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Resum

En aquest article s’aborden dues preguntes plantejades en el marc de la revisió històrica de la 
sociolingüística catalana: fins a quin punt continuen essent vàlids els plantejaments de l’ano-
menada sociolingüística del conflicte? Com hauria de definir-se la normalitat lingüística per a 
una llengua com el català? Després de repassar breument la presència de la noció de conflicte 
en la sociolingüística catalana i internacional, hom argumenta que bona part dels pressupòsits 
bàsics d’aquell enfocament continuen essent vàlids, molt especialment si se circumscriuen al 
tipus de societats per als quals van ser desenvolupats. Pel que fa a la idea de normalitat, se sosté 
que algunes formes de normalitat feble que s’havien postulat anys enrere probablement no 
garanteixen l’estabilitat lingüística en moments de canvi demogràfic i s’exposen algunes idees 
per a unes polítiques lingüístiques que cerquin la normalització del català.

ParauleS clau: sociolingüística del conflicte, establiment de llengües, minorització lingüística, 
economia política de la llengua, política lingüística, normalització lingüística.

AbstRAct

This article addresses two questions raised in the context of the historical review of Catalan 
sociolinguistics: to what extent is the approach known as conflict sociolinguistics still valid? 
How should linguistic normality be defined for a language such as Catalan? After a brief review 
of the presence of the notion of conflict in Catalan and international sociolinguistics, it is ar-
gued that many of the basic assumptions of that approach are still valid, especially if limited to 
the type of societies for which they were developed. As for the idea of linguistic normality, it is 
argued that some forms of weaker normality that had been postulated years ago probably 
would not guarantee linguistic stability in times of demographic change, presenting some 
ideas for linguistic policies aimed to achieve the normalization of Catalan.

KeywordS: Conflict sociolinguistics, language establishment, language minorization, political 
economy of language, language policy, language normalization.
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1. IntRoduccIó1

L a celebració durant el 2014 del quarantè aniversari de la Societat Catalana de 
Sociolingüística (SOCS) —antic Grup Català de Sociolingüística— i la sèrie  
de conferències organitzades per la SOCS2 van constituir una oportunitat de 

primer ordre per a mirar enrere i fer una mica de balanç de què ha estat, què és i què 
hauria de ser aquest camp de recerca al nostre país. Val a dir que, per a la sociolin- 
güística catalana, la tasca de balanç i reconsideració epistemològica no és en absolut 
nova, ans al contrari, compta amb una tradició sòlida que es remunta com a mínim a 
la coneguda obra del recentment desaparegut Francesc Vallverdú (1980), que s’ha 
mantingut sempre damunt de la taula (vegeu, entre d’altres, Vallverdú, ed., 2006) i 
que recentment (2011) ens ha proporcionat l’excel·lent número 21 de Treballs de So-
ciolingüística Catalana, dedicat a la La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur. 
Jo mateix he contribuït modestament a aquesta tradició amb un assaig de perioditza-
ció a finals dels noranta (Boix i Vila, 1998, p. 33-43), continuada més recentment, una 
volta acabada l’onada d’immigracions dels primers 2000 (Vila, 2013b). Suposo que és 
per aquest fet que els organitzadors del cicle de conferències van tenir l’amabilitat de 
convidar-me a elaborar les meves reflexions entorn de dos temes especialment sensi-
bles a l’hora de plantejar quina ha estat l’evolució dels nostres estudis de llengua i so-
cietat, i quina aportació podem dir que han fet a la recerca en general. 

La meva contribució va tenir lloc durant la sessió «De la sociolingüística del con-
flicte a la sociolingüística del multilingüisme: visions passades, presents i futures del 
contacte de llengües», celebrada a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el 20 de no-
vembre de 2014.3 En aquesta sessió havia de respondre, a petició dels organitzadors, a 
dues preguntes concretes: 

1. és vigent la sociolingüística del conflicte avui? El concepte de conflicte lin- 
güístic és útil o adequat des del punt de vista de la sociolingüística acadèmica?

2. Què seria avui la normalitat lingüística? Des d’aquest punt de vista, quins 
són els principals reptes que tenen les llengües, els parlants i els governs en el 
context multilingüe actual, i especialment en un cas de contacte de llengües com 
el català? (Demanem als ponents que n’identifiquin alguns de concrets.)

1. Aquest article ha estat possible gràcies al suport del projecte Plurilingüisme Social i Educació 
Secundària no Obligatòria (FFI2012-39285-C02-01) del Ministeri d’Economia i Competitivitat del 
Govern d’Espanya i del Grup d’Estudi de la Variació (2014 SGr 918) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de recerca (AGAUr) de la Generalitat de Catalunya.

2. Disponibles en línia a http://40anys-sociolinguistica.espais.iec.cat/.
3. La coincidència de la cloenda de l’aniversari de la SOCS/GCS amb les dates de celebració del Segon 

Simposi Internacional sobre Nous Parlants en una Europa Multilingüe va fer que l’organització inclo- 
gués l’acte de la SOCS com a conferència plenària del simposi.
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Les línies següents recullen de manera força aproximada el que va ser la meva apor-
tació en aquell acte.4

2. sobRe lA vIgèncIA de lA nocIó de conflIcte en socIolIngüístIcA

2.1. L’abast de la noció de conflicte en la sociolingüística 

A l’hora d’analitzar la vigència del model del conflicte lingüístic, convé abans de res 
analitzar la relació fins a cert punt singular entre la sociolingüística catalana i la noció 
de conflicte. 

D’entrada, caldria matisar la percepció segons la qual el model del conflicte lin- 
güístic va ser l’únic existent als anys setanta i vuitanta als territoris de llengua catalana. 
Certament, la sociolingüística catalana inicial de Lluís Vicent Aracil, rafael Lluís Ni-
nyoles, Francesc Vallverdú i tants altres va posar èmfasi en la relació entre diversitat 
lingüística i conflicte, però cal recordar que no tots els autors catalans del moment 
atorguen el mateix pes a aquesta relació. En aquest sentit, dubto que es pugui conside-
rar conflictivista l’obra sociolingüística del recentment desaparegut doctor Antoni M. 
Badia i Margarit o la de Miquel Siguan i bona part dels seus deixebles, que han tingut 
un impacte fonamental en el disseny, per exemple, de les polítiques lingüístiques edu-
catives, des de Josep Maria Artigal fins a Ignasi Vila.

De fet, la idea de conflicte no és pas un patrimoni exclusiu del que se n’ha dit el 
«model del conflicte lingüístic». Certament, als anys setanta i vuitanta Aracil, Ninyoles, 
Vallverdú i altres noms il·lustres de la sociolingüística catalana propugnen un plante-
jament en què s’emfasitza el caràcter conflictiu de la diversitat lingüística en el si d’una 
societat, i és veritat que aquest posicionament atorga a la sociolingüística catalana una 
personalitat pròpia enfront de la sociolingüística nord-americana hegemònica, que 
era de caràcter bàsicament estructural-funcional. En aquest sentit, la percepció de la 
diglòssia exemplifica molt bé la diferència de plantejaments: per a la sociolingüística 
neoclàssica o funcionalista (Williams, 1992; Tollefson, 1991) predominant als països 
angloparlants aleshores i fins ben recentment, aquest és un fenomen positiu per al 
manteniment de la diversitat lingüística, fins al punt que, en el popularíssim model de 
capgirament de la substitució lingüística de Joshua A. Fishman (1991 i ed., 2001) l’ob-

4. L’origen d’aquest text implica una sèrie de servituds que el lector pot percebre i que mereixen una 
petita explicació. En primer lloc, des d’una perspectiva estilística, tot i haver-lo reconvertit en article, és 
probable que el lector hi detecti encara algunes traces del que fou un text preparat per a ser llegit en 
públic. En segon lloc, des del punt de vista dels continguts, el fet que en el seu origen hi hagués la respos-
ta personal a dues preguntes concretes sobre dues qüestions substancialment diferents va forçar a com-
primir el marc teòric al qual es podia fer referència. En aquest sentit, hauria estat absurd que un text breu 
i de resposta com aquest hagués provat ni tan sols d’esbossar una síntesi de tots els debats teòrics en 
sociologia sobre dos termes com són conflicte o normalitat. Així doncs, el text recull les meves conside- 
racions sobre aquests dos termes sobretot a partir de com han estat elaborades en la sociolingüística 
catalana.
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jectiu prioritari per a les comunitats lingüístiques més febles és precisament assolir i 
estabilitzar la diglòssia entre la llengua minoritzada i la llengua hegemònica. En canvi, 
la tradició sociolingüística catalana considera la diglòssia precisament l’etapa central 
del procés de substitució lingüística, la converteix en el mal que cal superar per assolir 
la normalitat lingüística i s’escarrassa a denunciar-ne els efectes perversos (Aracil, 1965 
i 1973; Ninyoles, 1969 i 1971; Vallverdú, 1970). Ara bé, el fet que la sociolingüística 
catalana clàssica fes del conflicte un element central en el seu model no significa pas 
que aquesta fos l’única sociolingüística que hagi inclòs aquesta noció al centre de la 
seva comprensió de les dinàmiques lingüístiques. Sobretot a Europa, el nombre d’au-
tors l’obra dels quals no pot explicar-se sense apel·lar a la noció de conflicte és ingent, 
com mostra una tria molt i molt modesta d’obres de referència dels setanta, vuitanta i 
noranta: Basil Bernstein (1971), Pierre Bourdieu (1982), Louis-Jean Calvet (1974), 
Hans Goebl, Peter H. Nelde, Zdeněk Starý i Wolfgang Wölck (ed., 1996), Georg Krem-
nitz (1979) i Glyn Williams (1992). N’hi ha prou de veure que la percepció de la diglòs-
sia ha estat, de fet, negativa a bona part de la sociolingüística europea, com mostra el 
debat escandinau sobre la hipòtesi de la pèrdua d’àmbits d’ús (Haberland, 2005). De 
fet, és fins i tot possible que una certa noció de conflicte lingüístic hagi estat majorità-
ria en la sociolingüística continental europea dels setanta, els vuitanta i els primers 
noranta. Si això fos així, i admeto que caldria estudiar-ho més a fons, és possible que el 
model del conflicte lingüístic clàssic de la sociolingüística catalana, que va erigir-se ja 
als setanta com a model contraposat als plantejaments funcionals nord-americans 
(Vila, 2014a), seria no tant una singularitat local sinó més aviat un exemple especial-
ment reeixit d’un plantejament àmpliament difós arreu d’Europa.5 

La idea de conflicte no és absent, doncs, de la tradició sociolingüística ni catalana ni 
europea. Encara més, diria que, especialment durant la darrera dècada, la noció de 
conflicte no sols no ha desaparegut de la sociolingüística catalana i mundial en l’àmbit 
acadèmic, ans al contrari, fins i tot m’atreviria a dir que en l’àmbit internacional ha 
guanyat pes. En aquest sentit és clau que autors com Pierre Bourdieu hagin esdevingut 
referències canòniques per a bona part de la sociolingüística d’expressió anglòfona, 
però el cert és que el pes de la noció de conflicte és avui àmpliament present en la so-
ciolingüística internacional, present fins i tot en manuals com el de Mooney i Evans 
(2015). De fet, no podrien entendre’s els treballs sobre el capitalisme tardà com els de 
Duchêne i Heller (ed., 2012), l’obra sobre l’imperialisme lingüístic de robert Phillip-
son (1992 i 2013), els treballs de Tove Skutnabb-Kangas o els de James Tollefson sobre 
política lingüística en l’educació (Skutnabb-Kangas i Heugh, 2013; Tollefson, 1991; 
Tollefson i Tsui, 2004), bona part dels treballs sobre la globalització com ara els de 
Coupland (ed., 2010) o de Blommaert (2010), o el recent llibre de David Block (2014) 

5. Si això és així, immediatament sorgeix una pregunta inquietant: es pot parlar de correlació o fins i 
tot de causalitat entre l’expansió de l’anglès com a llengua franca acadèmica i els processos d’expansió 
dels models funcionals neoclàssics per a la gestió del multilingüisme? Perquè el fet cert és que els models 
conflictivistes entren en recessió de manera simultània amb l’expansió de l’anglès com a primera llengua 
de difusió del saber, també en el camp sociolingüístic.
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sobre lingüística aplicada i classe social, o tants altres sense apel·lar a la noció de con-
flicte. Més a prop nostre, la noció de conflicte continua molt present en la sociolin- 
güística catalana, i la bibliografia dels dos o tres darrers anys és suficient per a corro-
borar-ho. Hi és present, en primer lloc, perquè continua tenint un pes significatiu en 
la producció més estrictament acadèmica. Alguns autors han desenvolupat el model 
més estrictament aracilià, com ara els treballs d’Ernest Querol (1996), que l’entronca 
en la teoria de les catàstrofes, o els de Josep J. Conill (2007 i 2012), amb base en la so-
ciologia de Niklas Luhmann. Però la presència de la noció de conflicte va molt més 
enllà dels continuadors de l’obra d’Aracil. Així, a la llista dels títols candidats al Premi 
Modest reixach de l’any 2014 —Argenter (ed., 2014), Arnau (ed., 2013), Corbera 
(2013), Gifreu (2014), Mas (2014), Massip i Bastardas (ed., 2013), Porquet (2013) i 
Sabaté (2014)— n’hi ha almenys cinc que incorporen clarament la idea de conflicte en 
la seva explicació del comportament lingüístic. I hi és encara més present si parlem del 
món de la divulgació i l’activisme lingüístic català, en què la noció de conflicte lin- 
güístic d’arrel araciliana és clarament hegemònica, com mostren, per exemple, Solé 
(2012), Bea (2013) o Vidal (2015).

Així doncs, si continua detectant-se una forta presència de la idea de conflicte en 
l’estudi de situacions multilingües tant arreu del món com en la sociolingüística local, 
quin sentit té qüestionar la vigència del model del conflicte lingüístic en els nostres 
dies? La clau per a la interrogació es troba ràpidament si comparem els treballs acadè-
mics contemporanis amb els que es realitzaven en el marc de la sociolingüística cata-
lana clàssica. En fer-ho, es detecten una sèrie de canvis substancials que afecten de 
manera especial el focus adoptat a l’hora d’aplicar la noció de conflicte. I és que si la 
sociolingüística catalana clàssica plantejava el conflicte essencialment des de la pers-
pectiva de la relació entre llengües i/o entre comunitats lingüístiques o fins i tot les 
classes socials, la sociolingüística contemporània de base politicoeconòmica d’arrel 
bourdieuniana posa el focus del conflicte en els individus, la posició que ocupen en el 
mercat i en les relacions de poder interpersonals. Tal com diuen els organitzadors del 
Segon Simposi sobre Nous Parlants en una Europa Multilingüe, aquests planteja-
ments de recerca mostren «més interès com a focus d’estudi pels parlants com a usua- 
ris de les llengües que per les llengües en si com a objecte de protecció». Així, parlant 
específicament del món acadèmic, entenc que el canvi fonamental de les darreres dè- 
cades no ha consistit pas a abandonar la idea de conflicte, sinó a reorientar-ne el focus 
des d’una sociolingüística més linguocèntrica a una de més sociocèntrica o fins i tot 
molt més individualista. Per descomptat, al costat d’aquests corrents continua ha-
vent-hi una sociolingüística que posa en un segon lloc la noció de conflicte, de vegades 
d’arrels funcionalistes, d’altres de merament utòpiques, però permeteu-me que em 
centri en les dues primeres.

Aquest canvi de focus de la sociolingüística catalana està fortament condicionat per 
la difusió del que alguns denominen els plantejaments crítics —adjectiu acadèmica-
ment inadequat perquè implica que les aproximacions que no comparteixen els seus 
pressupòsits deuen ser acrítiques, és a dir, conformistes, dòcils o adotzenades— i ha 
anat acompanyat d’altres canvis d’enfocament i metodològics: 
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a) L’abast temporal: la sociolingüística catalana clàssica aspirava a realitzar anàlisis 
històriques de llarga durada. és allò que Ferdinand Braudel (1958) denominava la 
història de llarga durada («longue durée»). La sociolingüística politicoeconòmica 
més recent se centra més aviat en la quotidianitat o en períodes curts. Tornant a Brau-
del, no és tant una perspectiva esdevenimental (centrar-se en esdeveniments significa-
tius) sinó de talls temporals molt curts, sovint lligats a la quotidianitat. 

b) L’escala social d’anàlisi: la sociolingüística catalana tradicional era d’orientació 
clarament macrosociològica. En la sociolingüística politicoeconòmica predominen 
les anàlisis microsocials.

c) Les poblacions objecte d’estudi: la sociolingüística catalana clàssica posava èm-
fasi en les llengües minoritzades. Li interessaven casos com els dels bretons, els oc- 
citans o els gal·lesos. La sociolingüística politicoeconòmica ha girat els ulls cap a les 
poblacions socialment febles. Li interessen els demandants d’asil, els immigrants des-
afavorits, les famílies transnacionals. 

d) L’objecte d’anàlisi: d’ençà que va disposar de recursos per fer-ho, la sociolin- 
güística catalana va interessar-se pels nombres i els fluxos poblacionals. Durant els 
darrers anys, han crescut les recerques que, més que comparar els usos per àmbits i 
fins i tot comptar-los, prefereixen interpretar-los i emmarcar-los en uns marcs ideolò-
gics i discursius.

En altres paraules, tot i que la noció de conflicte continuï ocupant un lloc destacat 
almenys en una part considerable de la sociolingüística catalana i internacional, es 
detecta que, per a un segment considerable de l’actual recerca en aquest camp, l’apli-
cació de la noció ha canviat tan substancialment respecte de la que feia la sociolin- 
güística clàssica que cal parlar de models teòrics diferents.

és en aquest context que pren sentit la pregunta de fins a quin punt continuen 
essent vàlids els plantejaments clàssics del model del conflicte lingüístic. Doncs bé, en 
aquest context d’àmplia presència de la noció de conflicte en la història de la sociolin-
güística, opino que la gran aportació dels Aracils, Ninyoles, Vallverdús i tutti quanti no 
va ser introduir el conflicte en la disciplina. El seu mèrit consisteix a haver definit amb 
força claredat un model macrosociolingüístic que permet explicar els processos mas-
sius de substitució lingüística que es van generar durant el desenvolupament dels es-
tats nació europeus en l’edat moderna i contemporània. Un model que, en essència, 
afirma que el procés de creació dels estats nació desencadena un procés d’establiment 
de les llengües nacionals com a llengua hegemònica als estats nació i una substitució 
concomitant de les llengües minoritzades. Un model que, de fet, afirma que la princi-
pal operació de política lingüística dels estats nació moderns i contemporanis és do-
ble, i consisteix a establir una única llengua nacional en el seu marc d’actuació i mi- 
noritzar fins a l’anorreament totes les seves possibles competidores i que es remunta  
a Aracil (1965, 1983 i 1986).
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2.2. Convé definir l’abast explicatiu del model del conflicte lingüístic?

Quina validesa té aquest model? Crec que tots estarem d’acord a afirmar que la gran 
majoria de treballs presentats al Segon Simposi Internacional sobre Nous Parlants en 
una Europa Multilingüe no s’han inscrit en aquest marc teòric. Ben al contrari, la 
majoria dels treballs que s’han centrat en poblacions migrants, en encontres cara a 
cara, en l’anàlisi de discursos i d’ideologies en contextos transnacionals, majoritària-
ment des d’una perspectiva micro i interpretativa. 

Significa, aquest canvi majoritari de perspectiva, que les ensenyances d’aquell model 
clàssic han quedat senzillament invalidades per la recerca contemporània? M’agradaria 
reflexionar sobre aquesta possibilitat a partir de dos gràfics. El primer (vegeu la figura 1) 
prové de l’única operació sociolingüística de tipus censal realitzada fins ara a França i 
mostra la transmissió intergeneracional de les llengües parlades a França, llevat del fran-
cès, que funciona com a complementari de totes les altres. No cal ser un especialista en 
demolingüística per a constatar que totes les llengües estan sotmeses a un fort procés 
d’erosió, matisat, això sí, pel seu estatus internacional, la durada de la comunitat de par-
lants a França i tota una altra sèrie de factors que ara no resulten veritablement rellevants. 

La segona figura mostra les dades d’usos lingüístics el 2012 a Itàlia. El títol que 
l’acompanya en la publicació original estalvia de fer qualsevol comentari: «Cresce 
l’uso dell’italiano, diminuisce fortemente l’uso esclusivo del dialetto».

Salta a la vista que les dades d’Itàlia i de França encaixen perfectament amb les pre-
diccions fetes pel model de la minorització lingüística. Tal com mostren les dues tau-
les, sembla irrefutable que la llengua nacional, la llengua de l’Estat —el francès a 
França i l’italià a Itàlia— va arraconant les llengües minoritzades i de les immigra- 
cions. Aquestes llengües viuen, doncs, un procés de substitució que, si res no canvia, 
amb tota probabilitat —de fet, ja és així per a alguna d’aquestes— acabarà desembo-
cant simplement en la desaparició de la llengua.

Hi ha, doncs, una contradicció entre les presentacions del Segon Simposi sobre 
Nous Parlants en una Europa Multilingüe, en què es parla d’hibridació, de multilin-
güisme, de flexibilitat o de superdiversitat, i el model clàssic de conflicte lingüístic? 
Algú potser atribuirà la contradicció a la diferència entre les perspectives micro i les 
macro. Potser en part és així, però crec que no es tracta només d’això. Perquè hi ha 
entorns en què la presència de més d’una llengua no respon exactament a les dinàmi-
ques de substitució i normalització enunciades pel model clàssic. Per tal d’argumen-
tar-ho, permeteu-me fer referència a un llibre que s’ha publicat recentment i que he 
dirigit amb la meva col·lega Vanessa Bretxa, que aborda la situació lingüística en el 
camp universitari de diverses comunitats lingüístiques mitjanes (Dinamarca, Txè-
quia, Israel, Finlàndia, etc.) (Bretxa i Vila, ed., 2015). D’entrada, és obvi que en aquest 
entorn no es tracta pas d’un conflicte entre la llengua estatal i les minoritzades, sinó 
d’una competència entre aquella i la llengua franca acadèmica, l’anglès. D’altra banda, 
contràriament al que s’ha sostingut tot sovint, amb les dades a la mà, creiem que en 
aquesta esfera de la vida tan important com és l’educació superior no s’ha de parlar 
exactament d’un procés de substitució d’aquestes llengües mitjanes per l’anglès, per-
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què en bona mesura la irrupció d’aquest idioma no s’està produint a costa de cursos 
que ja funcionaven en llengua local. Més aviat, el que es constata arreu és el desenvo-
lupament d’un nou camp social, el de l’educació universitària transnacional, que in-
clou tant els tercers cicles orientats a la formació d’investigadors com un cert tipus de 
clients d’educació superior mòbils, un camp en el qual, a causa de la composició 
transnacional dels seus actors, sí que hi ha predomini de l’anglès. 

figura 1
L’erosió de les llengües en una generació: proporció de pares (homes) que no van parlar habitualment 

als seus fills de cinc anys la llengua que el seu pare els parlava habitualment en aquesta edat

caMP:  Homes adults residents a la metròpoli.
lectura:  El 90 % dels homes adults actuals a qui el seu pare parlava habitualment en francopro-
vençal durant la infantesa, cap a l’edat de cinc anys, no van fer el mateix amb els seus propis fills.
font: Enquesta sobre la família, 1999, de l’Institut National de la Statistique et des études écono-
miques (Insee), a partir d’Héran, Filhon i Deprez (2002).
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figura 2
Persones de divuit a setanta-quatre anys segons la llengua usada habitualment  

en diversos contextos relacionals a Itàlia. Any 2012

En família Amb amics Amb desconeguts

Només o  
sobretot 

italià

Només o  
sobretot 
dialecte

Tant italià 
com 

dialecte

Una altra 
llengua

Només o  
sobretot 

italià

Només o  
sobretot 
dialecte

Tant italià 
com 

dialecte

Una altra 
llengua

Només o  
sobretot 

italià

Només o  
sobretot 
dialecte

Tant italià 
com 

dialecte

Una altra 
llengua

Homes

18-24 56,6 7,8 29,2 4,2 60,4 7,9 27,3 2,3 89,5 1,1 6,8 0,8

25-34 51,9 8,2 32,1 5,2 54,0 7,3 32,4 2,6 87,1 0,6 9,2 1,0

35-44 54,5 6,7 31,3 3,8 55,9 8,3 29,4 3,0 86,5 1,4 8,0 1,3

45-54 52,7 8,5 32,9 3,6 52,5 10,3 33,0 2,5 83,1 1,5 13,2 0,7

55-59 51,3 12,9 33,5 1,3 50,5 12,9 34,4 0,7 83,4 2,2 12,8 0,4

60-64 43,0 17,1 38,4 0,5 39,3 17,4 42,0 0,6 75,8 3,0 20,2 0,4

65-74 41,3 18,3 39,1 0,8 42,1 18,8 38,4 0,3 77,8 4,1 17,1 0,3

Total 51,0 10,3 33,3 3,2 51,7 11,0 33,1 2,0 83,9 1,8 11,8 0,8

Dones

18-24 65,0 2,1 24,1 5,8 73,9 1,8 18,5 2,6 92,4 - 5,5 0,2

25-34 59,5 2,7 28,1 5,4 64,7 2,7 23,2 4,4 90,6 0,4 4,2 2,0

35-44 61,8 4,0 25,8 4,6 66,6 3,4 23,2 3,9 87,4 0,9 7,1 1,6

45-54 56,9 7,4 31,9 2,2 62,6 6,9 27,3 1,7 86,0 1,3 10,4 0,9

55-59 48,1 12,3 36,3 2,3 53,7 10,5 33,1 1,5 83,9 3,8 10,8 1,0

60-64 45,0 14,1 38,3 0,7 51,6 12,2 34,5 0,4 81,6 4,0 13,4 0,1

65-74 41,9 17,0 38,8 1,0 47,2 15,5 35,5 0,9 75,8 4,1 18,2 0,7

Total 55,2 7,8 31,1 3,3 60,9 7,0 27,2 2,4 85,6 1,8 9,6 1,1

Homes i dones

18-24 60,7 5,0 26,7 5,0 67,0 4,9 23,0 2,4 90,9 0,6 6,2 0,5

25-34 55,8 5,4 30,1 5,3 59,4 5,0 27,8 3,5 88,9 0,5 6,6 1,5

35-44 58,1 5,3 28,5 4,2 61,2 5,9 26,3 3,4 87,0 1,2 7,6 1,4

45-54 54,9 7,9 32,4 2,9 57,6 8,6 30,1 2,1 84,6 1,4 11,8 0,8

55-59 49,7 12,6 34,9 1,8 52,1 11,7 33,7 1,1 83,7 3,0 11,8 0,7

60-64 44,1 15,6 38,4 0,6 45,7 14,7 38,1 0,5 78,8 3,5 16,7 0,2

65-74 41,6 17,6 38,9 0,9 44,8 17,0 36,8 0,6 76,7 4,1 17,7 0,5

Total 53,1 9,0 32,2 3,2 56,4 9,0 30,1 2,2 84,8 1,8 10,7 0,9

font: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, 2014: 2).
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En altres paraules, a parer meu, el que les dades de França i d’Itàlia que hem vist 
corroboren és que el model clàssic té una robustesa considerable sempre que s’apliqui 
als objectius per als quals va ser concebut, és a dir, a l’anàlisi macrosociolingüística 
dels processos d’establiment de les llengües nacionals i la minorització de les llengües 
subordinades. El model, en canvi, no sembla (tan) adequat per a l’estudi de les llen-
gües franques internacionals, però és que, de fet, no ho pretén. és en aquest marc 
conceptual que considero que, en comptes de parlar del model del conflicte lingüístic 
en general, pressuposant que totes les llengües estan sempre condemnades a viure en 
una relació de conflicte lingüístic arreu i sense aturador, faríem bé de parlar del model 
d’establiment i minorització de les llengües, inspirant-nos en les propostes de Lamuela 
(1994).6 

és hora, doncs, de respondre a la primera pregunta que ens feia l’organització:  
«és el concepte de conflicte lingüístic útil o adequat des del punt de vista de la 
sociolingüística acadèmica?» Després de tot el que he dit, suposo que queda clar que 
el considero adequat sempre que s’apliqui als seus objectius, és a dir, a l’anàlisi macro 
dels processos d’establiment de les llengües nacionals i de substitució de les llengües 
minoritzades, tal com vam elaborar a Boix i Vila (1998, cap. 2) i com ha desenvolupat 
més recentment Conill (2012). La seva capacitat explicativa en altres contextos, com 
ara les societats de caçadors recol·lectors, les societats agrícoles i ramaderes o els en-
torns d’Internet queden, de moment, en suspens, en espera de més recerca.

2.3. Cap a un model d’establiment i minorització enriquit

La potència explicativa del model d’establiment i minorització és tan considerable 
que també prediu el comportament de les llengües estrangeres immigrades, tot i que, 
en realitat, aquests col·lectius no estaven previstos inicialment en un model orientat a 
les llengües minoritzades, és a dir, autòctones. Per què? Essencialment, perquè aquest 
model va descriure el comportament sociolingüístic de les societats en el marc dels 
estats nació però no va acabar de copsar-ne el mecanisme motor. I quin és? A parer 
meu, es tracta del complex format per les nocions de capital lingüístic i camp social 
que Bourdieu (1982) aplica amb èxit a la llengua. De fet, entenc que bona part de 
l’anàlisi que s’ha fet sobre el valor de la llengua com a capital cultural en els estats na-
ció industrialitzats des d’una perspectiva politicoeconòmica s’ajusta com l’anell al dit 
al model de la minorització. Fins i tot m’estranya que aquest maridatge no s’hagi rei-
vindicat amb més força, si no és que, per desgràcia, la majoria dels qui han llegit Bour-
dieu no han llegit Aracil i Ninyoles, ni a l’inrevés.

6. El concepte de minorització lingüística, imprescindible per a superar el calaix de sastre del terme 
minoria lingüística, es deu a Aracil (1983). D’altra banda, el terme normalització ha anat quedant superat, 
en el camp de la recerca, pel terme establiment de la llengua de Xavier Lamuela (1994), que, a banda d’evi-
tar les connotacions valoratives del primer, té l’avantatge que també pot aplicar-se a l’elaboració de les 
llengües nacionals que no han estat mai minoritzades.
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A banda d’incloure les nocions de capital i camp social com, de fet, ja vam assajar a 
Boix i Vila (1998), hi ha altres vies per a ampliar l’abast explicatiu del model d’establi-
ment i minorització més enllà de l’estat nació modern i contemporani? En aquest 
sentit, suggereixo que cal incorporar una sèrie d’esmenes per a fer-lo més explicatiu, 
esmenes que tenen a veure amb a) la pluralitat d’actors i d’interessos en la política 
lingüística, b) l’impacte de les tecnologies lingüístiques en els ecosistemes comunica-
tius, i c) la millor integració de la noció de compromís i cooperació en el model. 

D’entrada, entenc que el model té el repte d’incorporar millor la pluralitat d’actors 
i polifonia d’interessos a l’explicació de les dinàmiques sociolingüístiques. El model 
d’establiment i minorització, igual com Bourdieu, atorgava un poder excessiu a l’Estat. 
Tal com va mostrar ja Kit Woolard (1989), precisament a partir de l’exemple de Cata-
lunya, avui sabem que l’Estat no és l’únic actor en política lingüística, ja que cal tenir 
en compte els actors econòmics, els actors socials, els activistes, les poblacions no en-
quadrades… La globalització ha incrementat segurament el nombre d’actors relle-
vants. En aquest sentit, crec que nocions com camp social i mercats alternatius són prou 
dúctils per a incorporar els agents privats i l’anàlisi multinivell sense gaires esforços.

En segon lloc, és obvi que el model d’establiment i minorització va parar poca aten-
ció a les tecnologies lingüístiques, i no es va adonar que aquestes tenen un paper de 
primer ordre en la reorganització dels ecosistemes lingüístics, tal com mostra Gifreu 
(2014) per al català. Ara això ens és evident: durant les darreres dècades hem assistit a 
una revolució ecolingüística de primer ordre, perquè, gràcies a les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), avui som capaços d’immergir-nos totalment en 
una comunitat lingüística que no tenim al nostre abast físic, de manera que, per exem-
ple, els migrants poden mantenir uns lligams molt més potents amb la societat d’ori-
gen i els aprenents poden accedir a totes les esferes de la vida de la llengua diana. Si un 
ecosistema està format pels individus, els medis i les relacions entre tots ells, les TIC 
(modernes i antigues) són bàsiques per a entendre qualsevol ecosistema. I hem d’ad-
metre que tot just estem al començament d’aquest nou món i que ens cal aprendre 
com funciona. 

Finalment, tal com exemplifiquen els llibres memorables de Mcrae sobre Bèlgica 
(Mcrae, 1986) i altres països, conflicte i compromís són probablement elements in-
dissociables de la realitat sociolingüística. Per tant, si vol superar l’estadi en què sem-
bla fer equivaldre indefectiblement bilingüisme amb substitució, cal que el model 
identifiqui proactivament quines són les bases que permetran la cooperació i el com-
promís plurilingües relativament estables i globalment poc conflictius, si més no, 
perquè aquesta és i serà cada vegada més l’aspiració de bona part de les societats de 
llengües mitjanes i petites. En aquest sentit, seguint parcialment el deixant de Fish-
man (1991) i més recentment de Parijs (2011), diria que més que la distribució fun- 
cional per si mateixa, l’element crucial per al multilingüisme social sostenible passa 
per mantenir els límits intergrupals, traduïts majoritàriament, però no sols, en forma 
de territorialitat lingüística.

Per acabar amb aquest tema: crec que els sociolingüistes actuals tenim el repte, però 
també l’oportunitat, de fer un pas endavant per a connectar els nostres paradigmes 
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macro i micro. La recerca sobre nous parlants ens ha de permetre enriquir de manera 
decisiva la nostra comprensió de les dinàmiques macrosociolingüístiques. Les pers-
pectives macrosociolingüístiques de durada llarga també són imprescindibles per a 
entendre les dinàmiques que condicionen decisivament el comportament dels par-
lants individuals. Opino que un model de l’establiment i la minorització de les llen-
gües que incorpori la noció de límits intergrupals i l’impacte de les tecnologies lin- 
güístiques en l’ecosistema comunicatiu explicarà raonablement bé l’evolució macro-
sociolingüística de llarga durada de les societats, com a mínim, des de l’inici de l’edat 
moderna fins avui en dia i permet connectar els comportaments individuals amb els 
col·lectius, per la qual cosa constitueix un element de primer ordre per a basar-hi la 
nostra comprensió de les dinàmiques sociolingüístiques. Ens correspon a tots i cadas-
cun de nosaltres de destriar-ne tot el que sigui aprofitable per a entendre millor el 
món en el qual ens endinsem. 

3. què seRIA AvuI lA noRmAlItAt lIngüístIcA?

Un cop aclarida la vigència del model, la segona pregunta que proposaven els orga-
nitzadors era: «Què seria avui la normalitat lingüística? Des d’aquest punt de vista, 
quins són els principals reptes que tenen les llengües, els parlants i els governs en el 
context multilingüe actual, i especialment en un cas de contacte de llengües com  
el català?» 

D’entrada, convé fer una precisió sobre la idea de normalitat lingüística. Tal com 
el terme normalització ha anat deixant pas a l’establiment (Lamuela, 1994), segura-
ment, la idea de normalitat no sigui del tot adequada per a l’anàlisi acadèmica, per-
què, de normalitats, n’hi ha moltes, per bé que, atesa la consolidació del terme en la 
legislació espanyola i catalana, calgui ser prudents a l’hora de prescindir-ne.7 De fet, 
tot fa pensar que, des d’una perspectiva merament quantitativa, la normalitat més 
probable per a les llengües sense un Estat propi o propici en el món del capitalisme 
tardà serà la seva desaparició com a vehicle de comunicació habitual de la societat 
que les parla o, amb molta sort, la seva reducció a un patrimoni cultural poc o molt 
reverenciat o a una marca de singularitat mercantilitzada de cara a l’economia. Si 
després de les xifres de França o d’Itàlia algú encara en dubta, que giri els ulls cap a  
la Franja: en poc més de tres dècades hem passat del 90 % de parlants inicials del 
català a xifres que ronden el 20 % o el 30 % entre la generació que acaba de sortir  
de secundària, amb degradació de la llengua fins i tot en el vocabulari bàsic (Soro- 
lla, 2014). Per què? Perquè la Franja ha passat en aquest període de ser una societat 
agrícola tradicional a entrar en el capitalisme tardà, en el marc d’un Estat que no li és 
en absolut propici. Igualment, fa poc que ha aparegut una predicció igual de pessi-
mista per al català a València: d’acord amb aquests càlculs, si no canvien les circums-

7. Fins i tot el Tribunal Constitucional espanyol continua acceptant el terme normalització lingüística 
com a motiu per a prioritzar el català en determinades ocasions (Pla, 2000; Pons, 2010).
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tàncies de manera radical, el futur del català al País Valencià es l’extinció en qüestió 
de dècades (Miralles, 2014).

 

figura 3 
Previsió de l’evolució dels valencianoparlants inicials a les zones catalanoparlants  

del País Valencià entre 1990 i 2050. Percentatges

Font: Miralles (2014).

Si en comptes de prendre una perspectiva merament estadística n’adoptem una 
altra de normativa, m’agradaria remetre aquí a la classificació dels grans objectius de 
normalitat lingüística a què podia aspirar una comunitat lingüística amb llengua his-
tòricament minoritzada en el marc històric del capitalisme tardà que vaig presentar a 
Boix i Vila (1998: 321), seguint el deixant d’una classificació prèvia d’Albert Brancha-
dell (1996). 

No cal dir que ja el 1998 s’apuntava que els tres nivells identificats eren tan sols ti-
pus ideals en un contínuum en què la realitat presenta tota mena de matisos, grada- 
cions i combinacions, com ara reconeixements asimètrics de més d’una llengua; ho 
exemplifiquen, sense anar més lluny, les diferències en oficialitat de català, castellà i 
occità a Catalunya segons l’Estatut de 2006. D’altra banda, la tria d’un objectiu legal  
i glotopolític d’un nivell no exigeix pas que l’objectiu sociolingüístic sigui del mateix 
nivell, ni viceversa: per exemple, si bé històricament l’adopció d’una sola llengua ofi-
cial ha anat sovint acompanyada d’una voluntat d’assimilar els parlants de les altres 
llengües, això no ha de ser necessàriament així, com demostra, per exemple, el cas 
d’Andorra. En tot cas, tal com ja assenyalàvem en el moment de publicar aquesta pro-
posta, el decantament que faci una comunitat per una forma de normalitat o una altra 
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depèn tant de criteris de factibilitat com de criteris ideològics diversos entre els quals 
destaca la concepció de qui és i qui no és membre de la comunitat, és a dir, la configu- 
ració dels límits intergrupals.

taula 1
Tipus de normalitat lingüística segons els seus objectius legals/glotopolítics i sociolingüístics

Tipus d’objectiu

Legal i glotopolític Sociolingüístic

Màxim Que la llengua (anteriorment) mi-
noritzada sigui l’única llengua ofi- 
cial del seu territori històric.

(re-)integració lingüística dels al·loglots, és 
a dir, convertir-los en membres actius de la 
comunitat lingüística receptora establint les 
condicions perquè l’adoptin com a pròpia i 
la transmetin als seus descendents.

Intermedi L’objectiu mínim i, a més, que la 
llengua (tradicionalment) mino-
ritzada sigui llengua oficial de totes 
les institucions.

L’objectiu mínim i, a més, bilingüització dels 
al·loglots, és a dir, aconseguir que aquells que 
no tenen la llengua subordinada com a nati-
va l’aprenguin i la usin. 

Mínim Que els ciutadans que ho desit-
gin puguin servir-se legalment de 
la llengua minoritzada en tots els 
àmbits en tant que ciutadans par-
ticulars.

Ocupació (en concurrència amb una o més 
llengües) de tots els àmbits d’ús per part de 
la llengua anteriorment recessiva dins de la 
comunitat de parlants.

font: Boix i Vila (1998: 321).

L’evolució de la situació sociolingüística de Catalunya ha palesat la necessitat de 
distingir entre objectius legals i glotopolítics, d’una banda, i sociolingüístics, d’una 
altra —que no feia Branchadell (1996) i que va originar la nostra proposta—, sobretot 
a causa de les immigracions de la primera dècada dels 2000, que han posat en dubte 
que els nivells mínims de normalitat que enunciàvem puguin considerar-se raonable-
ment estables. Efectivament, en un marc en què l’estatus del català a Catalunya oscil·la 
entre els objectius mínims —no sempre assolits, com en el cas de l’administració de 
justícia— i intermedis elevats —per exemple, en l’escola primària i secundària—, els 
canvis demolingüístics com els esmentats poden posar en perill la sostenibilitat de la 
llengua a mitjà termini. En aquest sentit, el fet que les noves immigracions no hagin 
trobat necessari aprendre el català ni, ni de bon tros, incorporar-lo com una llengua 
d’ús habitual (Vila i Sorolla, en premsa a i en premsa b) fa pensar que els nivells infe-
riors de normalitat enunciats el 1998 no garanteixen la sostenibilitat en una societat 
oberta i meritocràtica en què es combinen la immigració, una natalitat molt baixa i un 
poder d’atracció insuficient de la llengua històricament minoritzada. En altres parau-
les, probablement els mínims per a aspirar a la normalitat d’una llengua exigeixin 
superar els estadis que definíem com a mínims i disposar d’un Estat propi o propici 
que permeti:

a) Funcionar com a llengua completa, usada àmpliament en tots els camps socials.
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b) Assolir una valoració preeminent en tota la societat.
c) Esdevenir el pol d’atracció dels processos d’integració lingüística al país.
En tot cas, i prenent com a referent societats a les quals Catalunya aspira a assem-

blar-se, com ara Dinamarca, Finlàndia o Holanda, per posar tres exemples, caldrà ac-
ceptar que hi ha una sèrie d’elements que configuraran aquesta normalitat i que no 
permeten fer equivaldre normalitat amb monolingüisme social. Entre aquests asse-
nyalaria la necessitat de dotar la ciutadania d’àmplies capacitats per a esdevenir pluri-
lingüe per subvenir a les necessitats d’una economia oberta i unes apetències culturals 
transnacionals, així com l’existència contínua de segments de població mòbil signifi-
catius, bona part dels quals difícilment assoliran el control de la llengua del país ni tan 
sols en situació d’independència estatal. 

En el marc d’aquest objectiu de normalitat, tant si Catalunya esdevé un Estat inde-
pendent com si no ho aconsegueix, podem sintetitzar els reptes sociolingüístics a què 
s’enfronta la nostra societat en tres: assegurar la sostenibilitat del català, gestionar el 
multilingüisme social i fer-ho tot en un marc d’unes polítiques socialment justes i 
realistes.

Per assegurar la sostenibilitat del català, cal canviar-ne l’estatus. Algunes de les coses 
principals que caldria fer són:

— Des d’una perspectiva jurídica i legal, modificar la posició de subordinació 
constitucional del català derivada del fet que és una llengua de coneixement optatiu 
enfront del castellà, que és llengua de coneixement obligatori. Pot fer-se per dues vies, 
no necessàriament excloents, ja sigui abolint l’obligatorietat del coneixement del cas-
tellà, ja sigui impulsant l’obligatorietat del coneixement del català.

— Encara des d’una perspectiva jurídica i legal, aconseguir que el català funcioni i 
sigui percebut com la primera llengua a totes les institucions públiques i parapúbli-
ques de l’Estat a Catalunya, incloses totes aquelles que ara són competència de l’Estat 
central, com la justícia, les forces armades, Hisenda, les infraestructures de transports 
i energètiques, etc. 

— Atorgar al català un paper central en el món socioeconòmic, en el sistema de 
salut i en el de benestar públic, tant en la relació entre empreses i clients com en les 
activitats internes de les empreses.

— reorganitzar l’espai comunicatiu català per incrementar substancialment la 
presència d’aquesta llengua, sobretot en l’oferta televisiva.

— Perfeccionar un sistema educatiu que ara proporciona un domini feble de la 
llengua i aconseguir que camini cap a l’excel·lència, també en aquest terreny.

A l’hora de gestionar el repte del multilingüisme social de la ciutadania, hi ha certs 
reptes que caldrà anar resolent (vegeu Vila, 2014b, per a una exposició més detallada 
pel que fa als reptes educatius):

— Pel que fa a la plurilingüització dels autòctons, caldrà revisar en profunditat les 
pràctiques docents per evitar que l’ensenyament d’idiomes sigui un bucle inacabable 
de repeticions i lliçons mal apreses. A més, caldrà un canvi del model televisiu que obri 
l’espai audiovisual català a canals en llengües altres que el català i el castellà.

— Pel que fa al plurilingüisme d’origen exogen, caldrà desenvolupar polítiques de 
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difusió de la llengua catalana, atorgar una valoració a les llengües nouvingudes, al-
menys en el terreny competència de l’Administració, i assumir el fet que uns segments 
de la població mai no s’integraran lingüísticament (turistes, immigrants passavolants, 
al·lolgots de més edat, etc.).

Per acabar, entenc que aquests i altres reptes només es podran emprendre en el 
marc d’un projecte que compleixi dues condicions generals. D’una banda, que sigui 
socialment just, és a dir, que tingui molt present que les llengües són abans que res un 
capital cultural que permet el progrés social. En aquest sentit, les polítiques lingüísti-
ques han de saber combinar l’objectiu de la cohesió social, la redistribució dels recur-
sos i el reconeixement de les diferències. De l’altra, qualsevol política lingüística que 
vulgui tenir expectatives d’èxit hauria de ser sociolingüísticament realista. La història 
de la política lingüística és farcida de casos que mostren que, a l’hora de regular la  
realitat lingüística d’un país, tan important és ser agosarat com evitar la temptació, tal 
vegada inevitable entre els llenguaferits, de deixar-se portar per les il·lusions i els desit-
jos. Combinar tots aquests condicionaments serà, sens dubte, una de les tasques més 
complexes de la futura societat catalana.
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