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Després de referir-se a la seva anterior estada entre nosaltres l'any 1983, en que va 
fer una reflexió sobre la sociolingiiistica catalana (veg. especialment Treballs de Socio- 
lingüística Catalana, num. 6, p. 21-31), el professor Mackey va fer notar la importancia 
de la distinció entre estatus i funció i, en general, de la fixació terminologica, perque 
com més s'esta d'acord en els termes científics, més es pot avanqar. 

Partint de l'etimologia, tres termes sovint relacionats apareixen distints: estatits, que 
vol dir ((que esta,,, es refereix a l'aspecte potencial; funció, que vol dir q u e  fa)), indica 
el que es fa amb la llengua; i prestigi (és a dir, prae-stare) fa referencia al passat. 

Els tipus d'estatus, referents doncs al potencial de la llengua, són quatre: lingüístic 
(distingim entre el parlat i l'escrit), cultural, demografic i jurídic. Els quatre estatus defi- 
neixen l'estatut global. Per definir l'estatus lingüístic cal tenir en compte el nivell d'estan- 
darditzacid, la diversitat dialectal, la distancia interlingiiistica, el grau d'escriptura, etc. 
Per a l'estatus demografic, el nombre de parlants. Per a l'estatus cultural, el fet de 
les potencialitats (una llengua en que es pot llegir, pero que no té llibres en aquesta 
llengua esta en una situació feble). Per a l'estatus jurídic cal tenir en compte no sola- 
ment els nivells de jurisdicció, sinó també els timbits en que la llengua s'utilitza. 

Parlem ara de funció. Una llengua pot tenir un alt estatus, perd de fet no funcionar: 
aquest és el cas de l'irlandes o, fins al Vatica 11, el llati. Hi ha una confusió entre funció 
i ambit (domazne). S6n funcions el trebaN (amb tot un seguit d'ambits); el lleure (també 
amb molts Ambits); i el servei, que pot funcionar com un treball per a qui el presta 
i com un servei per a qui el rep (també en els seus diversos ambits). 

(Aquesta qiiesti6 ha estat tractada més extensament en William F. MACKEY, ctDeter- 
mining the Status and Function of Languages in Multinational Societies)) dins Ulrich 
AMMON (ed.), Status and Function of Languages and Language Varieties, Berlin-Nova 
York, Walter de Gruyter, 1989.) 

2. EIXAMPLAR LA TERMINOLOGIA 

¿Quines possibilitats hi ha de modificar l'estatus de la llengua per mitja de la políti- 
ca? Per respondre aquesta pregunta cal fer uns aclariments previs. 

Quan ens trobem amb una sola llengua, caldria parlar de lingüisme; quan hi ha més 
d'una llengua en contacte es pot parlar de colingiiisme. A Franqa, durant segles el fran- 
ces i el llatí compartien l'estatut oficial. Era, doncs, un suposit de colingiiisme. 

Aquest és un exemple dels avantatges que poden comportar les precisions terminolb- 
giques. 

La terminologia referent a les funcions lingüístiques abraqa diversos camps. Dins 
una societat, poden funcionar diversos llenguatges (diglbssia, triglossia, wliglbssia; mono- 
glbssia), Segons com siguin distribui'des les funcions poden ser necessaries ulteriors pre- 
cisions (isoglbssia, heteroglbssia i mixoglossia). També es pot distingir entre comple- 



mentarietat i conflicte interior (homoglbssia i esquizoglbsia). Dins cada funció, cal distingir 
entre qut, on, qui i per qui?, amb diverses situacions (panlecte, macrolecte, microlecte; 
endolecte, exolecte; demolecte, metrolecte, coralecte, etnolecte, etc.). El discurs lingüis- 
tic revesteix diverses formes segons el camp, el mode i el tenor del discurs (registres). 
En la dimensi6 de l'espai hi ha també distincions (agoralecte, hierlecte, etc.). Hi ha 
funcions especialitzades que obliguen a establir distincions (tecnolecte, jurilecte, inter- 
lecte, etc.). 

Quant a la terminologia referent a l'estatus, ja hem vist la distinci6 entre lingüisme 
(o unilingüisme) i colingüisme. Quan s'aplica una política discriminatbria contra una 
llengua, tenim lingüicisme. I si la política persegueix la mort d'una llengua cal parlar 
de lingiiicidi. 

La terminologia, perb, t t  uns perills: els que provenen de les teories dogmtitiques, 
el que en podríem dir la dictadura de I'ús i la il.lusi6 dels símbols. La veritat Cs que 
si davant d'un nou concepte trobem un bon terme, ja comencem a saber-ne una mica mts. 

(Aquesta qüesti6 ha estat tractada mes extensament en W. F. MACKEY, ((A termi- 
nology for sociolinguistics)), Sociolinguistics, vol. 19 (1990), 99-124.) 




