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1. LA BATALLA DE LA LLENGUA 

Un títol com aquest que, a més a més, ja ha estat emprat,' ben segur que evoca 
la d inhica  sociolingiiistica de la Catalunya autbnoma: la llengua catalana, llengua domi- 
nada sota el franquisme en profit del castella (vegeu, per exemple, Benet, 1979)' es tro- 
ba actualment en estat de reconquesta. Els polítics del Principat, ja siguin d'una tenden- 
cia o d'una altra, estan practicament d'acord quant al que és essencial en matkria de 
Ilengua/llengües: la necessitat de restituir al catala el lloc que li pertoca en la comunica- 
ció social, l'administració, els mitjans de comunicació, etc., d'acord amb el que havia 
estat majoritariament el seu lloc en els intercanvis ordinaris entre catalans. Es tracta, 
doncs, d'una batalla prolongada, perqut la situació heretada, del conflicte entre la llen- 
gua nacional i la de I'estat, és encara lluny de ser superada, tant en la lletra com en 
I'esperit, malgrat els progressos molt significatius cap a la plenitud del funcionament 
social del catali. 

Aquesta batalla és per als catalans una llarga historia els moments forts de la qual, 
principalment en el segle xrx (Renaixenca) i el xx (durant la Mancomunitat de 1914 
a 1925, la Generalitat republicana de 1931 a 1939, sense deixar de banda la resistkncia 
a la llarga dictadura), són punts de refertncia importants per a una membria col.lectiva 
particularment sensible a la identitat cultural com a fonament de la nació. L'estat espanyol, 
en prendre, per regla general exclusivament, partit pel castella, no s'ha cansat, des de 
fa gairebé tres segles, de declarar peribdicament la guerra al catala o potser menys bru- 
talment, com encara fa de vegades ara, de manifestar obertament el seu recel. ((Tant 
el 1924, com el 1717, com més tard el 1939, un poder central provara d'ofegar una 
cultura, una llengua i, iqut  en traura? Certament una marginació aparent, perb també 
la lenta i dolorosa gestació d'una revifalla sempre sorprenent)); ((som i serem gent cata- 
lana)), proclama una sardana ctlebre ... (PROUDON, 1989: p. 90-91). 

Després de la ctlebre Renaixenca, el catala (que havia deixat de ser llengua oficial 
el segle XVIII, perb que no havia deixat mai de ser llengua nacional) reconquerí pro- 
gressivament, amb estires i arronses, i de vegades amb una lluita aferrissada, si no una 
normalitat completa com a mínim la seva plena legitimitat. Una etapa fonamental fou, 
de segur, la de l'estandardització que es va concretar, a partir de la creació de 1'Institut 
d'Estudis Catalans (1907), amb la publicaci6 de les obres mestres del lingüista Pompeu 
Fabra: el Diccionari ortogrdfic (1917), continuaci6 de les Normes ortografiques (1913), 
la Gramcitica catalana (1918), i finalment el Diccionari General de la Llengua Catalana 

* Aquest article és la traducci6 del darrer capítol de l'obra Langues en conpit (Paris, Editions I'Harmattan, 
1991). redactada, principalment, l'any 1989. 

1. Per a una obra dedicada a un militant de la llengua catalana. Vegeu Pius Pujades, La batalla de la 
llengua. Converses amb Francesc Ferrer i Girones, Barcelona, Xarxa Cultural, 1988. 



(1932).2 Ara bé, una cosa és la normativització, la codificaci6 lingüistica de l'idioma, 
i una altra la normalització, que fa referencia al seu estatus i als usos sociolingüístics 
en la comunitat i que, diguin el que diguin, en realitat no es decreta. És precisament 
en el terreny de la normalització on la batalla ha estat i és més dura. La idea de norma- 
litzacid, absolutament central en la batalla de la llengua a la Catalunya autbnoma, fou 
primer un concepte, després una reivindicaci6 col.lectiva i finalment una ordre del govern 
catalh. 

D'aquesta manera, el Congrés de Cultura Catalana, vasta mobilitzaci6 unitaria al 
voltant de la identitat de 1'8mbit catala (en els seus diversos components: llengua, ense- 
nyament, investigaci6, histbria, dret, indústria, cinema, esports.. .), del 1975 al 1977 (durant 
la transicib), va reagrupar el conjunt de les organitzacions socials i culturals dels PaYsos 
catalans (essencialment de la Catalunya prbpiament dita, del País Valencia, del Rosse- 
116, dYAndorra, de les Balears) i en denunciar la digf6ssia en vigor acorda en les seves 
conclusions la reivindicaci6 d'una política lingüistica de normalització: <<Els camps d'ús 
públic de la llengua que cal reconquerir per tal de fer avanGar el procés de normalitzaci6 
s6n: l'administraci6 pública, els mitjans de comunicaci6, l'ensenyament i l'activitat eco- 
nbmica)) (Congrés de Cultura Catalana, 1977). 

La idea que <(la normalització és el resultat d'una política lingiiística~) (VALLVERDU, 
1980: p. 69)3 es concreta uns quants anys més tard: el govern autbnom de Catalunya 
(la Generalitat) va crear el 1980 una Direcci6 General de Política Lingüística, la respon- 

2. El sentiment, generalment compartit, pel que fa a I'obra de P. Fabra, 6s que es tracta ctd'una obra 
admirable, bastida damunt els criteris científics mes rigorosos del moment i amb una clara voluntat de compren- 
si6 de les diverses realitats dialectals i de les necessitats de I'idioman. (DUARTE i MASSIP, 1981: p. 183.) 

3. En la literatura sociolingüística hi ha tres termes en competbncia per a designar I'aplicaci6 institucional 
i jurídica d'una politica lingüística: planificacid, endegament i normalitzacid. Si planifcacid lingüística, que de 
fet Cs I'equivalent francbs de I'expressi6 language planning que empren els investigadors anglosaxons, havia estat 
un terme molt utilitzat abans (GARMADI, 1981: p. 185-186; i tamb6 CALVET, 1987: p. 153-160), alguns preferei- 
xen actualment qualsevol dels altres dos termes: l'escola quebequesa opta per endegament lingüístic, perqub aquest 
((concepte t...] es basa en una intenci6 de consens social en relaci6 a un projecte lingüistic col.lectiu)) (DAOUST 
i MARAIS, 1987: p. 12). mentre que els sociolingüistes catalans han popularitzat a Espanya (i fora dlEspanya) 
normalitzacid lingüística, per6 en un sentit molt mes sociolingüístic del que se li d6na algunes vegades (vegeu, 
per exemple, FISCHMAN, 1971: p. 38-39). Tanmateix, tant si es tracta de planifcacid, endegament o normalitza- 
cid lingüística, sempre Cs, poc encti poc ellti, un problema de gestid d'una llengua (o de diverses llengües), tant 
pel que fa a la forma com als usos. Per tant, una política lingüística pot: 
- referir-se a una llengua en la seva identitat estructural: pot ser aleshores una intervenci6 de tipus normatiu, 

que cerqui la codificaci6 dels funcionaments gramaticals, lexicals, fonbtics ... heterogenis, la determinaci6 d'una 
forma esthdard, o fins i tot (o alhora) que doni una forma d'escriure a una llengua que tan sols havia estat 
oral, o que modifiqui una ortografia, etc.; tamb6 pot dedicar-se a difondre oficialment les (noves) normes que 
han estat fixades d'aquesta manera (i en general basades en el treball dels lingüistes) per als usuaris, amb m6s 
o menys determinaci6, hdhuc amb violbncia; 
- referir-se als funcionaments dcio-culturals d'una llengua, al seu estatus, al seu territori, enfront dels fun- 

cionaments sbcio-culturals, de I'/dels estatus, del@) territori@) d'una altra/d'altres Ilengua/llengiies emprades 
tambC en la mateixa comunitat multilingiie. 

Una política lingüistica pot presentar tamb6 un objectiu doble: lingüístic i sociolingüístic, i les dues menes 
dPintervenci6 evocades s6n perfectament solidbies. És el que hom entCn per normalitzacid a Catalunya en el 
període actual, perqub la normalitzaci6 comporta, per als sociolingüistes catalans, dues exigbncies: una de língiiis- 
tica (de codificaci6 gramatical, lexical, fonbtica, ortogrtifica) i una altra de sociolingiiistica, que fa referbncia 
a les funcions i els usos de la llengua en la comunitat social (ARACIL. 1965 i 1979; NINYOLES, 1977; BOYER, 1987 
i 1990). Cal destacar que alguns sociolingüistes han proposat, per tal de designar millor I'economia política de 
les relacions que una comunitat mant6 amb la llengua en tots els seus aspectes, el terme @oIopolí3ioa>>. Segons 
L. Guespin i J. B. Marcellesi, ttofereix [...I I'avantatge de neutralitzar, sense haver d'opinar sobre el tema, lkpo- 
sici6 entre llengua i parla. Designa les diverses aproximacions que fa una societat de L'acci6 sobre el llenguatge, 
tant si n'6s conscient com si no n'Cs, tant de la llengua -quan, per exemple, la sodetat legisla sobre els estatus 
reciprocs del franc& i de les llengües minorithies-, de la parla -quan reprimeix un determinat a s  en una perso- 
na o una altra-, com del discurs -quan I'escola fa de la producci6 d'un determinat tipus de text materia d'exa- 
men: cal el terme glolopoNtica per englobar tots els fets del llenguatge on I'acci6 de la societat revesteix una 
forma política.)) (GESPIN i MARCELLESI, 1986: p. 5). 



sabilitat de la qual fou confiada, del 1980 al 1988, a una lingüista, Aina Moil.4 La crea- 
ció d'aquesta instituci6 (que deptn del Departament de Cultura de la Generalitat) es 
perfectament legal dins la Constituci6 espanyola de 1978 i tambC, i sobretot, en 1'Esta- 
tut d'Autonomia de Catalunya de 1979.5 

En efecte, dos enunciats de la Constitució de 1978 han tingut una importlncia decisi- 
va per al reconeixement de l'especificitat catalana: el de l'article 2 i el del 2n apartat 
de l'article 3. L'article 2 estableix que ((La Constituci6 es basa en la unitat indissoluble 
de la naci6 espanyola, pltria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i 
garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que en formen part, i la 
solidaritat entre totes elles>>. Aquesta formulació que confirma, encara que sigui amb 
precaució (nacionalitat no és pas el mateix que nació, tot i haver estat introdulda una 
petita distinci6 amb regio?, l'heterogene'itat histbrica d'Espanya, no fou aconseguida sense 
pressions, negociacions i concessions, sense la fermesa de l'esquerra espanyola i del con- 
junt dels autonomistes (i nacionalistes) i principalment sense la mobilitzaci6 exemplar 
dels catalans de practicament totes les tendkncies polítiques. 

2. LA REIVINDICACI~ NACIONALISTA/AUTONOMISTA I L 'ELABORACI~ DE LA 

CONSTITUCI~ ESPANYOLA DE 1978: LA REDACCI6 DE L'ARTICLE 2 

2.1. Els resultats de les eleccions legislatives espanyoles del 15 de juny del 1977 
(les primeres eleccions lliures despres de la Guerra d'Espanya) posaven en evidkncia l'espe- 
cificitat política de Catalunya perqut designaven un conjunt de tres grans forces politi- 
ques que constitula una mena de bloc nacional de molt de pes durant el període d'elabo- 
ració de la Constitució (1977-1978): el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), 
el Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Convergtncia Democratica de Catalunya 
(CDC).6 El reconeixement d'aquesta solidaritat de fet, d'altra banda ben provisional, 

4. En una conversa que vaig tenir amb ella el maig del 1981, em va parlar de la creaci6 del Ho6 que ocupa- 
va en els termes següents: ccNo hi ha cap precedent ni a Catalunya ni a la resta de I'estat, ni -que jo sapiga- 
en cap dels altres pai'sos on ha existit conflicte lingüístic. En general, les solucions als conflictes IingÜfstiCs sempre 
han estat proposades despres del conflicte, mentre que aquesta vegada les possibilitats de conflicte han estat 
Previstes i hom ha procurat prevenir-les amb la creaci6 d'aquest chrrec específic de director general de PolStica 
Lingüística. És a dir, per mirar de dur a bon terme el procks, estudiar la situaci6 sociolingüística, planificar 
la normalitzaci6, controlar els resultats i modificar la línia d'actuaci6 si semblava convenient, etc.)) (MOLL i 
BOYER, 1982: p. 44). 

5. És, d'altra banda, el que indica l'article 7 del Decret d'Estructuraci6 Orghnica del Departament de Cul- 
tura i Mitjans de Comunicaci6 del 23 de juny de 1980, quan fixa com a objectiu per a la Direcci6 General 
de Política Lingüística ccfer possible el desenvolupament de l'article 3r. de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya 
i fomentar 1'6s del catala a les institucions oficials i a les privades)) i vetllar per ccl'efectiva aplicaci6 de les lleis 
emanades del Parlament de Catalunya en aquest camp)) (DIRECCI~ GENERAL DE POL~TICA LINCUISTICA, 19836: p. 7). 

6. Tant en el discurs de masses com en la prhctica, el PSUC va saber col.locar la reivindicaci6 nacional 
en el primer pla de les seves preocupacions, i el que tambe es important, aconseguí d'aparkixer com un partit 
indiscutiblement nacional. 

El Partit Socialista de Catalunya, PSC, ctcongresn, col.locava al programa, en termes semblants als del PSUC, 
el problema de la lluita per I'alliberament nacional. Aquesta lluita es basa en ccl'exercici del dret a I'autodetermi- 
naci6s: I'objectiu a llarg termini ks la ccFederaci6 de Repúbliques lliure i iguals com a f6rmula que conjumini 
el mk im de llibertat nacional per a Catalunya i per a les altres nacions i pobles de I'actual estat espanyol amb 
la necesshria solidaritat socialista entre tots ells, i molt particularment amb els menys afavorits pel desenvolupa- 
ment econbmic i social capitalistas. (2n CongrCs del PSC, Barcelona, Comunicacions del Partit Socialista de 
Catalunya, 1978, p. 61-62). 

Pel que fa al combat catalanista, CDC reconeixia igual que els altres dos partits que ccen darrer terme nomes 
correspon al poble de Catalunya de decidir, mitjancant el dret d'autodeterminaci6, el seu destí com a naci6 
Iliures (Programa econbmic i social.de Converg8ncia Democratica de Catalunya, gener 1977, p. 7). 1 en exposar 
clarament el problema de la construcci6 d'un estat catalh, CDC insisteix en la noci6 de consens (una paraula 
clau de I'kpoca) i en la necessitat d'un pacte amb els partits nacionals, es a dir, amb I'esquerra catalana. 



és indispensable si hom vol analitzar correctament el procés constituent que havia de 
menar a l'adopció de la Constitució del 29 de desembre del 1978.' 

I, des d'aquest punt de vista, la discussió pel que fa als termes ((nacionalidada, 
ctnación)) i ctregión)), discussió que interessa un gran sector de públic a Catalunya (i 
també a Espanya), principalment a partir del gener del 1978, en ple procés constitucio- 
nal, mereix que hom l'aprecii' en el seu valor just. Aquell debat, en el qual es van com- 
prometre els partits del bloc nacional catafi, i que, de segur, no fou tan sols una baralla 
de mots, va tenir incidkncies ben reals en la redacció de la Constitució, particularment 
en la redacció de l'article 2. 

El debat sorgí quan va caldre escollir un enunciat susceptible de retre compte de 
la complexitat de les relacions entre l'estat espanyol i els diversos pobles que el compo- 
nen. Per a qualsevol observador mínimament seriós és clar que diversos graus d'especif- 
citat histbrico-cultural cohabiten a l'estat espanyol. Es tractava de saber si la Constitu- 
ció havia de designar, i per tant consagrar, o no, la dife6ncia territorial. El reconeixement 
d'una realitat histbrica, amagada durant molt de temps, no era evident: els poders de 
fet (molt especialment l'extrcit) i la dreta franquista refusaven la concessió d'un estatut 
constitucional a les minories nacionals. Per ells el terme ctnacionalidad)), proposat pels 
autonomistes i per l'esquerra, i acceptat pels sectors moderats, emprat juntament amb 
el terme ctregión)), introduia en la Constitució un perill de secessió. Amb el terme ctregiónn 
n'hi havia d'haver prou per a delimitar el marc d'aplicació del dret a l'autonomia. Per 
contra, per als partits nacionals catalans, la utilització del terme ctnacionalidad)) era fona- 
mental perque significava, a més del reconeixement jurídic d'una especificitat des d'ales- 
hores inalienable, una victbria política i psicologica, fruit d'un llarg combat durant el 
franquisme, alhora que deixava la possibilitat, en un futur més o menys llunya, de rei- 
vindicar el dret a l'autodeterminació. 

Davant les retictncies del partit governamental (sotmts a diverses pressions) i una 
falsa informació pel que feia a la seva prbpia posició, la reacció de Convergencia Demo- 
crhtica de Catalunya fou immediata i sense cap ambigüitat: ((Per a CDC, la inclusi6 
del terme "nacionalitats" -fins ara acceptat per tots els ponents constitucionals llevat 
del d'Alian~a Popular- constitueix un factor essencial en la genesi normativa del text 
constitucional)). 

El terme anacionalitat(s))) permetia la inscripció de l'especificitat lingüística, cultural 
i histbrica de la Catalunya milalenaria en la Constitució. Per aixb, CDC amenacava el 
govern amb una ruptura de consens: (([...CDC] no solament no acceptara la supressió 
del terme "nacionalitats'', sinó que la seva eventual desaparició l'obligaria a una recon- 
sideració de la seva actitud de consens solidari, adoptada fins ara envers el text constitu- 
cional en la seva gl~bali tat)) .~ 

Els comunistes d'Espanya, per mitja de J. Solé Tura, el seu representant en el grup 
d'elaboració de l'avantprojecte de constitució,9 i membre eminent del PSUC, havien for- 
mulat clarament el seu punt de vista de la qüestió i desitjaven veure inclosa en el Títol 
1 ((una fórmula gentrica)) en la qual es poguessin recontixer tots els pobles d'Espanya. 

Igual que aquesta, i juntament amb altres forces (com Esquerra Republicana de Catalunya i altres moviments 
nacionalistes d'esquerra o d'extrema esquerra, de vegades, per a alguns, molt mds independentistes que autono- 
mistes), CDC proposava el restabliment total de les institucions que havien permes de constituir ]'Estatut d'Auto- 
nomia del 1932 (Generalitat, Parlament ... ) atorgat per la Republica. 

7. Les sessions de treball van comencar el juliol del 1977; el text definitiu fou adoptat per les Cortes (plens 
del Congres dels Diputats i del Senat) el 31 d'octubre del 1978 i aprovat per referkndum el 6 de desembre del 
1978. (La versi6 definitiva fou difosa massivament en forma de fascicle en aquell moment.) 

8. Avui del 9 de febrer del 1978, p. 5 .  
9. Aquest grup estava constitu~t per set membres: tres del partit governamental, un d'Alianca Popular (neo- 

franquista), un de la Minoria Catalana, un comunista i un socialista. 



Aquesta f6rmula havia d'indicar que ccl'estat es constitueix com un sistema general d'auto- 
nomia)) per a ales nacionalitats i les regions que componen Espanya)).Io 

Una drie d'articles de tendtncies polítiques diverses, apareguts en el diari Avui, mostra 
la sensibilitzacid i la vigilancia dels catalans: 11 el debat terminologic fou, doncs, molt 
públi~.12 En aquest sentit, mostra una aptitud real per a la mobilització, en aquest cas 
essencialment intel.lectua1. Ningú no dubta que la clarividkncia i la determinació dels 
autonomistes catalans quant a una qüesti6 tan delicada i les seves diverses interven- 
cionsl3 tingueren com a resultat immediat aillar els ultres i portar el partit governa- 
mental a ser conciliador. Aixb no obstant, la conciliaci6 no va funcionar sense determi- 
nades compensacions, pel que feia a la formulacid definitiva. L'article 2, tal com fou 
adoptat per la Comisión d'Afers Constitucionals i Llibertats Públiques del CongrPs de 
Diputats, el 12 de maig del 1978, és un enunciat particularment interessant, en molts 
aspectes, del qual convé valorar correctament la gknesi, des de la fórmula proposada 
pel primer avantprojecte fins a la versió definitiva, en relació amb la seva estructuració 
semantica, per mirar de llegir-hi la trajectbria i la inscripció de les ideologies. 

2.2. En I'avantprojecte de Constituci6 publicat al Boletín Oficial de las Cortes del 
5 de gener del 1978 (núm. 44,  l'article 2 estava redactat de la manera següent (Enunciat 1): 

((La Constitucidn se fundamenta en la unidad de Espaiia y la solidaridad entre sus pue- 
blos y reconoce el derecho a la autonomia de las nacionalidades y regiones que la integran.)) 

A partir de la publicaci6 d'aquesta primera versi6 i de les propostes particulars dels 
set membres del grup de redacció (Ponencia) de la Comissió d'Afers Constitucionals, 
i després del diposit de les esmenes que els diversos grups parlamentaris havien estat 
convidats a presentar, se n'havia de redactar una segona versió. Pero fou abans de la 
redacció d'aquesta segona versió, tot just després de la publicaci6 de la primera, quan 
el partit governamental va patir les diverses pressions esmentades més amunt per aconse- 
guir que retirés el terme nacionalitat. Fou en aquell moment quan se situa el debat de 
quk acabo de parlar i la mobilització de les forces autonomistes catalanes. Es pot afir- 
mar, per tant, que entre la primera i la segona versi6 es van enfrontar ideologies absolu- 
tament antagonistes i la relació de forces a Espanya era tan gran que la segona versió 
havia de reflectir per forca aquell antagonisme. Fou publicada així en el Boletín Oficial 
de las Cortes del 17 d'abril del 1978 (núm. 82); es tracta de 1'Enunciat 11: 

10. J. Sord TURA, ((Memoria sobre el proyecto de Constituci6nn, Los comunistas y la Constitucidn, Madrid, 
Forma Ediciones, SA, 1978, p. 32-33. Pel que fa a I'existencia dels dos termes nacionalitat i nacid, Sol6 Tura 
avancava en un altre lloc una proposici6 tebrica i metodolbgica interessant, per6 al.lusiva: ((Si admeten una 
diferencia substancial entre els dos conceptes, la dualitat de terminologia pot servir per a distingir la plenitud 
o la manca de plenitud del poder polític d'Estat. Aquesta és la ra6 per la qual prefereixo parlar de "nacionalitat 
catalana")). (SOLC TURA, 1976: p. 18). 

11. Els títols d'aquests articles deixen ben clar I'objecte i el repte del debat de I'acci6. Podem citar, entre 
d'altres: aNaci6 i nacionalitats)) (U. Crusellas, 1-1-1978); ((La Constituci6 espanyola i les nacionss (F. Cucurull, 
264-1978); ~Nacionalitats: utilitat d'un terme)) (M. Arimany, 31-1-1978); ((L'Estat espanyol, un Estat plurinacio- 
nal, (1. Colomines-Companys, 10-11-1978); ((Espanya, naci6 de nacions, (J. Maragall, 2-X1-1978); <(Les naciona- 
litats)) (F. Cucurull, 9-XI-1978); ctNaci6 o segrestadora de nacions?)) (F. Lorda, 21-XI-1978). 

12. El diari Avui no va ser, evidentment, l'unic brgan de premsa que va contribuir al debat, perque aquest 
tingu.5 un gran ressb en la premsa en llengua castellana. 

13. Cal no oblidar tampoc I'acci6 de la coalici6 senatorial Entesa dels Catalans (que reagrupa tota I'es- 
querra catalana durant les eleccions, i a la qual es va afegir CDC). Aquesta coalici6, que el 15 de juny del 
1977 havia aconseguit dotze dels setze escons de senadors per a catalunya (tots els seus candidats havien estat 
escollits), va Ilancar, amb motiu del debat constitucional, i més aviat de manera preventiva, una (<campanya 
de mobilitzaci6 popular i de sensibilitzaci6 política)) (que alguns contestaren) sobre el tema ((Guanyem la Consti- 
tuci6, guanyem 1'Estatut)). La crida Ilancada per la coalici6 i difosa per mitja de cartells i fulls proclamava 
sense ambigüitat: ((Som una naci6. Serem una naci6~.  



((La Constitucidn se fundamenta en la unidad de Espafia como patria común e indivisi- 
ble de todos 10s espaiioles y reconoce el derecho a la autonomia de las nacionalidades y 
regiones que integran la indisoluble unidad de la nacidn espafiola.)) 

El text definitiu de 1'Article 2 fou discutit pel conjunt dels membres de la Comissi6 
dYAfers Constitucionals el 12 de maig del 1978. La darrera versi6 (Enunciat 111) fou 
qualificada per un periodista de ((model de consens barroc entre l'esquerra i el centre)):14 

((La Constitucidn se fundamenta en la indisoluble unidad de la nacidn espafiola, patria 
común e indivisible de todos 10s espafioles, y reconoce y garantiza el derecho o la autonomia 
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.)) 

Les transformacions de 1'Enunciat I s6n també manifestacions d'un no-escrit ideolb 
gic (i polític). 

De primer cal remarcar que, malgrat els problemes que he recordat, hi havia un 
consens important al voltant de 1'Enunciat I. En aquest sentit, les modificacions propo- 
sades per l'esquerra i els partits catalans (tant si eren formulacions del representant en 
el grup de redacci6 com del conjunt del grup parlamentari) no capgiraven el text inicial 
de la Pontncia: 

- L'essencial de l'esmena del grup parlamentari de la Minoria Catalana (el cos prin- 
cipal de la qual estava constituit pels diputats de CDC), idtntic al del grup PCE-PSUC, 
consistia a suprimir la forma verbal ((reconocen per treure així a la Constituci6 (i en 
conseqiitncia al nou rtgim que li concedia l'elaboraci6), el valor de protagonista confir- 
mat, perque la versi6 proposada pressuposava que el dret a I'autonomia no era pas més 
legítim que la unitat d'Espanya i tenia, per tant, el mateix estatus constitucional. El 
text era el següent: 

((La Constitucidn se fundamenta en la unidad de Espafla, la solidaridad entre sus pue- 
blos y el derecho a la autonomia de las nacionalidades y regiones que la integran.)) 

- Quant a l'esmena del Partit Socialista Obrer Espanyol i dels socialistes catalans 
per la utilització del valor transitiu del verb ((fundarnentan), donava a la unitat d'Espanya 
un estatut postconstitucional de la mateixa categoria que el dret a l'autonomia *(ambdues 
coses estaven garantides): 

((La Constitucidn fundamenta y garantiza la unidad de Espafia, el derecho a la autono- 
mia de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.)) 

Aquestes dues esmenes tendien, doncs, amb dues formulacions diferents, a treure 
qualsevol mena de preponderhncia a la unitat d'Espanya. 
- Respecte a les modificacions d'Alianca Popular, feien refertncia, principalment, 

al mot ~~nacionalidades~~, del qual aquest partit desitjava la supressi6 (volia conservar 
tan sols el mot ((regiones))). 

Allb que roman en 1'Enunciat I1 (i en 1'Enunciat III), és la coexisttncia constitu- 
cional dels termes ((regiones)) i ctnacionalidades~~. Calia, com ha estat remarcat, la insti- 
tucionalitzaci6 d'una diferkncia i alhora I'acceptaci6 d'un doble tractament juridico- 
administratiu de l'autonomia. Per tant, en certa manera, la Constituci6 consagra la victbria 
de les forces d'esquerra i dels partits nacionalistes (nacionalistes i autonomistes). Ara 
bé, la transformació que hi havia hagut (de 1'Enunciat I a 1'Enunciat 11) pretenia reduir 
l'abast d'una concessió d'aquesta mena. La redundancia n'és el símptoma major: en 

14. Manuel Vicent, ctNaci6n de naciones)), EI Pais (13 de maig del 1978). 



efecte, si bé el text distingeix entre ccnacionalitats)) i ((regions)), oposa tanmateix el plural 
dels dos substantius al singular de ccnaci6)) i a la seva caracteritzaci6 unívoca: ((espanyo- 
la)). En afirmar ccla indissoluble unitat de la nacid espanyola)), i en reprendre, com si 
volgués donar-li un contingut més poltmic, la determinació restrictiva (delimitacid estricta) 
d'Espanya ((com a patria comuna i indivisible de tots els espanyols)), hom talla de cop 
qualsevol interpretaci6 maximalista del reconeixement del dret a l'autonomia (que hau- 
ria pogut legitimar el separatisme i justificar l'aplicació del principi d'autodetermina- 
ci6).'5 La ideologia franquista aconseguí aixi la revenja. 

De 1'Enunciat I1 a 1'Enunciat I11 la transformacid és molt menys important, perb 
les retictncies de la ideologia dominant sempre s6n aparents: ni el despla~ament del sin- 
tagma ((la unitat indissoluble de la nació espanyola)), ni la posada en aposici6 de ccpatria 
comuna...)), no suprimeix l'efecte de  redundancia ni, per tant, els escrúpols de I'enun- 
ciacid (i les seves contradiccions). A més, hom observa el retorn del substantiu ccsolidari- 
tat)) i l'aparició de la f6rmula verbal ((garantir)), que són també unes concessions (molt) 
febles al que hom podria també anomenar ideologia federalista. Aixb no obstant, ccgaran- 
tir)) introdueix, respecte a ctrecontixer)), quelcom més que un matís, principalment en 
mattria constitucional. ' 6  

2.3. La distinció plantejada per l'article 2 autoritzava, de fet, dues modalitats d'accés 
a l'autonomia, una de les quals, que podríem anomenar noble, havia de ser reservada 
per a les comunitats hist6riques com Catalunya, el Pais Basc o Galícia (la qual cosa 
podria posar en dubte el poder central), i aixi obriria el camí a un tractament oficial 
i institucional de la diferencia cultural, prevista d'altra banda per l'article 3 que, després 
d'haver proclamat en el primer apartat que (cel castellano es la lengua espafiola oficial 
del Estado)), enuncia en el segon: 

((Las demás lenguas de Espaiía serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.)) 

I afegeix (3r apartat): 

((La riqueza de las diversas formas lingüísticas de Espaiía es un patrimonio cultural que 
ser6 objeto de especial respeto y protección.)) 

Incontestablement, el marc constitucional espanyol havia de permetre a la batalla 
de la llengua a Catalunya (i arreu d'Espanya) de guanyar posicions importants, si no 
decisives, a l'hora de l'elaboraci6 de 1'Estatut d'Autonomia (desembre del 1979).17 Efec- 
tivament, l'article 3 de l'estatut estipula que: 

15. La intervenci6 del diputat F. Letamendia, de I'esquerra nacionalista basca (Euskadiko Ezkerra), quan 
hi hagu6 la discussi6 en comissi6 (per a I'elaboraci6 del text final), en demanar que es fes explícitament referencia 
al dret a I'autodeterminaci6, sembla tan sols ... simbblica (vegeu el Mundo Diario del 13 de maig del 1978, p. 6). 
((En la mateixa discussi6, un eminent representant del partit governamental s'esfor~B a demostrar que el text 
constitucional limitava I'abast del terme "nacionalitat": "el terme nacionalitat de I'article dos no 6s ni pot ser 
el fonament d'un proc6s d'independkncia que arribi a tocar la unitat espanyola. No 6s ni pot ser el fonament 
d'un dret per constituir-se en estat, sin6 tan sols un dret a tenir un regim d'autonomia. No 6s ni pot ser el 
fonament de la legitimaci6 d'una autoritat sobirana, perque la sobirania 6s patrimoni exclusiu de la naci6 espa- 
nyola. Finalment, no 6s ni pot ser tampoc el fonament d'una petici6 d'aplicaci6 del principi de les nacionalitats, 
0 del principi de I'autodeterminaci6, perque la realitat histbrica d'Espanya com una unitat política nacional en 
la qual no existeixen ni minories ni pobles sota domini colonial esta per sobre de tot aixba. (El Pais, 13 de 
maig del 1978). 

16. Tot i que el verb ccgarantizan) figura en I'esmena socialista, sembla que la seva utilitzaci6 en ]'Enunciat 
111 sigui deguda a la pressi6 de la Minoria Catalana. 

17. Llei organica 4/1979 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat del diz 3! de desembre del 1979. 



((1. La llengua prbpia de Catalunya és el catalil. 
2. L'idioma catala és I'oficial de Catalunya, així com també ho és el castella, oficial 

a tot l'estat espanyol. 
3. La Generalitat garantirB 1'6s normal i oficial d'ambdds idiomes, prendrB les mesures 

necessilries per tal d'assegurar llur coneixement i crearil les condicions que permetin d'arri- 
bar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catal~nya)).'~ 

Hom observa que en aquest text fonamental, una obra tan compromesa com la Cons- 
tituci6 del 1978, s'ha introdu'it clarament una distinci6 entre la llengua pr6pia de Cata- 
lunya, el catala, i les lengiies oficials a Catalunya, castella i catal&. Distinci6 que és 
ben lluny de ser accessbria: pesara en el desenvolupament de la normalització sociolin- 
güística en orientar les reivindicacions nacionalistes cap a una correcció de la cooficiali- 
tat en favor del catali. 

3. LA POL~TICA LINGÜ~STICA: DISPOSITIUS I DISPOSICIONS 

La Direcci6 General de Política Lingüística esta organitzada en tres grans serveis 
que actuen d'acord per a la defensa i la promoció de la llengua pr6pia: 

L'Institut de Sociolingüistica Catalana, que s'encarrega dels estudis, les enquestes 
i la documentaci6 pel que fa a la situaci6 del catala i la seva evoluci6 i, per tant, del 
seguiment i l'avaluaci6 de la tasca de normalització. En el darrer període, 1'Institut de 
Sociolingüistica Catalana s'ha l lan~at a l'elaboració d'un informe ambiciós respecte a la 
situacid en matkria sociolingüistica i les intervencions institucionals que s'imposen.19 

El Servei del Consell Lingüístic té la responsabilitat de l'ensenyament del catal& 
als adults (especialment la coordinaci6 dels cursos organitzats per les municipalitats i 
la formaci6 pedagbgica dels ensenyaments de catal&). Lliura també els diplomes que 
confirmen el coneixement del catala, d6na informacions de les traduccions, correc- 
cions, etc. i, en col.laboració amb 1'Escola d'Administraci6 Publica de Catalunya, té 
cura de l'elaboració del llenguatge administratiu. 

El Servei pot estar content d'uns quants kxits en diversos camps. Cal destacar aquí, 
especialment, l'elaboració, amb l'ajut del Consell dYEuropa, d'un curs multimedia per 
a no-catalanoparlants: Digui, digui .... Aquest curs s'inspira en allb que s'anomena l'enfo- 
cament comunicatiu en l'ensenyament de les llengües: té com a objectiu l'aprenentatge 
d'una compethncia de comunicació i recolza, per definir els objectius d'aprenentatge, 
en un Nivell llindar catala, és a dir, essencialment en una base funcional-nocional. A 
més del material imprts habitual, empra un material sonor (cassettes que acompanyen 
els llibres de l'alumne, emissions de radio) i un material audiovisual (videocassettes, emis- 
sions de televisi6). Aquesta realització és ben significativa d'una estratkgia que sap dotar-se 
de mitjans rigorosos i e f i c a ~ o s . ~ ~  

18. I el mateix article afegeix en l'apartat 4t un compromis altament simbblic i exemplar, si hom considera 
que el parlar occita (gasc6) de la Vall d'Aran, territori administrat per la Generalitat catalana es troba en una 
situaci6 tan problematica com la que podia tenir fins ara el catali a Espanya: 

<(4. La parla aranesa serA objecte d'ensenyament i d'especial respecte i protecci6~. 

19. El marc programatic d'aquesta radioscbpia sociolingiiistica ha estat exposat en una publicaci6 de 1'Insti- 
tut de Sociolingüística Catalana, Noves SL, núm. 6, febrer de 1989 (Departament de Cultura), p. 16-21 (Pla 
d'actuaci6 89-92). 

20. Vegeu el suplement núm. 4 del butlleti: Com ensenyar cotolci als adults (Barcelona, juliol 1984), dedicat 
a Digui, digui .... Cal indicar que I'elaboraci6 d'aquest material pedagbgic fou precedida d'una enquesta sociolin- 
güística que fa referbncia a les expectatives, les necessitats i les actituds dels aprenents virtuals (vegeu: DIRECCI~ 



El Servei del Consell Lingüístic té també la missi6 de coordinar els treballs de termi- 
nologia catalana, obra fonamental per a una auttntica normalitzaci6 lingüística. En aquest 
sentit cal indicar la creaci6 del TERMCAT, un centre de terminologia sota la doble 
autoritat de la Direcci6 General de Política Lingüística i de ]'Institut d'Estudis Catalans. 
A aquest Centre, se li van confiar tasques de planificaci6 i de difusi6 en matkria termi- 
nolbgica, de formació d'especialistes en terminologia, de constituci6 d'un banc de dades 
terminolbgiques i d'un banc de dades documentals, etc. És, evidentment, un servei obert 
al públic i sembla que ja és una eina eficaq per a la política lingüística de normalitzaci6 
del catalh. 

El tercer instrument institucional del qual es dota la Direcci6 General de Política 
Lingüística fou el Servei de Normalitzaci6 de 1'Ús del Catala que ((té la missi6 de pro- 
moure 1'6s del catala a tots els nivells i en tots els camps, públics i privats)) (Aina Moll 
dins TUDELA, 1986: p. 23). A més de l'acci6 de sensibilitzaci6 durant la difusi6, I'any 
1983, de la Llei de normalitzaci6 (de la qual parlarem més endavant), aquest servei va 
organitzar durant els anys 81-82, una gran campanya per a la normalitzaci6 lingüística 
de Catalunya l'eslbgan de la qual era ((El catala, cosa de tots)). Aquesta campanya, 
que mobilitza una quantitat important d'energies i de mitjans, tenia com a objectiu ((una 
presa de conscikncia lingüística per part de la poblaci6 de Catalunya, la promoci6 de 
la conversa bilingüe, l'encoratjament per a l'extensi6 de la preskncia pública del catala 
i la plena participaci6 de tota la poblaci6, les entitats i les institucions de Catalunya 
al procés de recuperaci6 de 1'Ús de la llengua catalana.)) (DIRECCI~ GENERAL DE POLI- 
TICA LINGU~STICA 1983c: p. 47). Sembla que, principalment, es tractava de contribuir 
a l'evoluci6 de les actituds respecte al catal& (Aina Moll dins TUDELA, 1986: p. 24). 
Basant-se en una argumentació sociolingüística, histbrico-cultural i jurídica alhora 
(DIRECCI~ GENERAL DE POL~TICA LINGU~STICA, 1981a, 1981b), els responsables de la 
campanya van rec6rrer a tots els mitjans de comunicaci6: premsa escrita, rkdio, vídeo, 
cinema. 

En el centre d'aquesta campanya, el personatge d'una nena de deu anys, la Norma 
(el joc de paraules és evident), la qual, per mitja de cartells, prospectes explicatius (bilin- 
gües), autoadhesius, cbmics, etc., es presentava com l'apbstol entusiasta (i exigent) de 
l'extensi6 dels usos del catala i del seu ((bon 6s)) (si més no, de la seva integritat). Aquí 
hi havia, sens dubte, un objectiu doble: des d'un punt de vista comunicatiu (sociolin- 
güístic), es tractava de fer normal i efectiu (de fer acceptar) el caracter oficial del catala, 
de proclamar-ne la legitimitat; des d'un punt de vista estrictament lingüístic, percaqar 
les produccions errbnies, promoure una norma (gramatical, lexical...). Per aixb en una 
seqükncia dibuixada, que representa un restaurant, la Norma se sorprkn de no trobar 
una carta redactada en llengua catalana. En una altra, en quk ella juga amb nens de 
la seva edat, s'indigna pel maltractament morfosintactic i lexical que un company gasta 
amb el catala. 

Els promotors de la campanya van justificar el recurs d'un personatge com aquell 
per una necessitat d'impertintncia i per a ells ((tingué un impacte en la societat catala- 
nan (DIRECCIO GENERAL DE POL~TICA LINGU~STICA, 1983~). Ara bé, el recurs a la Nor- 
ma fou controvertit: alguns, per exemple, van considerar (<aquesta noieta de deu anys 
insípida i, és clar, asexuada)) i denunciaren una ((manca d'habilitat en marketing cultu- 

DE POLITICA LINO~~STICA, 1984a i STRUBELL i  ROMAN^, 1986; tambk DIRECCIO GENERAL DE POL~TICA L I N O ~ ~ T I C A ,  
1983 d). Pel que fa al llenguatge administratiu no ens cansaríem de remarcar 1'excel.lent caire de la Revista 
de Llengua i Dret, publicada per 1'Escola d'Administraci6 Publica. Vegeu igualment DUARTE i ALAMANY, 1984a 
i b. Per a les activitats de I'Escola d'Administraci6 Pública de Catalunya vegeu Escola d'Adrninistraci6 Pública 
de Catalunya, Mem6ria 1987-1988, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1989. 



ral)) (G. Puig dins JOUANNA, 1983: p. 46). Aixb no obstant, 6s innegable que la imatge 
de la noieta fou particularment ben rebuda pels infants. 

La campanya per a la normalitzaci6 del 1982 fou seguida d'altres campanyes: la que 
tenia per objectiu la difusi6 de la Llei de normalitzacib lingüística, el 1983-1984, una 
campanya de sensibilitzaci6 lingüística el 1985-1986, I'eslbgan de la qual era (<Deph 
de vostkn, i campanyes per a la normalitzaci6 lingüística en els camps de la restauraci6 
(el 1986-1987) i darrerament del comerc (predncia del catala en els retols). 

Cal observar que la d i n h i c a  de la normalitzaci6 ha sabut recolzar en tota una xarxa 
de Centres de Normalitzaci6 Lingüística, implantats en la quasi totalitat de les munici- 
palitats.2' La tasca duta a terme per aquests centres, sobretot a les ciutats obreres dels 
suburbis de Barcelona amb una gernaci6 de poblaci6 immigrada, és exemplar. Citaré 
ací el cas de 1'Hospitalet de Llobregat, aglomeracid de 278.000 habitants en la qual més 
del 70% de la poblaci6 és de llengua materna castellana, i més especialment l'acci6 duta 
a terme en un barri poc afavorit des del punt de vista social i cultural, on les condicions 
de vida s6n particularment difícil (l'atur hi és molt alt): el Polígon Gornal. En un con- 
text com aquell no era gens evident endegar un ensenyament del catala per a adults. 
Van tenir la pensada d'organitzar cursos específics, en forma de conversa, amb grups 
d'un m b i m  de 15 persones, sobre temes que interessaven directament, des d'un punt 
de vista prictic, el públic a qui s'adreqaven. 

L'aprenentatge lingüístic s'acompanya d'una representació icbnica, en plafons. Els 
dibuixos, un cop reprodui'ts, es proposen a les classes d'ensenyament primari (amb les 
quals els organitzadors estan en contacte) pe tal que siguin acolorits pels nens. Regular- 
ment (si fa no fa cada deu dies) s'exposen aquestes realitzacions a tota mena de llocs 
públics del barri (bars, comerGos, entrades d'edificis, etc.). L'interts d'aquest mhtode 
és evident: permet que quedin complicats un m b i m  dels habitants del barri en una 
auttntica adquisici6 o, si més no, en una bona impregnaci6 lingüística, jugant amb fun- 
cionaments naturals de proximitat social, de convivtncia i d'afectivitat (els pares estan 
contents de trobar les ~intures dels seus fills en el seu entorn immediat). 

De ben segur que es podrien citar molts altres casos en els quals la política lingüística 
deixa lloc a la imaginaci6 i a la iniciativa de cada Ambit. Ara bé, cal destacar, pel que 
fa a l'organitzaci6 dels cursos de catalA per a adults (sota l'hgida de la Direcci6 General 
de Política Lingüística i de més de 250 municipalitats i organismes diversos) el gran 
e s fo r~  realitzat en aquest sector de la normalitzaci6. Així, mentre la poblaci6 afectada 
el 1981-1982 era de 17.000 persones, va augmentar regularment fins que el 1985-1986 
havia passat a 44.493. (El 1986-1987, hom observa una certa estabilitzaci6, eren 40.875.) 

Aixb no obstant, la batalla de la llengua s'entaula també (¿sobretot?) a les escoles 
i als instituts (sense deixar de banda les universitats). Aquest ensenyament del catala, 
que surt de la competencia del Departament d'Ensenyaments, s'implanta progressiva- 
ment arreu de Catalunya, fins i tot a les zones de domini castellanoparlant on la dernan- 
da es, d'altra banda, molt forta malgrat la difícil situaci6 sbcio-cultural.22 Tot aixb, 

21. El 1989 es crea una instituci6 de coordinaci6 nova: el Consorci per a la Normalitzaci6 Lingüística. 
22. En 1'Ensenyament General Bkic la legislaci6 imposa un ensenyament del catala i progressivament un 

ensenyament en catals d'acord amb el pla següent: 
- ensenyament en catala en I'Ensenyament Pre-escolar i el Cicle Inicial per a tots els nens de llengua materna 

catalana i per als qui els pares desitgin I'ensenyament en catalA; 
- ensenyament del catala com una assignatura: 

a) en Pre-escolar, Cicle Inicial i Cicle MitjA: 4 hores; 
6) en Cicle Superior: 3 hores; 

- pel que fa 8 l'ensenyament en catala, a mes del que hi ha previst per al Cicle Inicial i per al Pre-escolar, 
cal ensenyar tambe dues assignatures en catala, Ciencies Naturals i Ciencies Socials en la 2a etapa d'EGB (de 
10 a 14 anys). (J. Arenas i Sampera dins  ARENA^ i ABEYA, 1985: p. 23-24). 



perb, no ha funcionat pas sense plantejar problemes seriosos de formaci6 dels ense- 
nyants, perqut, at&s el dtficit sociolingüístic heretat, no era gens faci1 de trobar un cos 
d'ensenyants, molt especialment dins dels mestres d'escola, susceptible d'ensenyar catal& 
correctament o, si més no, fhcilment. Al principi dels anys 80, respecte als mestres de 
]'Ensenyament General Bisic, segons les fonts oficials, la situacid era la 

Sobre els 29.113 ensenyants complicats: 

un 67,7% sabien expressar-se en catal&, 
un 24,8070 tan sols l'entenien, 
un 7,49 no l'entenien 
i sobretot: el 32% no l'entenien gens. 

Tothom estara d'acord que, en aquestes condicions, no era fiicil fer pair l'obligaci6 
legal d'un ensenyament del catal& i en catal& (encara que al principi fos modest, sobre- 
tot a les zones castellanoparlants). 

Tanmateix, també en aquest front (decisiu per a I'esdevenidor sociolingüistic de Cata- 
lunya) les energies es van mobilitzar. En aquest sentit podem citar un exemple interes- 
sant de practica d'immersi6 lingüística escolar, precisament en una ciutat (de 136.000 
habitants) dels suburbis de Barcelona: Santa Coloma de Gramenet. D'acord amb les 
prefertncies expressades pels pares dels alumnes, la immensa majoria dels quals eren 
d'origen no catall (perb només el 50% desitjaven una escolaritzaci6 en castell&), els 
responsables locals establiren l'any 1983 un ensenyament en catal& a 13 de les 32 escoles 
públiques de l'aglomeraci6. Sembla que els resultats obtinguts prometen perqut la quasi 
totalitat (97%) dels alumnes complicats en aquest programa d'immersi6 van adquirir, 
des del final del primer any, una comprensi6 molt satisfactbria del catala i una gran 
majoria (més del 75%) anaven ben encaminats per a l'adquisici6 d'una competencia 
activa @roducci6) (M. Abeya dins ARENAS i ABEYA, 1985: p. 34). Les informacions 
que aporten diverses enquestes sobre la situaci6 sociolingüística de la Catalunya actual 
tradueixen be l'esforc de normalitzaci6 en l'ensenyament (i evidentment fora de l'en- 
senyament), tot i que la situacid particular del districte (Area metropolitana) de Barcelo- 
na (la zona més poblada de Catalunya) 6s lluny de ser satisfactbria (VALLVERDU, 1988). 

Si el projecte de normalitzaci6 s'ha pogut desenvolupar, malgrat els nombrosos han- 
dicaps, de manera forca entrgica, és perqu& la Generalitat, que col.10~8 al primer lloc 
de les seves preocupacions (uns diuen per ccnacionalisme)~, d'altres per ccclucul polític,. . .) 
la qüesti6 lingüística (i mes Ampliament cultural), es va dotar, no tan sols, ja ho hem 
vist, d'estructures d'intervenci6 adequades, sin6 també d'un marc legal susceptible d'apor- 
tar a la legitimitat de la política lingüística en favor del catal& una garantia juridica. 

A més d'un conjunt de decrets, ordres i declaracions,~4~un text legislatiu, la Llei 
711983 del 18 d'abril, de normalitzaci6 lingüística de Catalunya, entra en vigor el 23 
d'abril del 1983.25 

Basant-se en l'article 3 de la Constitucid i en l'article 3 de 1'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya en qu& es desenvolupa el concepte de llengua prbpia de Catalunya (J. M. 
Puig Salellas dins TUDELA, 1986: p. 139; DIRECCI~ GENERAL DE POLITICA LINGU~STI- 

23. Xifres comunicades pel Servei d'Ensenyament del Catals. i publicades pel Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat (vegeu ARENAS i AFJEYA, 1985: p. 24). 

24. Pel que fa al paper i les intervencions especifiques, Resoluciom i Mocions, del Parlament.de Catalunya 
en el mateix camp, vegeu el nSm. 165 del Butlletí Oficio1 del Porloment de CotoIunyu, Barcelona, 5 de desembre 
de1 1983. 

25. Fou objede &una difusi6 massiva amb dues presentacions: un tiratge a part del núm. 322 del Diari 
Oficial de b &nm~litocrt de Cofohury (divendres, 22 d'abril del 1983) i un fascicle editat pel Departament de 
WtlUtI de la ell-t @IRECC~~ GENERAL DE POL~ICA LINGUIS~~CA, 1983b). 



CA, 1983a i 1983b). aquesta llei particularment consensuada26 Cs el fruit d'una llarga 
tasca, alhora sociolingüística i jurídica (MOLL, 1984). 

DesprCs d'una primera consulta a lingüistes, sociolingüistes i juristes el juny del 1980, 
que confirmi la necessitat de dotar-se d'un text legislatiu i, sense esperar, d'intensificar 
el projecte de normalitzaci6, i desprCs d'haver sentit els representants dels grups parla- 
mentaris Ouny-juliol del 1980) -per tal d'assegurar un consens polític- el conseller 
de Cultura i la directora general de Política Lingüistica van formar dos grups de treball: 
un de sociolingüistes27 i l'altre de juristes, les aportacions respectives dels quals havien 
de conduir a un avantprojecte. El grup de sociolingüistes envil l'octubre del 1980, Comen- 
taris i suggeriments respecte a IJ'Avantprojecte de Llei sobre I'ús lingüístic a Catalunya'. 

Hi va haver quatre versions successives de l'avantprojecte: és forca interessant obser- 
var les transformacions del titol. De Llei sobre l'us de la llengua catalana es passa a 
Llei sobre les llengües de Catalunya, i després a LIei sobre I'ús lingüístic a Catalunya 
(el mateix titol que el del tercer i el quart avantprojecte, malgrat les modificacions de 
contingut). 

Tal com subratlla la directora general de Política Lingüística, ((hi ha diferkncies con- 
siderables entre les versions successives que reflecteixen un procés de maduraci6 de la 
reflexi6 col.lectiva~) (MOLL, 1984: p. 8). 

El quart avantprojecte fou presentat als representants dels grups parlamentaris i als 
qui havien pres part en la primera consulta i després el Departament de Cultura féu 
arribar la darrera redaccid de l'avantprojecte als grups parlamentaris. Un pacte al si 
de la Comissi6 de Política Cultural del Parlament de Catalunya va permetre fer una 
proposta comuna a tots els grups. Amb tot i aixb, el procedifnent parlamentari es pro- 
longa durant dos anys i mig (Ferrer, 1984 b: pp. 171-175). Es a dir, no estava pas tot 
ajustat ... I el consens final ha de ser apreciat com pertoca. 

Aquesta llei és, en certa mesura, un desenvolupament, sobre la forma jurídica, de 
la idea de normalitzaci6 Iingüística.28 El l r  apartat de l'article 2 centra el marc general 
del dret a l'ús del catall: 

((El catala és la llengua prbpia de Catalunya. Tots els ciutadans tenen el dret de coneuer-10 
i d'expresar-s'hi, de paraula i per escrit, en les relacions i els actes públics, oficials i no 
oficials. Aquest dret suposa, particularment poder: adre~ar-se en catala, de paraula i per 
escrit, a I'Administracio, als organismes públics i a les empreses públiques i privades; expresar- 
se en catala en qualsevol reuni6; desenvolupar en catala les activitats professionals, laborals, 
polítiques i sindicals, i rebre l'ensenyament en catala.)) 

D'altra banda, la llei apunta clarament a través de la generalitzaci6 de l'ensenyament 
en catala un bilingüisme no disglksic: ((Tots els infants de Catalunya, qualsevol que 
sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment 
i correctament el catah i el castella al final dels seus estudis bhics)) (article 14, 4t apartat). 

26. Fou adoptada pel Parlament de Catalunya el 6 d'abril del 1983 per unanimitat menys una abstenci6. 
Els debats que van precedir el vot de la llei pels diputats foren publicats en el Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, Skrie P - Número 130, I Legislatura, Any 1983 (primer període). 

27. No és un fet casual que en el grup de sociolingüistes escollits pel Departament de Cultura i la Direcci6 
General de Política Lingiiistica hi figuressin membres eminents de I'escola catalana de sociolingüística dels quals 
ja hem parlat ací: L. V. Aracil, A. M. Badia i Margarit, F. Vallverdú. (Cal assenyalar també que la mateixa 
directora general de Política Lingüística era membre del Grup Catal& de Sociolingüística.) Hom pot llegir en 
AmirasíRepPres núm. 6 no tan sols la versi6 de la gknesi d'aquesta llei proposada per un altre membre del 
mateix grup de sociolingüística, sin6 tambe les reserves d'un membre del PSC (socialistes catalans) quant a la 
política lingüística de la Generalitat de J. Pujol (vegeu Puig dins JOUANNA, 1983). 

28. Llei 7/1983, del 18 d'abril, de normalitzaci6 lingüística a Catalunya, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 322, divendres 22 d'abril de 1983. 



El text no oblida cap espai de normalització en el seu inventari. Així, l'article 25, 
per exemple, en el l r  apartat, indica que (cel Consell Executiu de la Generalitat ha de 
fomentar la normalització de 1'6s del catall en les activitats mercantils, publicitaries, 
culturals, associatives, esportives i de qualsevol altra mena),. 

El marc jurídic instaurat per la Llei de normalització ha, doncs, [de permetre] de 
normalitzar completament el catalb, perqut, si hom ho desitja de debb, ((a dins de Cata- 
lunya un pot legalment expressar-se sempre només en catala a tot arreu,). (J. M. Puig 
Salellas dins TUDELA, 1986: p. 139). Ara bé, són pocs els catalanoparlants que saben 
que ((dins del perímetre del Principat, legalment és indiscutible que cap ciutadi no té l'obli- 
gaci6 de parlar en castella,). (F. Ferrer dins TUDELA, 1986: p. 102). Es cert que perque 
la normalització esdevingui un fet, no  n'hi ha prou amb la promulgació d'una llei: cal que 
els usuaris coneguin els drets que aquesta llei confereix i tinguin la voluntat d'exercir-10s 
i d'exigir-ne el respecte ... 

Aixb no obstant, la Llei 7/1983, de 18 d'abril, és incontestablement una victbria 
molt important per a l'txit de la normalització del cata11.29 Principalment el concepte 
de llengua prbpia de Catalunya, tal com es planteja en el text legislatiu enfront del de 
llengua oficial, sembla que autoritzi una interpretació molt favorable per a l'estatus socio- 
lingüístic de la llengua catalana. Per a alguns especialistes, d'una part ((la introducció 
del concepte de llengua prbpia implica, des d'una perspectiva histbrica, l'entrada en joc 
d'un element diferenciador en el marc de la doble oficialitat espanyola),, i de l'altra 
(([la] diferenciació es fa a favor de la llengua territorial, l'única que mereix aquell quali- 
ficatiu)) (PUIG SALELLAS, 1987: p. 51). Aixi, en les conclusions del sector ((Llengua i 
Dret), del I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana, el reconeixement de la ctllen- 
gua prbpia com a Única llengua oficial)) es planteja com un objectiu absolutament legal, 
tot i que, per a un futur immediat, es ponderava {(l'establiment d'un tracte jurídic espe- 
cial),. Sobretot ales institucions de la Comunitat Autbnoma i les locals, com també les 
corporacions i institucions professionals, acadtmiques, econbmiques i altres han de tenir 
el catali com a Única llengua d'expressió oral i escrita, amb exclusió, per tant, de textos 
dobles, naturalment sens perjudici del dret d'opció, el dret a la tria lingüística del ciuta- 
db.30 Ja  veurem que no es tracta pas d'una presa de posició sense importancia per 
al desenvolupament de la ((batalla,). 

Tanmateix, tots els especialistes no tenen una apreciació uniforme quant a les virtua- 
litats de la Llei de normalització. Si bé una majoria dels agents de la política lingüística 
no van deixar de subratllar la importancia histbrica d'una llei d'aquella mena, des de 
la seva proxriulgació es van emetre reserves que denunciaven la hipoteca del compromís 
del qual havia sortit i... la utilització imprbpia de l'expressió normalització lingiiistica.3~ 

29. Vegeu el dossier que hi ha dedicat el n6m. 3 de la Revista de Llengua i Dret, abril del 1984, vol. 2, 
Barcelona, Escola d'Administraci6 Pública de la Generalitat de Catalunya (p. 3-68). Per a una anhlisi de les 
fonts quebesqueses de la Llei de normalitzaci6 (cf. la ((Carta de la llengua francesa, o Llei 101, de 1977) i 
una aproximaci6 crítica de la seva gknesi i del text adoptat, vegeu FERRER, 1984b (p. 168) per a qui ttla Llei 
de Normalitzaci6 Lingüística a Catalunya [ . . . I  és un text híbrid, on es barregen l'esquema territorialista i l'esque- 
ma bilingiiista. 

30. I1 Congrds Internacional de la Llengua Catalana. Convocatbriu. Inauguracid. Clausura. Conclusions. 
Congressistes, Barcelona, I1 Congrts Internacional de la Llengua Catalana i Escola d'Administraci6 Pública de 
Catalunya, 1987: p. 104. 

31. Aixi, per a X. Lamuela, tt[ ... ] El mateix nom de la llei compleix una funci6 destacadament ideoibgica. 
Anuncia la normalitzacid, 6s a dir la desaparici6 d'un conflicte que [ . . . I  no té competkncia per a resoldre. A 
mes a més, defineix aquesta normalitzacid com ctl'equiparaci6 de totes dues)) llengües o, més explícitament, citant 
\'Estatut, com ttllur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya,. Ja es veu que aquesta 
ficci6 d'igualtat s'obté fent abstracci6 de I'ámbit de I'estat, que justament, a traves de la Constituci6, 6s el que 
obliga, omnipresent, a fer una llei possibilista, plena de limitacions que sovint fan reaparkixer, insidiosament, 
la pressi6 de I'estat en forma d'excepcions i de negociacions ulteriors. En conclusi6, podem afirmar que, donat 



4. CONSENS I DIVISIONS 

Tanmateix, la mutaci6 sociolingüística que representa el pas d'una situaci6 de diglbs- 
sia, o de bilingüisme diglbssic a una situacid de bilingüisme neutre (VALLVERDIS, 1973: 
p. 42) no es decreta: em sembla que no funciona sense trasbalsar mes o menys conside- 
rablement les practiques lingüistiques i les actituds sbcio-culturals. Per aquesta ra6 el 
període que viu des de fa uns quants anys la ja Catalunya autbnoma Cs el d'una exacer- 
baci6 en l'expressi6 de les representacions sociolingüístiques, d'una mena de realitzaci6 
generalitzada de la desestabilitzaci6 de la polaritat digldssica (catali/castelli) que ha estat 
molt de temps en vigor i, per tant, d'una modificació de la naturalesa del conflicte. 
Així també el carrer, els mitjans de comunicació, l'escola ..., s6n llocs on es multipli- 
quen els signes d'una inversió de legitimitat en el mercat lingüistic de Catalunya (BOUR- 
DIEU, 1982).32 

Evidentment, no tot té un caire espectacular en l'exercici quotidia de la normalitza- 
ci6 lingüística: tant si hom pensa en concret en l'ensenyament del catala en el medi 
escolar, com envers els adults, del qual ja hem parlat. 

Pel que fa als mitjans de comunicaci6, la situació no és tan desfavorable per al cata- 
la com ho era al comencament dels anys 80. Encara que la premsa escrita quotidiana 
impresa a Catalunya (llevat de dos diaris: 1'Avui i el Diari de Barcelona) sigui majorita- 
riament en castella (on La Vanguardia i EI País es parteixen el mercat principal), i si 
pel que fa a la radio la situaci6 encara no és favorable al catal&, la televisi6 (sobretot 
gracies a la creaci6, primer, d'una tercera cadena, TV3, completament en catala i que 
habilment ha sabut conquerir un ampli auditori popular, i més recentment del Canal 
33, també en catali) és millor i fins i tot pot fer trontollar ccl'hegemonia comunicacio- 
naln del castella a Catalunya, tal com diu J. Gifreu (dins TUDELA, 1986). 

Hi ha un altre motiu de satisfaccid per als catalanistes: la situaci6 del llibre catala 
(en catala). Els observadors subratllen la bona salut d'aquest camp important per a la 
normalitzaci6:33 de 590 llibres editats en catali el 1975, es passa a 2.500 el 1984, i a 
4.145 el 1987, amb un augment important del tiratge (F. Vallverdú, dins TUDELA, 1986: 
p. 149-152; VALLVERDU, 1981: p. 103-107; CORBELLA, 1988: p. 42). 

Ara bé, és segurament en el paisatge escriptural urbh on la nova circulaci6 del catala 
(i per tant la compettncia amb el castella) és més manifesta. La política de normalitza- 
ció de la Generalitat i de les municipalitats ha modificat el decorat lingüistic: pannells 
de senyalitzaci6, rttols, plaques i cartells de tota mena als llocs públics i a les facanes 
testimonien un avenc incontestable de la llengua prhpia. 

ctEl catala al carrer)), un eslbgan del Congrés de Cultura Catalana ha esdevingut 
una realitat. I era ben lbgic en una compettncia que les reaccions d'agressivitat apare- 
guessin, ací o alla, en forma de grafits o bombatges en cartells, mitjans de locomoci6, 

I'abast restringit de les disposicions que contC la llei, la seva presentaci6 i el seu mateix títol pertorben I'aclari- 
ment ideolbgic que necessitem tots els qui treballem per la difusi6 del catalh. Aquesta llei dissimula la institucio- 
nalitzacib de la discriminaci6 lingüística a Espanya i converteix el terme normalitzacid lingüística en una etiqueta 
devaluada conceptualment, Útil per a tota mena de manipulacions ideo1bgiques.n (LAMUELA, 1987: p. 28-29). 
Aixb no obstant, el govern central no semblava pas perfectament satisfet: no va deixar d'emetre reserves jurídi- 
ques diverses, per exemple, pel que feia a alguns aspectes dels articles 4 i 6 que el van portar a apel.lar al Tribu- 
nal Constitucional. 

32. La batalia de la llengua tambe te lloc davant dels tribunals. Un exemple entre molts d'altres: El Col.legi 
Oficial d'Enginyers Industrials de Madrid va presentar una querella contra I'Alcaldia de Granollers la qual, l'any 
1985, quan demanh un enginyer municipal, va exigir als candidats la redacci6 d'un informe tecnic en catalh. 
El Tribunal competent de Barcelona, en deliberaci6 del dia 26 de febrer del 1987, va emetre una sentencia favora- 
ble a I'Alcaldia de Granollers. 

33. Bona salut que en gran part Cs deguda a I'ajut a l'edici6 que fa la Generalitat en comprar sistemhtica- 
ment (200 o 300 exemplars en funci6 del preu de venda) obres en catalh (per a les biblioteques). 



llocs públics. Fins i tot de vegades esborraments i sobreimpressions van donar una imat- 
ge d'autentics enfrontaments grhfics que evidenciaven vel.le'itats antagonistes -que sem- 
blaven minorithries- de transformaci6 de la normalitzacid en una mena de guerra de 
les Ilengiies.. . 

D'altra banda, el conflicte de legitimitat no s'ha limitat al decorat lingüístic urbh: 
l'escenari és arreu. Per aixb crides, manifests i altres discursos mks o menys autoritzats 
s'han oposat aquests darrers anys a la premsa, la universitat, en les manifestacions, car- 
tells, pamflets, banderoles, etc... Algunes d'aquestes intervencions poltmiques van tenir 
un impacte considerable i efectes duradors. Aixb n'és una breu exposici6 (FERRER, 
1984b; CABRE i ANGLADA, 1984; C A B R ~  i LLEAL, 1986). 

El punt de partida fou un article-manifest titulat ((Una naci6 sense estat, un poble 
sense llengua?)) i publicat el gener del 1979 en una coneguda revista de llengua i literatu- 
ra catalanes. L'article es presentava com un crit d'alarma respecte de la situaci6 general 
del catall, considerada, ctforqa més prechria i inquietant avui dia que no pas durant 
el transcurs dels decennis immediatament anteriors))  ARGENT^ i altres, 1979: p. 3). Els 
autors s'alqaven contra cctriomfalismes)) considerats ctsu'icides)) i expressaven llur preo- 
cupaci6 pel que feia al futur de la llengua catalana. 

El marc del 1981, un altre manifest demostrava preocupacions perfectament simttri- 
ques. El text, publicat en castellh en un diari de Madrid i signat per 2.300 persones 
que residien a Catalunya, blasmava la política lingüística de la Generalitat i denunciava 
una cctendencia vers la intransigencia i l'enfrontament entre comunitat~u.3~ Alguns van 
veure en aquell text l'expressib de posicions anticatalanistes de sectors socialistes de 
Catalunya. 

Les respostes al manifest foren immediates per part de les autoritats catalanes i de 
nombroses personalitats: el president del Parlament, els rectors de les tres universitats, 
el govern de la Generalitat, etc., ja que és ben cert que ((la defensa de la llengua catala- 
na, quan és atacada per grups anticatalans, homogene'itza la diversitat ideolbgica dels 
partits polítics catalans. En circumst&ncies d'aquesta mena només hi ha un enemic. Una 
poltmica entre Espanya i Catalunya sorgí immediatament i els catalans van actuar en 
bloc, sense cap matís polític.)) (CABRJ~ i LLEAL, 1986: p. 142). Fou llavors quan es va 
constituir un reagrupament nacionalista, institucionalitzat a poc a poc, que esdevingué 
un dels més sblids capdavanters de l'acci6 en favor d'una normalitzaci6 sense conces- 
sions: la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la naci6 catalanes. 
El seu naixement es va celebrar en el recinte de la Universitat de Barcelona el 18 de 
marc del 1981. El 18 de marc del 1983 i també a la Universitat, tinguk lloc un segon 
acte solemna d'aniversari en qut es van aportar modificacions a la primera crida. A 
més de la reivindicaci6 de la ((plena normalitzacib)) de la llengua catalana, especialment 
en els mitjans de comunicacib, la Crida proclamava que actuava per ((l'emancipaci6 
de la nació catalanan, la qual cosa implicava la reivindicaci6 del adret dels catalans 
a l'autodeterminaci6)). L'aniversari de la primera crida fou, d'altra banda, el moment 
del llanqament de la ((campanya per la llengua)) l'eslbgan de la qual, ((En catall a tot 
arreu),, va envair les parets de la ciutat. 

Encara que sigui simplificant una mica el joc dels aliats i dels bel-ligerants, hom 
pot dir que tot s'esdevé com si la Crida funcionés objectivament com un col.lectiu de 
pressi6, susceptible, en relaci6 a una política de les autoritats que té l'obligaci6 de ser 
prudent i que en general hom la hi considera, de pesar en l1opini6 pública a favor d'una 
gran fermesa pel que fa a la defensa i a la promoci6 del catall, i de contrabalanqar 

34. <(Por la igualdad de derechos lingiiisticos en Cataluilan. Diario 16, 12 de marc de 1981 (per6 la data 
del text era el 25 de gener: I'ajornament de la publicaci6 sembla justificat per la temptativa de cop d'estat del 
23 de febrer). 



les pressions contrhries, les que expressen una resistbncia envers una política lingüística 
de catalanitzacid considerada excessiva per alguns i desencertada per d'altres.35 

TambC en el sector crític, perb encara mCs radical, els Grups de Defensa de la Llen- 
gua van denunciar amb forca el bilingüisme com un engany i proclamaren que ccper 
a catalanitzar cal descatellanitzar)) i es van pronunciar pel ctmonolingüisme oficial)) ...36 

La tasca de la Direccid General de Política Lingüística no ha estat sempre fAcil. Havia 
de (i ha de) procurar dirigir amb tacte l'evoluci6 del conflicte, fer que tots acceptessin 
la seva politica de normalitzacid i, sobretot, la majoria, catalanoparlants i castellano- 
parlants,37 la qual cosa, sense parlar d'extremismes de cap mena, no Cs gens segura si 
hom té en compte la relaci6 de forces lingüístiques numericament poc contrastades (i 
que, d'altra banda, és ben difícil d'avaluar amb gran precisi6). Aquesta qüesti6 esdevin- 
gué evidentment central per a la sociolingüística catalana. En efecte, des de la primeria 
dels anys 80, hom observa una proliferaci6 d'enquestes de tota mena, desiguals quant 
a importfincia i qualitat, per establir l'estat actual dels comportaments, les actituds o 
les necessitats en tal o tal zona, tal o tal context sbcio-professional o institucional, tal 
grup, etc.38 

La Direcci6 General de Política Lingüística, en recontixer la manca de dades perfec- 
tament fiables, l'any 1983 prengué com a base de treball, amb l'ajut d'una extrapolació 
operada a partir del padr6 del 1975, l'estimaci6 següent: de cada 100 persones, 59 sabien 
parlar catalfi, més de 80 l'entenien i 48 se'n servien com a llengua usual (DIRECCI~ GENE- 
RAL DE POL~TICA LINGU~STICA, 1985: p. 11). F. Vallverdú, per a qui ((és tan sols en 
termes molt generals que hom pot parlar de l'existencia de dos grups lingüístics diferen- 
ciats)) (VALLVERDU, 1981: p. 148) proposava, al comencament de la normalitzaci6 i 
tenint en compte la forta immigració castellana, el guió sociolingüístic següent: 

al.  Tan sols una minoria de la poblacid (al voltant del 30%) presenta un bilingüisme 
funcional, és a dir, pot utilitzar el catal& conreat amb el castelli, sigui com a llengua de 
recepcid o com a llengua d'emissid. 

n2. La majoria de la poblacid (al voltant del 50%). tot i que parla o entén el catala 
usual, només esta acostumada al castella com a llengua de cultura. Són, doncs, bilingües 
diglbssics. 

3 .  Una minoria important de la poblacid (menys del 20%) ni tan sols és bilingüe per- 
qut no entén el catalAv (VALLVERDU, 1981: p. 150). 

35. D'altra banda, hi ha una divergkncia notbria entre I'actual director general de Politica Lingüística 
(M. Reniu) i A. Moll, la primera titular del ckrec, quant a I'interks d'una alianca entre La Crida i la Direcci6 
General (interks manifestat per M. Reniu). A. Moll, tot reconeixent I'impuls que els militants de La Crida hagin 
pogut donar a la catalanitzaci6, condemna llurs intervencions directes il.legals (estratkgia que els responsables 
del moviment consideren <<m6s eficas que les campanyes d'imatge de la Generalitat, que s6n absurdes))). Tambk 
hi ha divergkncia en el fonament d'una reforma a curt termini de la Llei de normalitzaci6 (Diari de Barcelona, 
20-X-88). 

36. Vegeu E. Montaner, ((Pel monolingüisme oficialn, Diario de Barcelona, 16-1-1983 i F. X. Ferrer i Trill, 
((Per quk el grup de defensa de la llengua?,, Canigd, núm. 805. 12-111-1983, reprks en Dossier sobre el catala, 
n6m. 1, Apartat de Correus 5410 de Barcelona, Barcelona, 1983. 

37. Tal com remarca A. Bastardas Boada, (tel llarg costum que tenen els catalans d'escriure en castella, 
el fet que la poblaci6 estigui formada per una meitat d'immigrants la llengua materna dels quals 6s el castella 
i la preponderhcia &aquesta llengua en els intercanvis entre els dos grups Lingiiistics, s6n les dificultats que 
hauran de resoldre els governants actuals de Catalunya, i aixb amb I'aínica arma, o quosi. de la persuasids (BAS- 
TARDAS BOADA, 1987: p. 156; el subratllat 6s meu). 

38. Vegeu, per exemple, PLA I MOLINS, 1983; TURELL, 1984; DIRECCI~ GEMRAL DE POL~TICA LINGO~STICA, 
1984d0, BASTARDAS I BOADA. IM; REIXACH, 1985; vegeu tambk STRUBELL, 1981 i 1984 i TORRES, 1988. Per al perio- 
de anterior: OLTRAZ, 1980. 



La política de normalització procurl de modificar aquesta situació difícil (vegeu també 
SUBIRATS, 1980) a través de mant obstacle, resistkncies i crítiques, per tal d'aconseguir 
que l'oficialitat del catall no fos tan sols una realitat jurídica. Ara és evident que el 
mercat lingüístic es troba, d'una banda, fortament condicionat pel passat recent, i, de 
l'altra, violentament pertorbat per l'endegament de la política lingüística de la Generali- 
tat. Si la circulació del catall no ha conquerit encara tots els camps propis d'una llengua 
de comunicació, Ya llengua prbpia té prou trumfos per a aconseguir la normalització. 
Segons Aina Moll (rel que era més difícil en la normalització, era comenqar)). Es, doncs, 
decididament optimista: ((Anlvem cap avall, i hem aconseguit invertir la tendkncia. Ara 
anem avanqantn (Aina Moll dins TUDELA, 1986: p. 25 i 27). Aixb no obstant, tant els 
observadors seriosos com els actors privilegiats de la normalització estaven i continuen 
dividits quant al present i sobretot quant al futur. 

Al costat de punts de vista pessimistes, que consideren (com L. V. Aracil, per exem- 
ple) que ((perquk el catall desaparegui, no cal que canvii' res d'especial. De la manera 
que van les coses, la desaparició del catala és només una qüestió de temps)), o que denun- 
cien no solament fenbmens d'alteració, d'ctespanyolització~~, sinó també el ((perill de 
dialectalització)~, o fins i tot que mantenen que la cooficialitat i la normalització com- 
pleta del catala són incompatibles, n'hi ha de molt més optimistes (com el de Vallverdd) 
que consideren que els catalans (avancen vers la plenitud sociolingüista de [llur] llen- 
gua)). Finalment n'hi ha d'altres que es reserven el pronbstic i observen que ((la pilota 
estl en joc)) i que ((no hi ha res definitivament irreversible)). Aquesta prudencia és tam- 
bé la del vell militant de la normalització del catall, el qual encara creu que ((la llengua 
catalana pot morir...)) i que (<el pitjor parany en que [els catalans] podrien caure, és 
el d'actuar com si [haguessin] ja aconseguit la normalitat (TUDELA, 1986: p. 40, 158, 
152, 160, 10). 

Els resultats de les darreres enquestes no permeten sempre de fer-se una idea perfec- 
tament clara de I'estat general dels usos sociolingüístics, la qual cosa, comptat i debatut, 
no és sorprenent si hom considera la dificultat d'apreciar els comportaments reals en 
llocs diferents dels de les practiques publiques: civils, professionals, administratives, comer- 
cials. Aixb no obstant, hom pot observar incontestablement una evolució de la situació 
en el sentit d'una aturada del procés de substitucid lingüística heretat del franquisme 
i un impacte evident de la política lingüística, principalment en les representacions, les 
actituds. 

Si hom confronta les dades obtingudes a Catalunya, pel que fa al catala, quan es 
van fer els padrons del 1975 i 1986 (encara que la qüestió sociolingiiistica hi sigui inevi- 
tablement aproximativa), el fet és evident, perb essencialment és la comprensió i no 
l'expressio (oral) la que progressa més sensiblement (SIGUAN, 1989: p. 7): 

no ['entenen ['entenen el parlen ['escriuen 

Quadre 1 

D'altra banda, si hom pren el padr6 del 1986 i considera l'edat dels usuaris, constata 
una diferencia gens menyspreable entre la població de menys de 20 anys i el conjunt 
(i segons com també entre la població de menys de 29 anys i el conjunt). Ningú no 



dubta que es nota l'impacte de la generalitzacib d'un ensenyament del catal& i en catal& 
(tot i ser limitat, tot i ser deficient)? 

el sap el sap el sap 
I 'entdn parlar llegir escriure 

10-14 anys 
15-19 anys 
20-24 anys 
25-29 anys 
30-34 anys 
35-39 anys 
40-44 anys 
45-49 anys 
50-54 anys 
55-59 anys 
60-64 anys 
65-69 anys 
70-74 anys 
75-79 anys 
80-84 anys 
85 anys i més 

Quadre 2 
(Coneixement del catal& segons l'edat) 

Una enquesta (que sembla completament fiable), encarregada per la Direcci6 Gene- 
ral de Política Lingüística a la Societat ECO Catalunya i realitzada a la darreria de 
1986 -comenGament de 1987-, sobre I'actitud dels catalans quant a 1'6s comercial de 
la llengua catalana, ha donat uns resultats que confirmen clarament els precedents i que 
fins i tot s6n sensiblement més positius (DIREccI6 GENERAL DE POL~TICA LINGU~STICA, 
1988: p. 39): el 96% de la mostra entén el catal&, el 77% el parla, el 62% el llegeix 
i el 41% l'escriu. (Aquestes xifres es refereixen al conjunnt de la població. Amb els 
usuaris la llengua materna dels quals no és el catal&, les xifres són, evidentment, forca 
diferents; respectivament: 899'0, 42%, 2795, 9%.) Aquesta enquesta, que evidencia una 
lleugera prefertncia per la llengua catalana (especialment en els missatges publicitaris), 
mostra, a més, que és I'expansid natural de la llengua de la Comunitat Autbnoma i 
no la seva imposicid allb que arrossega l'adhesió de la immensa majoria (76% contra 
16%) inclosos els usuaris de llengua materna catalana (75% contra 20%) i que el catala 
és la llengua de la integració i de l'txit social. El 83% dels catalanoparlants d'origen 
i el 92% dels immigrats pensen que el fet de saber parlar catal& és un avantatge (espe- 
cialment per a trobar feina o millorar la condició professional) (DIRECCI~ GENERAL DE 
POL~TICA LINGU~STICA, 1988: p. 45-47).40 

39. Coneixement del cafald de la població de Catalunya de 2 i més anys, 1986, Consorci d'Informaci6 i 
Documentaci6 de Catalunya, Barcelona, 1987. En el quadre presentat, no tinc en compte la franja dels 2-4 i 
dels 5-9 anys). 

40. Els autors d'aquest estudi, basant-se essencialment en les informacions recollides en la fase preparatbria 
de I'enquesta per qüestionaris, van proposar una tipologia interessant dels habitants de Catalunya. Hi veuen 
set perfils: el catala radical (5% del conjunt, 9% dels catalans d'origen), I'immigraf catalanitzat, prbxim al del 
catala radical (2% del conjunt, 5% dels immigrats), el catala 'moderat', molt majoritari (54'70 del conjunt, 85% 
dels catalans d'origen), I'immigrat integrat (8Vo del conjunt, 21% dels immigrats), I'immigraf integrable (22% 



Aixb no obstant, totes les enquestes no donen pas tants motius de satisfacci6 als 
actors de la normalitzaci6. És el cas, ben evident, de les zones difícils de forta concen- 
traci6 d'immigrats, castelianoparlants d'origen, del districte de Barcelona, on hom observa 
una feblesa molt clara de la circulacid del catala (VALLVERDIS, 1988). Així, per exem- 
ple, un estudi realitzat recentment a 1'Hospitalet de Llobregat (ciutat que ja ha estat 
anomenada)4' ha demostrat que si el 61,5% dels habitants de l'aglomeraci6 diuen que 
saben parlar (bé o forca bé) el catali, tan sols un 37% diuen que l'utilitzen (sempre 
o sovint). Una de les dades mts preocupants és segurament la que fa refertncia a la 
prhctica real dels joves de 15 a 24 anys; efectivament, en aquesta poblaci6, hom obser- 
va, juntament amb un grau de compettncia lingüística superior al d'altres franges d'edat 
(comprensib, aptitud per a l'expressib), un dtficit d'ús important (30,6% mentre que 
per a la franja dels 35-44 anys el percentatge és de 41,5%). Aquest resultat paradoxal 
confirma, d'altra banda, les observacions que es van fer en les enquestes precedents 
quant al comportament sociolingüístic dels joves (TUDELA, 1986: p. 108) els quals, mal- 
grat l'adquisicid correcta de la majoria de compettncies de la llengua catalana (llevat 
de l'escriptura), prefereixen rec6rrer al castella en els intercanvis quotidians  ordinari^).^^ 

El que demostra prou clarament el conjunt de les enquestes, t s  que ((el procts de 
substituci6 del catala per part del castellh)) ha estat frenat, perb que aaixb no vol dir 
que el catal& ja estigui salvat)) (J. M. Nadal i M. Prats dins TUDELA, 1986: p. 109). 
Sembla que, raonablement, cal subscriure aquesta apreciaci6. fis evident que l'accib duta 
a terme per la Direcci6 General de Política Lingüística durant la fase que s'acaba amb 
la marxa d'A. Moll fou classificada amb el signe de la moderaci6 i del consens, la qual 
cosa no va ser facil, i diguin el que diguin alguns, era versemblantment l'unica estrattgia 
raonable, tenint en compte el passiu. Ara, per mitja del seu més alt responsable, la 
Direccid General desitja superar una nova etapa en la normalitzaci6: fer per manera 
que el catala sigui la llengua prioritaria (i no tan sols (co)oficiaf), principalment en la 
societat civil catalana.43 No és segur que la realitzacid a curt termini d'aquest objectiu 
sigui fkcil, malgrat l'evoluci6 de la demografia i principalment la reducci6 de la incidtn- 
cia de la immigraci6 en la situaci6 sociolingiiistica,44 perqut l'estat de les representa- 
cions (i de les ideologies) sociolingüístiques és lluny de l'estabilitzaci6 en benefici del 
catalh. Caldra molta prudkncia, virtut que no és sempre ben acceptada per alguns mili- 
tants radicals, partidaris de la catalanitzaci6 a marxes forcades.45 

Passi el que passi, la batalla pel catal& encara no ha estat guanyada, perb hi ha 
senyals que inviten a un optimisme moderat, perqut els catalans saben fer mans i m h i -  

del conjunt, 58% dels immigrats), I'rmmigrat poc integrable (6% del conjunt, 16% dels immigrats) i el cota16 
'accidental' sovint nascut d'una família d'immigrats o d'una parella mixta (4% del conjunt, 6% dels catalans 
d'origen). Aquesta tipologia fou elaborada considerant, principalment, el comportament sociolinguistic (DIREC- 
c16 GENERAL DE POL~TLCA LING~J~TICA. 1988: p. 48-50). 

41. La llengua a I'HospitaIet, Centre de Normalitzaci6 Lingüistica, I'Hospitalet de Llobregat, 1989. 
42. ¿Cal veure en aquest fet una moda o potser I'impacte d'una determinada modernitat (o postmodernitat) 

espanyola? 0, ¿potser hi compta mCs encara la importbcia numbica dels joves que venen de la irnmrgracid 
educats, per tant, en famílies castellanoparlants, els quals, contrariament a les generacions precedents (que venen 
d'una immigracid mCs antiga i sbcio-econbmicament mes integrada) mantenen I'ús de la llengua materna? 

43. Conversa amb Miquel Reniu, director general de Política Lingüística (des del setembre del 1988), realit- 
zada el 6 d'abril del 1989. 

44. Mentre que del 1970 al 1975 arribaren a Catalunya 251.969 immigrats d'origen no catala (del 1962 al 
1966 el flux fou avaluat en 88.000 immigrats per any), les xifres entre el 1981 i el 1986 indiquen una disminuci6 
de la immigracid de 87.000 persones. Si el 1975 els ciutadans d'origen no catala representaven el 36.31% de 
la poblaci6 de Catalunya, aquest percentatge passa el 1981 al 33,11% i el 1986 al 31.36% (per a la poblaci6 
de mCs de 2 anys) (STRUBEU, 1988: p. 58-60). 

45. D'altra banda hom no sap com valorar l'evoluci6 de I'opini6 independentista en I'opini6 pública catala- 
na (que ara em sembla forca minorithia). 



gues en matbria d'identitat nacional i, per tant, de llengua i de cultura ... El I1 Congres 
Internacional de la Llengua Catalana, per exemple, ha estat l'ocasió d'una representació 
(en el sentit habitual del terme) sumptuosa de la política lingüística de la Catalunya 
autbnoma, principalment com a recordatori (i actualització) del (I) Congres de 1906, 
es a dir, com un retorn a un moment cabdal de la normalitzaci6: la normativitzacid, 
sobre el qual sap recolzar avui la batalla de la llengua, de natura prioriteriament dcio- 
lingüística. Per aixb el text de crida a aquest I1 Congres s'acabava amb un paral-lelisme 
entre els dos períodes: ((Desitgem i confiem que, aixi com el CongrCs de 1906 fou l'esti- 
mul i el punt inicial de la normativitzaci6 de la nostra llengua, aquest Segon Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana esdevingui un estímul per a la seva plena normalit- 
zació sociolbgica)).~ 

Així mateix, la perspectiva dels Jocs Olímpics del 1992 acapara l'atenció dels norma- 
litzadors, perquk aquesta prestigiosa manifestació internacional a bastament difosa per 
tots els mitjans de cornunicaci6 ha de ser per a Catalunya l'ocasib de proclamar la seva 
especificitat lingüística davant del m6n. El catala sera, per descomptat, una de les qua- 
tre llengües oficials dels Jocs, juntament amb el francks, l'anglks i el castella, i s'entén 
que el tractament que rebi cadascuna de les llengües, la jerarquia, tindra molt interks 
per als catalans. En els programes electorals de l'última consulta per a les eleccions dels 
diputats al Parlament de Catalunya, les dues principals forces polítiques (Convergencia 
i Uni6, coalició nacionalista de centre-dreta, majorithria, i els socialistes catalans) insis- 
tien en aquest problema. Per a Convergkncia i Uni6, els Jocs Olímpics ctsbn una ocasi6 
única de mostrar al m6n una Catalunya lingüísticament normalitzada)). D'altra banda, 
els socialistes del PSC, quant a les quatre llengües oficials, desitgen <(la preeminkncia 
del catala, com a llengua prbpia de Catalunya)>.47 

En resum, la batalla de la llengua no para d'obrir nous fronts. Tot i que la motiva- 
ció general té tendtncia a afeblir-se una mica en benefici d'unes tropes de xoc molt 
menys consensuals (que es consideren, no cal dir-ho, partisans), l'aparell institucional 
endegat sembla prou sblid per a encarrilar les operacions que calgui per a l'evoluci6 
de les relacions de les forces lingüístiques. Aixb no obstant, cada vegada més s'hauran 
de tenir en compte, em sembla, els fenbmens lligats a I'existkncia, al si de la societat 
catalana, d'una classe d'actors particulars: els sociolingüistes, que sembla que cada cop 
més obertament reivindiquen una mena de legitimitat, si no científica almenys doctrinal, 
algun paper privilegiat en la tasca de normalitzaci6, alguns en grau de mariscal, d'altres, 
si més no, d'oficials superiors. 

En efecte, la política lingüística de la Generalitat ha suscitat l'emergkncia d'un camp 
en el sentit que P. Bourdieu d6na a aquest terme, és a dir, un conjunt d'agents socials 
constituit en (<ordre autbnomn, amb <tels seus dominants i els seus dominats, els seus 
conservadors i la seva avantguarda, les seves lluites subversives i els seus mecanismes 
de reproducci6n: <(un lloc de relacions de f o r ~ a  (i de lluites adrecades a transformar-les 
o a conservar-les))) (BOURDIEU, 1987: p. 91, 167, 169). La sociolingüística catalana, que 
tots els observadors consideren que es troba en crisi, es comporta com (<un camp de 

46. I1 Congres Internacional de la Llengua Catalana. Convocatdria. Inauguracid. Clausura. Conclusions. 
Congressistes, p. 1 5 .  

47. ctLa política lingüística als programes elector als^), Llengua i Administraci6, núm. 33 (octubre de 88) 
i núm. 34 (febrero de 89). Vegeu tamb6 IBAAEZ i CHICO, 1988. 



producci6 cultural)), amb els seus ((reptes específics)) (de poder, evidentment), les seves 
((lluites internes)) i ((la seva divisi6 entre tebrics i prhctics)) (BOURDIEU, 1987: p. 167 
i 214)' relacionat amb la distribuci6 de papers en la normalitzaci6. Alhora és ((un princi- 
pi de control de la producci6 del discurs)) (FOUCAULT, 1971: p. 37). També és evident 
que la sociolingüística a Catalunya, ara (i en els paisos de llengua catalana també), és 
un mercat, especialment en el terreny de l'edici6. És difícil comptar els manuals i obres 

1 que proclamen un contingut soci~lingüístic.~~ És també, perb, un mercat de treball per- 
qut la política lingüística ha provocat la creaci6 de nombrosos llocs per a professionals 
de la normalitzaci6 (consellers ttcnics, formadors, agents de la Direcci6 General de Polí- 

I tica Lingüística i dels Centres de Normalitzaci6, etc.). 

Hi ha dues poltmiques ben exemplars per moltes raons. La primera fa refertncia 
al sentit i a 1'6s de l'expressi6 normalització lingüística, la banalitat de la qual ha estat 
denunciada per alguns tebrics49 com una desviació del concepte. És la posici6 que pren 
L. V. Araci1 (el primer responsable de la difusi6 de I'expressi6) el qual sembla conside- 
rar que la normalització tal com es practica oficialment equival a una usurpaci6 de la 
marca. Segons ell, (cel rttol es va buidar del seu contingut a mesura que s'escampava, 
fins a reduir-se a un eslbgan oportunista)) (ARACIL, 1983: p. 98. També LAMUELA, 1987, 
p. 61 i BRANCHADELL, 1987). 

L'altra poltmica fa refertncia a la codificació, l'estandardització, sobretot a la tria 
de la norma lingüistica en els mitjans de comunicaci6. El debat sorgí arran de la denún- 
cia d'alguns del ((trencament de la continu'itat entre el catal& real i la seva versi6 forma- 
litzada)) (PERICAY i TOUTAIN, 1986: p. 13) i la seva tria, per a la premsa escrita, d'ctun 
llenguatge correcte, perb sense rigideses acadtmiques)), és a dir, sense una submissi6 
total a la norma d'un catal& savi i conservador, dependent de 1'Institut d'Estudis Cata- 
lans, la instituci6 normativitzadora més poderosa.50 Cal creure que no es tracta d'un 
debat fortuit: els autors complicats (de segur una mica provocadors) han estat un poc 
maltractats (vegeu, per exemple, SOLI? i CAMARDONS, 1987b). 

El debat va nodrir durant un cert temps la premsa escrita i es presenta a través dels 
mitjans de comunicació (evidentment) com un enfrontament entre els partidaris d'un 
catala 'light' (obert a les influtncies del catall que ara es parla) i els del catala 'heavy' 
(més basat en els principis de la norma escrita tradicional) ... (vegeu, per exemple, MUR- 
GADES, 1989: p. 83-84). 

Tot i que aquestes poltmiques estan perfectament delimitades, no deixen de ser el 

48. No s'oblida cap sector de públic: vegeu, per exemple, S o ~ l  I CAMARDONS. 1987a. 
49. Hom podria dir que al si d'aquest camp de producció cultural que constitueix la sociolingiiistica catala- 

na en el seu conjunt, els membres d'origen valenciti s6n els més severs en materia d'ortodbxia tebrica. La situaci6 
diglbssica particular del País Valenciti, on el catalti es troba realment amenacat de substituci6, 6s potser la causa 
d'aquesta actitud. 

50. Un model de llengua pels mitjans de comunicació, llibre d'estil del Diari de Barcelona, Barcelona, Edi- 
torial Empúries, 1987: p. 14. Vegeu tambC I'editorial del Diari de Barcelona del 18-X-1988: (<Normalitzar no 
6s controlar la llengua)), pel que fa a la posici6 de I'actual director general de Politica Lingüística sobre la situa- 
ci6 del catalti i el paper de llInstitut d'Estudis Catalans: <(El nou director general, situant-se en una posici6 molt 
noucentista, qualifica d'anhrquica i cabtica l'actual situaci6 del catalti i proposa un potenciament de 1'Institut 
d'Estudis Catalans com a soluci6 de tots els mals. "No pot ser -diu- que un mitja de comunicaci6 implanti 
models de Ilengua". Pretendre que una academia de la llengua exerceixi un control ferri sobre I'idioma evidencia 
un desconeixement important del que s6n aquestes institucions en altres pai'sos. Perb encara resulta mes agosarat 
rebutjar el paper dels mitjans de cornunicaci6 com a terreny d'experimentaci6 dels problemes quotidians que 
planteja la llengua. L'Institut d'Estudis Catalans, per molt que se'n renovin els components i se n'agilitin els 
mecanismes, no podrti resoldre de manera immediata els interrogants que es plantegen cada dia en un h b i t  
tan d i n h i c  com el de I'idioma, sotmes cada vegada més a les influkncies foranes. En sortir la 4a. edici6 de 
Verinosa llengua, X. Pericay declarava al Diari de Barcelona (1 de novembre del 1988) que "amb el purisme 
s'han passat de sota m i  dosis abundants de puritanisme". 



símptoma d'un estat de crisis1 relacionat, per descomptat, amb l'establirnent i el desen- 
volupament d'una política lingüística i amb la seva incidbncia sobre l'evoluci6 de les 
representacions i dels comportaments sociolingüístics a la Catalunya autbnoma. Aquest 
estat de crisi comporta, si rnts no, dos aspectes principals: un que fa referencia a la 
sociolingülstica catalana, que en un passat recent ha estat mts que una simple disciplina, 
i que sembla que t t  dificultats per a adaptar-se a les noves modalitats de la batalla de 
la llengua; I'altre (que no deixa de tenir, evidentment, relacid amb el precedent), que 
fa referencia a la prbpia llengua catalana, en el seu estatus (retrobat) de llengua oficial, 
objecte, sens dubte, de consideracid legitimista per a alguns (partidaris de la unificacid 
del mercat basada en una codificaci6 rigorosa), actitud denunciada com a fetitxista per 
d'altres. Una mena de fronts interiors, perb que, evidentment, estan relacionats amb 
els altres (FOUCAULT, 1971; BOURDIEU, 1975). 
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