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Des que C. A. FERGUSON (1959) formula la seva definició de diglossia, 
aquest concepte ha tingut una amplia acceptació de nombrosos socio- 
lingüistes, per bé que darrerament hom li formuli crítiques creixents. 
D'entre els autors que amb mes perseveranGa s'han dedicat a divulgar i a 
redefinir la noció de diglossia, cal esmentar J. J. Gumperz i J. A. Fishman. 
Devem al primer que es considerin situacions diglossiques no sols les 
principals definides per Ferguson, sinó també aquelles on apareixen sepa- 
rades varietats dialectals o funcionalment diferents (GUMPERZ 1962, 1966). 
El segon autor ha establert notoriament les relacions entre diglbssia i bi- 
lingüisme i ha estks el caracter de diglbssia a qualsevol situació en qu& 
hi hagi un bilingüisme comunitari estable (FISHMAN, 1967, 1971, 1980). 
D'altres autors, en canvi, han criticat durament aquesta línia tebrica; 
així: N. DITTMAR creu que: <<apart from the shallowness oi the classifica- 
tion proposed [by Fishman], a general lack of conceptual clarity is appa- 
rent, as well as the occasional contradictiona (1976, p. 178); i L. F. PRUDENT 
considera que cal abandonar t(le vieux concept colonial de diglossie qui 
masque plus de problkmes qu'il n'en resout)) i proposa per substituir-10 
el de ctzone interlectalea (1981, p. 34). Sense entrar, ara, en polkmica amb 
uns punts de vista tan contraposats, el meu propbsit és d'aportar alguns 
elements de discussió a partir de la situació catalana. 

Als Paisos Catalans la noció de diglbssia ha tingut una gran fortuna: 
sociolingüistes, pedagogs, sociolegs, etc., I'han emprada abundantment per 
a referir-se a les situacions de conflicte lingüístic en aquests territoris 
(catala versus castella o franc&). En efecte, des de 1968, any en quk Araci1 
i jo mateix posarem en circulació aquest terme entre nosaltres (ARACIL 
1968, p. 21; VALLVERDU 1968, p. 33),  l'interks per la diglossia a Catalunya 
ha crescut molt. Cal aclarir, tanmateix, que la nostra concepció de diglbs- 
sia diferia almenys en un aspecte, que Ferguson i Fishman consideraven 
important, de la concepció més habitual: nosaltres relacionavern diglbs- 
sia amb conflicte lingüístic, mentre que per a altres autors, les conductes, 
les actituds i els valors derivats d'una situació de diglossia tcwere fully 
accepted as culturally legitimate and complementary (i. e., nonconflictual) 
and indeed, little i£ any conflict between them was possible in view of the 
functional separation between them), (FISI-I~VAN 1967, p. 30). Aquesta con- 



cepció conflictiva de diglbssia és la que ha divulgat principalment Rafael 
Lluís NINYOLES (1969, 1972), no sols als Pai'sos Catalans sinó també a lg 
resta dlEspanya. Per la meva part, després de la meva acceptació inicial, 
aviat vaig comenCar a discutir aquesta teoria i més particularment la seva 
aplicabilitat als Paisos Catalans (VALLVERDIS 1972, p. 16, 19-23). 

Vegem, en síntesi, aquesta discussió. Aplicant el conegut esquema de 
Fishman, Ninyoles arriba a la hipotesi segons la qual la situació  soci^. 
lingüística dels Pai'sos Catalans del segle XVI al XIX es caracteritzaria com 
un cas de ccdigl~ssia sense bilingüisme)), mentre que al segle XX s'haurig 
produi't una típica situació de adiglbssia amb bilingüisme)) (NINYOLES 
1972, p. 37). Ara bé, aquesta hipotesi té aspectes molt discutibles. 

En primer lloc, la situació de ((diglbssia sense bilingüisme,) anterior 
a 1900 -és a dir, una situació social en quk les classes superiors parlarieh 
la llengua A o H Zanguage (el castella) i les classes subalternes parlarieh 
una llengua B o L Zanguage (el catala), sense una preskncia significativa dle 
bilingüisme- no es pot sostenir, com a mínim pel que fa a Catalunya, oh 
el catala fou llengua oficial fins el 1714, arran de la incorporació efectiva 
de la Corona catalano-aragonesa al Regne dlEspanya. Es cert que el ca$- 
tella havia anat guanyant prestigi social a Catalunya des del segle xvk, 
que molts escriptors ja l'estaven emprant i que les classes superiors eh 
certes cerimbnies publiques el preferien al catala, pero de tota manera 
el catala continuava essent la llengua nacional, la llengua parlada per 
tothom, fins i tot les classes dirigents. Hi havia, és clar, sectors socials 
que eren bilingües diglossics: aquests sectors, que al principi foren mino. 
ritaris, s'estengueren a mesura que 1'Estat espanyol ana desenvolupaqt 
les seves estructures centralistes. Cal assenyalar, per altra banda, que 
aquesta situació de bilingüisme diglbssic tingué una expansió més rapida 
a Valkncia, on l'us predominant del castella per les classes superiors CC,. 

m e n ~ a  més d'hora: a partir de la derrota de les Germanies (1523). 
Tanmateix, la situació canvia considerablement al segle XVIII amb la 

victbria de Felip V sobre la causa dinastica defensada pels Pai'sos Cath. 
lans i la pkrdua consegüent de les seves llibertats polítiques. Sense nece;- 
sitat d'entrar en detalls, des d'aquest moment i durant els dos primezs 
terGos del segle XIX, l'area catalana patí un procés de substitució Zingüís- 
tica molt actiu a favor del castella, fet que afavorí el desenvolupament de 
tendkncies diglbssiques en les conductes i les actituds dels seus habitantj. 
Perb el conflicte lingüístic -que semblava ideolbgicament neutralitzat o 
molt a prop de neutralitzar-se- esclata de nou a finals del segle passat, 
especialment a Catalunya, cosa que posa en qüestió aquell procés. 

En resum, i concretant, aquest llarg període es pot descriure en termss 
sociolingÜistics de la següent manera: 

-Lenta expansió del bilingüisme catala-castella des del segle XVI entte 
les classes i capes superiors, particularment desenvolupat a Valbncia. 

-A  partir del segle XVIII s'observa una rapida extensió del bilingüislre 
en el conjunt de la població, especialment a les ciutats. 

-Hi ha tendkncies diglbssiques, circumscrites a les capes superiors 
fins el segle XVIII i després molt esteses al llarg del segle xIx. 

(Cal remarcar una excepció a aquest marc general pel que fa al Ros- 



selló: després de la seva annexió a Franca el 1659, aquest territori patí 
un procés de francesització accelerat, fet que ha desembocat en una situa- 
ció generalitzada de bilingüisme diglossic.) 

Respecte al segle xx, l'evolució del conflicte lingüístic ha estat una 
mica més complexa. D'entrada, Catalunya es distancia de la resta dels 
PaYsos Catalans amb I'afermament d'un procés de norlnalitzacid linguis- 
tica del catala, parallel al seu avenc en el terreny politic (reivindicacions 
autonbmiques). El catala recupera gradualment el seu status de llengua 
nacional: des de finals dels segle x ~ x  s'utilitza cada cop més en la lite- 
ratura i en el teatre, a 1'Església i a les institucions culturals, a molts pe- 
ribdics, i a partir de 1914 torna a ser la llengua de l'administració ((regio- 
nal)) (Mancomunitat) i d'un nombre creixent d'escoles. Aquest procés de 
normalització fou especialment dinamic durant el període republica (1931- 
1939), amb el govern autbnom de la Generalitat de Catalunya; per6 la 
situació canvia de nou, brutalment, amb la victoria de Franco, el qual 
emprengué una política d'assimilació lingüística molt severa, particular- 
ment als anys 40: en aquell moment es pot parlar certament de ((terroris- 
me linguistique)~, segons l'expressió de Georg KREMNITZ (1981, p. 68). Tot 
i aixi, la política assimilista de Franco topa amb els sentiments nacionals 
dels catalans, i aixo provoca una reacció de language loyalty (WEINREICH 
1953, p. 99), que es desenvolupa al mateix temps que la lluita per la demo- 
cracia i les llibertats nacionals. 

En l'actualitat, la situació lingüística als Pai'sos Catalans és contradic- 
toria i heterogknia. 

En primer lloc, Catalunya continua ocupant una situació avan~ada i 
bastant particular. Des de 1979 Catalunya es regeix per un Estatut dlAuto- 
nomia, amb el seu propi govern i els seus organs executiu i legislatiu, i el 
catala hi és reconegut com a llengua oficial, tot i que la normalització lin- 
güística encara no s'ha completat. D'altra banda, des dels anys 20 Cata- 
lunya ha rebut una forta immigració castellanoparlant, que durant el pe- 
ríode franquista no tingué cap facilitat per aprendre el catala. Com a 
resultat d'aquest canvi demografic, s'estima que el nombre de catalano- 
parlants habituals ha baixat d'un 90 Vo el 1939 a un 60 % el 1975 i que 
al voltant del 15 Yo de la població ni tan sols entén el catala. 

Pel que fa a la conducta lingüística dels catalans, no es pot qualificar 
segons el meu parer de diglossia. Hi ha, certament, el que GARDY i LAFONT 
denominen funciona~nents diglbssics (1981, p. 76) -per exemple, la comu- 
nicació escrita en castella continua essent predominant-, perb el code- 
switching no es produeix segons una clara distribució de funcions (A i B), 
sinó generalment només quan es té la certesa que l'interlocutor ignora 
el catala. Hi ha, a més, situacions conflictives de code-switching -per 
exemple, en l'administració pública dependent de l'Estat, encara no adap- 
tada al regim de cooficialitat lingüística- que poden ser corregides mit- 
jancant una adequada política lingüística; de fet, encara que aixi es con- 
tinua afavorint els funcionaments diglbssics, no es configura necessaria- 
ment una situació de diglossia. 

A Valbncia els funcionaments diglbssics són, en canvi, més visibles. El 
procés de normalització lingüística, tan dinamic a Catalunya, ha tingut 
poca incidbncia social en aquest territori, i en el pla polític les reivindi- 



cacions autonomistes han estat minorithries. A més, el problema de la, 
identificació de la llengua -¿es tracta d'una llengua independent del ca-. 
tala o bé d'una varietat regional del catala?- ha jugat en profit del refor-. 
sament ideolbgic de les tendencies diglbssiques. En efecte, no és casual 
que els més ferms defensors de la independencia del ccvalencia~ siguin! 
al mateix temps els partidaris més decidits del bilingiiisme diglbssic. 4 
tot aixb, cal afegir-hi que el nombre de catalanoparlants habituals al Paísi 
Valencia s'estima només en un 50 % de la població. 

La situació a les illes Balears és, des del punt de vista sociolingüístic, 
bastant diferent. Per un cantó, l'arxipblag és la regió amb més gran nom-. 
bre de catalanoparlants, i s'estima que ho és un 80 % de la població, 
D'altra banda, les tendbncies diglbssiques són més fortes aqui que a Cata.. 
lunya, ja que, com al País Valencia, el procés de normalització lingüística 
a les illes Balears ha estat minoritari i les reivindicacions autonomistes; 
dbbils, fins i tot en temps de la República. 

Pel que fa al Rosselló, la seva situació es pot comparar a d'altres re.. 
gions de Fran~a ,  com Occitania. Tanmateix, aquest petit territori franc&$ 
de parla catalana té dues caracteristiques que contribueixen a diferenciar- 
la seva situació: per un costat, la seva annexió relativament tardana a 
F r a n ~ a  (1659); per un altre, el seu vei'natge amb Catalunya, on el bilin. 
guisme diglbssic mai no s'ha desenvolupat tant com a Occithnia. 

En resum, la present situació del conflicte lingüístic als Pai'sos Catalank 
-i aqui em refereixo exclusivament als que formen part de 1'Estat es- 
panyol- té les caracteristiques següents: 

A) Hi ha una situació de bilingüisme de massa que afecta tant els cata- 
lanoparlants com els castellanoparlants. Tanmateix, mentre que els pri- 
mers són tots bilingües actius, els segons poden ser bilingües (55 o 60 %j 
o monolingües (40 o 45 %). 

B)  No hi ha una clara distribució entre funcions altes i funciong 
baixes de les llengües en contacte: tant el castella com el catala poden 
cobrir tot l'espectre funcional i emprar-se a qualsevol timbit. 
C) Hi ha code-switching no solament per als catalanoparlants sincj 

també per als castellanoparlants. En general aquesta practica és més fre. 
quent en els primers, que canvien de llengua, activament, davant del; 
nombrosos funcionaris i empleats públics no catalans, i, passivament, 
davant dels mass media, majoritariament vinculats al castella. Pel que, 
fa als castellanoparlants -particularment els que resideixen a Cata- 
lunya- el canvi de llengua sol ser passiu (per exemple, espectacles, actes 
culturals o polítics, anuncis públics, etc., en els quals s'empri només el . 

catala), perb també es produeixen situacions de code-switching actiu (per 
exemple, quan un diputat castellanoparlant del Parlament de Catalunya 
s 'adre~a a la cambra en catalh). 

D) El procés de minorització sofert per la llengua catalana durant 
el període franquista ha estat greu, perb les dades de qu8 disposem n9 
permeten de concloure que sigui irreversible. e s  cert que, segons qu: 
hem dit, s'estima que el 15 % de la població de Catalunya desconeix el 
catala; i aquest percentatge deu ser superior al País Valencih perb inferior 
a les illes Balears. A més, cal tenir en compte que a alguns municipis del 



cinturó industrial de Barcelona la proporció de monolingües castellano- 
parlants pot arribar al 40 %. Perb donat que l'aflukncia immigratbria ha 
disminui't en la dkcada dels 70 i que la majoria dels immigrats aspiren 
a quedar-se definitivament als nostre país -cosa que afavoreix la seva 
plena integració en la societat d'adopció-, sembla probable que el bilin- 
güisme entre els castellanoparlants s'incrementara. 

E) Les diferbncies entre Catalunya, per un costat, i les illes Balears 
i el País Valencib, per l'altre, pel que fa a l'ds públic del catala semblen 
més acusades que al segle xlx, perb amb les dades disponibles no es pot 
concloure necessariament que el procés de normalització lingüística per 
a les regions més endarrerides hagi perdut dinamisme. 

Un cop apuntades aquestes característiques generals de la situació 
sociolinguística als Pai'sos Catalans, enumeraré a continuació els princi- 
pals problemes que en aquest ordre de coses té plantejats Catalunya, on, 
com he dit repetidament, el procés de normalització lingüística esta més 
avan~at  : 

1) Oficialitat lingüística incompleta 

Tot i que la llengua catalana torna a ser oficial a Catalunya des de 
1979, encara no s'ha promulgat una llei que apliqui efectivament aquesta 
norma constitucional.* Malgrat tot, ja apliquen 1'6s oficial del catal& les 
institucions del govern autonbmic, nombrosos municipis i els serveis p6- 
blics que en depenen. En canvi, l'administració pública dependent de 
1'Estat només l'aplica parcialment, i gairebé gens l'administració de 
Justícia. 

2) Insuficibncies en l'ús públic 

S'observen enormes diferkncies entre els diversos bmbits de l'ús públic: 
el catala té una bona presbncia en el camp de l'espectacle i del teatre 
(a Barcelona es representa més teatre en catala que en castell&), en la pro- 
ducció de llibres (el 1981 es publicaren dos mil títols en catala i els tirat- 
ges han augmentat notablement), en els actes culturals i polítics, etc.; perb 
el castell& continua essent la llengua majorithria i hegembnica en Bmbits 
tan importants com la televisió, el cine, la rbdio, la premsa (només hi ha 
dos diaris en catala), etc., malgrat el progressos que hi ha hagut desprks 
de 1979. 

3)  Insuficibncies en l'ensenyament 

Des de 1978 tots els escolars d'ensenyament primari han d'aprendre 
catala i castella, i segons dades oficials aquest precepte s'ha pogut aplicar 
plenament en el curs 1981-82. Tanmateix, cal tenir en compte: a) encara 
no s'ha assolit l'objectiu proposat per les autoritats docents segons el 
qual tots els escolars de Catalunya, sigui quina sigui la seva llengua ha- 
bitual, han de dominar ambdues llengües als 14 anys (fi de l'ensenyament 

* La Llei de Normalització Lingüística a Catalunya fou finalment aprovada 
l'abril de 1983. 



primari); b) la majoria d'escoles (potser el 85 Vo) continua emprant el 
castella com a llengua vehicular, malgrat que els escolars catalanoparlants 
són més del 50 %. Pel que fa a l'ensenyament mitja, on és preceptiu l'es- 
tudi de la llengua i la literatura catalanes, la situació és una mica millor. 
I respecte a l'ensenyament superior, les tres universitats de Barcelona 
són bilingües. 

4) Persistbncia d'actituds diglossiques 

Hi ha un creixent nombre de catalans que empra públicament la seva 
llengua, d'una manera que podem qualificar de ccmilitanta, perb la majoria 
encara esta acostumada a emprar el castella en certs ambits formals. 
Molts catalans continuen emprant el castella en els seus negocis, als seus 
establiments comercials o industrials, en les seves relacions amb les 
institucions públiques, etc. Encara que des de 1976 hi ha hagut canvis 
significatius en aquestes practiques lingiiistiques, la seva extensió social 
és lenta. 

5) Existbncia d'importants grups al.lofons 

Com ja hem indicat, aquest fet és particularment important a Catalu- 
nya: en alguns barris de Barcelona i a les ciutats industrials hi ha nom- 
brosos grups d'immigrats, la major part procedents dlAndalusia, cosa que 
ha fet que el 50 %, o potser més, de les classes treballadores siguin cas- 
tellanoparlants. En algunes zones la proporció de castellanoparlants que 
ni tan sols entén el catala arriba al 40 %. Malgrat els esfor~os de les 
escoles i dels cursos de formació d'adults -on els mateixos immigrats 
sol-liciten que els ensenyin el catali-, aquesta proporció es mantindrh 
per bastant de temps si la política de normalització del catala no es 
mostra més activa i si els corrents immigratoris s'incrementen. Tanmateix, 
des de 1974 la immigració a Catalunya ha disminui't sensiblement per la 
crisi econbmica, i el creixement natural de la població va superant cada 
vegada més el creixent migratori. 

Hem analitzat el caracter del conflicte lingüístic als Pai'sos Catalana 
i la seva evolució contemporania, detenint-nos especialment en els pro* 
blemes que es plantegen a Catalunya pel que fa a la normalització lin\ 
giiística, per tractar de confrontar la realitat descrita amb la teoria de 
la diglbssia, que alguns autors han considerat aplicable a la nostra situa\ 
cio. Tanmateix, crec que estem en condicions d'arribar a un altre tipua 
de conclusions. 

En primer lloc, no es pot parlar de la situació catalana com d'un cas 
típic de diglbssia, perque els imbits d'ús de les dues llengües en contacte 
no estan rígidament distribui'ts. Hi ha, és veritat, en la societat catalan~ 
funcionaments diglbssics i en nombrosos catalanoparlants actituds diglos. 
siques, perb no per aixb pot caracteritzar-se de diglbssica la situaciC 
descrita. 



En segon lloc -i aixb afecta principalment Catalunya i en menor grau 
la resta dels PaYsos Catalans-, si és cert que l'element del prestigi ha de 
figurar a totes les situacions diglbssiques per a caracteritzar la llengua 
alta, ens trobem davant d'un cas clar d'absbncia de prestigi. En efecte, el 
castella no té a Catalunya més prestigi social que el catalh. La major part 
dels catalans que saben llegir i escriure en castella i poc o malament en 
catala expliquen la seva situació no per motius de prestigi social sinó per 
causes polítiques (s'educaren en una &poca en quk el catala estava prohibit 
a les escoles). Es més, per a certs sectors la llengua menys prestigiosa és 
precisament el castella, perqub és la llengua habitual de les classes sub- 
alternes. 

En tercer lloc, la discussió sobre l'existbncia o no de diglbssia als 
Pai'sos Catalans no pot fer-nos oblidar que el problema de fons és la pre- 
sbncia d'un procés de substitució lingüística a favor del castella, procés 
que, certament, esta essent contrarestat per un altre de signe contrari de 
normalització lingüística a favor del catal%, perb que encara continua 
actuant. 

En resum, la situació catalana és més semblant a la que hi havia al 
Quebec fa uns vint anys que a la d'altres llengües minoritaries europees. 
Tanmateix, la ccsolució quebequesa, sembla encara llunyana per a nosal- 
tres, perqub és massa aviat per saber si el conflicte lingüístic catala podr% 
resoldre's conforme als desigs expressats per la major part de les forces 
polítiques i socials dels PaYsos Catalans; és a dir, si en definitiva desem- 
bocar& en una nova situació en la qual el catala tingui plenament el seu 
rol de llengua nacional de tots els catalans -sigui quina sigui la seva 
llengua familiar-, mentre que el castella es mantingui com a segona 
llengua. 
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