenya es planteja en tota la seva dimensió les relacions entre 
llengua i identitat. L’autor ens adverteix a la introducció sobre l’important paper que té en els estudis 
humanístics actuals la noció d’identitat i confessa que la seva reflexió vol contribuir a eixamplar aquest 
debat. Segons Boyer l’activitat lingüística dels grups i de les comunitats es desplega en el marc d’una 
dinàmica de dues direccions: l’una, orientada envers una regulació-gestió centrípeta; i l’altra, envers la 
construcció centrífuga d’identitat i/o la manifestació esperada d’heterogeneïtat. Acceptant com a ‘nor-
mal’ aquesta tensió, el sociolingüista està habilitat per enfrontar les situacions de contacte de llengües, 
en què les tensions són ‘vives’, singularment quan la configuració sociolingüística en vigor és marcada 
per conflictes de legitimitats, de les quals pot ser víctima una llengua i la comunitat lingüística corres-
ponent. Per avançar en la seva reflexió té en compte les experiències de ‘comunitats lingüístiques’ com 
les de Catalunya, Galícia o l’espai occità. I per il·lustrar la dinàmica d’una ‘comunitat plurilingüe’ ana-
litza el cas de la societat paraguaiana actual.
 L’anàlisi de Boyer es distribueix en dos plans: en el primer s’ocupa del paper que tenen els topò-
nims i els glotònims com a factor de producció/control d’identitat(s); i en el segon examina atentament 
el ‘nacionalisme lingüístic’ com a opció glotopolítica, revisant les nocions de llengua, identitat i mun-
dialització.
 La primera part del llibre comença plantejant la qüestió de la identitat lingüística en relació amb el 
territori. Partint de dues experiències conflictives (l’intent fracassat de canviar la denominació regional 
Llenguadoc-Rosselló per Septimània i la polèmica sobre la llengua dels topònims a Galícia), l’autor 
conclou que els conflictes de denominació toponímica «sont bien en définitive des conflits de légitimi-
tés qui révèlent les ressorts identitaires d’une communauté donnée» (p. 29). A continuació Boyer posa 
en relleu l’interès sociolingüístic tant del mateix fet dels glotònims (noms de llengües) en si, com de la 
seva negació, a partir del terme patois dins l’àrea de França. Apunta que la denominació d’una llengua 
pot tenir una clara configuració sociolingüística en casos com la de «valencià» o «sa llengo balear» en 
el domini del català. L’autor considera que el nom és una categorització que es pot realitzar en tres 
modalitats: l’apel·lació glotonímica, és a dir, quan es diu «francès», «italià», «alemany»..., incloent-hi 
supòsits com «espanyol» enfront de «basc», «català» i «gallec»; la designació més o menys metalingü-
ística del tipus «llengua», «dialecte», «idioma»...; i la designació epilingüística, quan es refereix a un 
fet de parla marcat com a no normatiu, com quan en català diem «argot», «caló», «patuès», «enxampur-
rat», etc. Entrant ja en l’anàlisi del terme patois, Boyer opina que aquest designant, a l’origen de natu-
ralesa epilingüística, fou víctima d’un desplaçament de categorització de caràcter ideològic. Aquest 
desplaçament semàntic comença al segle xviii, com es demostra amb la definició que en fan els redac-
tors de l’Enciclopèdia l’any 1765:

PATOIS (gramm.), langage corrompu tel qu’il se parle presque dans toutes les provinces: chacune a son 
patois; ainsi nous avons le patois bourguignon, le patois normand, le patois champenois, le patois gascon, 
le patois provençal, etc. On ne parle la langue que dans la capitale. Je ne doute point qu’il n’en soit ainsi de 
toutes les langues vivantes, et qu’il n’en fût ainsi de toutes les langues mortes. Qu’est-ce que les différents 
dialectes de la langue grecque, sinon les patois de différentes contrées de la Grèce? (p. 35).

 De tota manera, no tothom acceptava aquest plantejament. Així, l’Abbé de Sauvages (1785), se-
gons Boyer, argumentava que, si bé el normand es pot considerar pròpiament un patuès del francès, en 
canvi el llenguadocià «quoique négligé et en partie dégéneré, n’en est pas moins une langue à part, loin 
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d’être le patois d’une autre» (p. 35). Malgrat això, a la fi del segle xviii es confirmà el plantejament de 
l’Enciclopèdia. Per això, en opinió de Boyer, a França hi ha hagut un procés de construcció ideològica 
amb aquest resultat:

une idéologie que j’ai appelée unilinguisme, couplée avec unes idéologie décrite par la sociolinguistique 
occitane comme idéologie diglossique, dont le désignant «patois» a été un instrument particulièrement effi-
cace (p. 36).

 Per demostrar fins a quin punt la ideologia de l’unilingüisme s’ha enquistat en la cultura quotidia-
na, l’autor explica que expressions com «patois béarnais» o «patois gascon» són freqüents (mentre que 
no senten mai les de «patois basque» o «patois catalan» en els territoris on aquestes llengües es parlen). 
De fet, segons Boyer, fins i tot entre les persones que han après occità activament i són sensibles a 
aquesta llengua, s’hi percep una gran confusió en el pla de les representacions sociolingüístiques i de la 
denominació, quant a la distinció entre «patois» i «occitan» (p. 44).
 En la segona part del seu estudi, Boyer es refereix al plurilingüisme enfront de la mundialització i 
planteja el tema del nacionalisme lingüístic com a opció glotopolítica. D’entrada, examina amb atenció 
la noció de diglòssia i els diversos tractaments de què ha estat objecte (p. 50-58). Aquesta minuciosa 
exposició, molt clarificadora i penetrant, coincideix en línies generals amb els plantejaments que en fa 
la sociolingüística catalana, la qual cosa m’estalvia d’entrar-hi en detall. Val la pena de remarcar, tan-
mateix, un aspecte puntual de l’exposició de Boyer, que són les seves reserves als últims posiciona-
ments de Calvez sobre el multilingüisme: «il convient se méfier des proclamations de neutralité scien-
tifique et des modèles, fussent-ils ‘alternatifs’» (p. 60). A continuació fa un repàs als últims avenços 
sobre l’ecologia de les llengües, la qual cosa li permet d’aprofundir una indispensable reflexió sobre la 
mundialització lingüística i les modalitats d’eventual resistència a aquest fenomen (p. 60). I en aquest 
sentit destaca l’interès del número 99/100 de la revista quebequesa Terminogramme (2001) a propòsit 
de les «geoestratègies de les llengües». Sobre aquesta qüestió, Boyer conclou:

L’ensemble des contributions a le mérite de faire avancer la connaissance en matière de gestions de 
langues, d’en montrer les enjeux et de mettre en évidence les faiblesses et les écueils d’une réflexion en plein 
développement (p. 65).

 L’últim capítol del llibre té un interès directe per al lector català, perquè es refereix a la nostra àrea 
geogràfica. En analitzar la relació llengua/nació des d’una perspectiva sociolingüística, Boyer, després 
d’apuntar que el nacionalisme és segurament una de les ideologies que han fet córrer més tinta durant 
els dos últims segles, enfoca la noció de nacionalisme lingüístic (= nacionalisme amb dominant cultu-
ral i lingüística). L’autor destaca la visió negativa que en tenen la majoria de tractadistes, entre els 
quals E. Hobsbawm, prestigiós pensador marxista, ben sensible al nacionalisme de països oprimits. En 
aquest sentit, Boyer apunta que el cas de l’Espanya plurinacional desmenteix les temences de l’estudiós 
anglès:

si l’on a pu observer l’émergence au xixe d’un nationalisme de type racialiste au Pays Basque (...), deux autres 
nationalismes périphériques linguistiques (et bien entendu culturels), le catalan et le galicien, ont fait la démons-
tration (tout particulièrement le catalan) de leur capacité, d’une part à organiser la résistance communautaire 
contre l’entreprise linguicide programmée par l’État, singulièrement l’État franquiste, d’autre part à intégrer la 
complexité sociétale, dans leurs objectifs, en matière de politiques linguistiques en premier lieu (p. 71-72).

 Tot seguit presenta el «model català» de nacionalisme lingüista i es mostra, una vegada més, com 
a bon coneixedor de la realitat catalana. Com ell mateix diu, malgrat que hi ha altres supòsits de nacio-
nalisme lingüístic a l’àmbit hispànic, Boyer se centra en el cas català per una raó principal:

l’on peut considérer, dans son histoire tout comme dans son expression actuelle, comme un modèle de na-
tionalisme linguistique, c’est-à-dire d’idéologie politique proclamant le caractère irréductible et inaliénable 
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de la communauté nationale, dans laquelle la représentation identitaire de la langue de cette même commu-
nauté occupe une place centrale (p. 75).

 Més endavant, subratlla que en el cas català es planteja, a més a més, la qüestió de l’espai geolingü-
ístic, pel fet que alguns consideren només com a entitat nacional Catalunya, mentre que altres l’eixam-
plen a tots els Països Catalans. Boyer segueix breument el recorregut històric del nacionalisme lingüístic 
a Catalunya des de les Bases de Manresa fins a l’última llei de política lingüística (1998), i constata que 
al llarg del segle xx s’hi ha desenvolupat un «model» de nacionalisme lingüístic que s’ha consolidat, per 
la qual cosa conclou:

On pourrait dire que de simple représentation au sein d’une idéologie politique, le nationalisme «cultu-
rel», la langue a fait l’objet d’un processus de métonymisation –symbolisation au sein du discours nationa-
liste, jusqu’à devenir l’élément représentationnel central, moteur, de l’idéologie en question (p. 78).

 L’últim apartat del llibre és dedicat a exposar dos dels discursos nacionalistes més significatius 
sobre la llengua catalana, a parer de Boyer: el que va elaborar Prat de la Riba i el que ha anat construint 
Jordi Pujol. Les síntesis en què es resumeix el pensament sobre la llengua d’aquests dos polítics tan 
rellevants en la història catalana contemporània són molt documentades i congruents. En aquesta mena 
d’exposicions és on Boyer demostra que es mou amb un perfecte coneixement no sols de la història i la 
política catalanes, sinó també de les modulacions més incisives del pensament coetani. Però si l’anàlisi 
del pensament politicolingüístic de Prat de la Riba pot ser ‘fàcil’, pels nombrosos estudis que se n’han 
fet, la que fa de Jordi Pujol és exemplar per la seva penetració. Tot plegat li dóna peu a formular les 
premisses del «nucli dur» del nacionalisme lingüístic català, que Boyer resumeix així:

–En Catalogne la langue catalane est le fondement de la nation.
–La langue catalane est la seule langue historique de la Catalogne.
–Cette langue a été victime d’une persécution impitoyable qui a visé à la détruire. Le responsable en est 

l’État espagnol (en particulier l’État franquiste).
–Heureusement les Catalans ont fait preuve de fidélité (de loyauté) à l’égard de leur langue et ont résis-

té à l’entreprise de destruction.
–Cependant cette persécution a laissé de graves séquelles: la langue catalane est en état de faiblesse.
–Cette faiblesse, due à l’entreprise de persécution, rend légitime une action collective en sa faveur: 

politique linguistique institutionnelle mais aussi militantisme catalaniste (p. 83).

 Més sorprenent és la introducció en aquesta anàlisi d’un element una mica fora de lloc. Em refe-
reixo als dos paràgrafs dedicats al magnífic assaig de Juan Carlos Moreno Cabrera, El nacionalismo 
lingüístico. una ideología destructiva, que hi queden despenjats. No pas perquè el seu discurs no sigui 
articulable en el plantejament de Boyer, sinó simplement perquè aquesta possible articulació hi queda 
al·ludida, però no raonada.
 Sigui com sigui –fins i tot admetent que l’objecció que acabo d’apuntar pugui pesar negativament, 
cosa que seria del tot injusta– el llibre de Boyer té tants mèrits que el fan una de les contribucions més 
estimulants en el panorama sociolingüístic europeu. La lucidesa i el coratge de l’autor –no oblidem que 
el seu treball, amb tants punts de contacte amb el de Robert Lafont, el gran estudiós occità recentment 
desaparegut, es fa des de França, la pàtria del nacionalisme lingüístic més agressiu– es perceben al llarg 
del seu breu estudi, el qual aporta un bon nombre d’elements, alguns de molts nous a l’important debat 
sobre les relacions entre llengua i identitat, tan viu a les nostres latituds. En definitiva, es tracta d’un 
assaig rigorós i clarificador que no deixarà indiferent a ningú que s’interessi per l’ample ventall socio-
lingüístic i especialment per les noves qüestions relacionades amb el nacionalisme lingüístic.

Francesc Vallverdú
Institut d’Estudis Catalans
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