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EL FUTUR DEL CATALÀ, UN QUADERN
DE TARDOR PER A UN DEBAT PENDENT
TEXT INTRODUCTORI
Aquest Quadern de tardor és una resposta a l’obstinació d’aquells joves,
que, segurament, és voluntat de ser

“Vaig convocar lingüistes i
sociolingüistes de totes les
edats, acadèmics i obrers de
la llengua, amb trajectòries
molt diverses i, cosa que és
més important, de Perpinyà a
Alacant i de Lleida a Mallorca.
El resultat ha estat, com a
mínim, sorprenent”

CARME JUNYENT
Poc abans del confinament em vaig trobar amb una colla de joves preocupats
pel futur de la llengua. No són lingüistes
ni filòlegs, no es dediquen professionalment a la llengua, encara que d’una
manera o d’una altra es dediquen a la comunicació. El cas és que tenen la sensació
que el terra se’ls desfà sota els peus. Pensen que, quan tinguin fills, els portaran a
un món on, si no ens espavilem, el català
serà una llengua residual que potser els
vincularà amb els avis, però els deixarà
a la intempèrie en el seu entorn. També
creuen que, si no ho canviem, el català
ja no formarà part del món referencial
dels que els segueixen. Temen ser aquella
darrera generació que ha sentit la llengua
parlada al carrer i, potser, acabar sent
aquella colla de vells que fan servir una
llengua moribunda com a codi intern,
amb els amics de tota la vida i prou.

Algú pot creure que, tot i ser joves, són
pessimistes, o romàntics, o nostàlgics
abans d’hora. I el cas és que no. Tots tenen feines amb més futur que passat, jo
diria que cadascun a la seva manera té
l’oportunitat de viure el seu somni –o
de realitzar-se, com en dèiem abans–
i, si volguessin, podrien anar a la seva
prescindint del que passa al seu voltant.
Però no ho volen. I no ho volen perquè,
fonamentalment, són gent compromesa
i conscient, dolorosament conscient em
temo, del moment que els ha tocat viure.
Quan em van venir a trobar jo els vaig dir
que creia que s’equivocaven de persona.
Encara ho penso. Sigui com sigui, els vaig
escoltar perquè tenen idees i projectes.
Projectes que la pandèmia va frenar però
que, d’una manera o d’una altra, van
tirant endavant. Perquè són obstinats,
també. Aquest Quadern de tardor és una
resposta a la seva obstinació que, segurament, és voluntat de ser.
Una de les coses que creuen és que hi ha
poc debat sobre el futur de la llengua. I
debat entès com a diàleg, perquè parlar-ne se’n parla molt, però potser no hi
ha prou intercanvi. De fet, David Paloma
em feia aquest retret en la ressenya que va
fer d’El futur del català depèn de tu. Doncs
vam posar fil a l’agulla. Però el diàleg en
temps de pandèmia no és fàcil i aleshores
vaig pensar que el format de la ‘Llibreta de
vacances’ ens podia anar bé. Articles curts
per dir com es veu la situació de la llengua i
què caldria fer. I cada dia un article durant

un mes. Més que diàleg i intercanvi, vam
pensar que valdria la pena una pluja d’idees, que cadascú hi digués la seva i després
ja es veurà. Perquè després poden passar
moltes coses. Amb el format pre-establert
només ens faltaven els interlocutors.
Vaig convocar lingüistes i sociolingüistes
de totes les edats, acadèmics i obrers de la
llengua, amb trajectòries molt diverses i,
cosa que és més important, de Perpinyà
a Alacant i de Lleida a Mallorca. El resultat ha estat, com a mínim, sorprenent.
Els lectors hi trobaran propostes afins
però també arguments per a les idees
contràries; un autor els portarà cap a una
banda i un altre els farà veure una altra
perspectiva. Confio que tot plegat tingui
continuïtat, sobretot per la gent jove que
espera trobar una sortida.
Estic molt agraïda a tots els que han acceptat la invitació. Sé que el primer repte
ha estat el límit d’espais, però tots se
n’han sortit. Una altra dificultat era la por
de repetir el que ja havia dit algú altre, ja
veureu que no és el cas. Les orientacions
i les propostes són tan diverses que totes
són compatibles. Per això mateix l’ordre
també era intranscendent. Vam quedar
que els publicaríem per ordre alfabètic a
partir del primer que l’enviés, i va ser el
Dr. Josep Murgades, de manera que ell
encetarà la sèrie. Us convido a llegir-los
tots, a parlar-ne i a comentar-los perquè,
com més gent participem en el debat,
més possibilitats tenim de trobar-hi
una sortida.

4

EL FUTUR DEL CATALÀ

Especial #03

vilaweb.cat

Dimecres, 9 de desembre de 2020

#01/31

SITUACIÓ DE LA LLENGUA
O LLENGUA DE LA SITUACIÓ?
JOSEP MURGADES
CATEDRÀTIC DE FILOLOGIA
CATALANA A LA UB
Valgui ara i aquí de capgirar un sintagma esdevingut tòpic (‘situació de
la llengua’) i, doncs, demanar-nos
sobre la llengua de la situació. La llengua ja esdevinguda hegemònica arreu,
en gairebé tota mena d’àmbits, de
medis i de mitjans. A diferència de
l’altra, de la marcada, de la subordinada, per més que hagi estat secularment la del país.
En fase, aquesta, cada cop més recessiva; més bandejada dels usos funcionals
com degradada en la seva especificitat
diferencial. Així com, aquella, en fase
cada cop més expansiva, més difosa en
els registres domèstics i col·loquials com
en els mediàtics i formals.
Resistir-se llavors a acceptar aquest fet
no és sinó una de tantes variacions possibles de negacionisme: de l’holocaust,
de la covid-19, de la imposició a sang
i a foc de l’espanyol en terra catalana.
Un negacionisme, l’aquí impugnat, retroalimentat tant pel cofoisme endogen
com pel cinisme exogen. Pel carallo-

“Català a tot estrop, doncs. I no
pas per cap rèmora sentimental.
Sinó per voluntat de poder”

“S’imposa aleshores, si més
no de moment, apel·lar un cop
més a aquella ‘voluntat d’ésser’
ponderada per Vicens Vives com
a tret constitutiu dels catalans”

tisme suïcida dels qui propaguen un
triomfalisme mesell com per la voluntat
genocida dels qui es pretenen víctimes
en lloc de confessar-se botxins.

més que hipotètica independència (que
tampoc no garantiria la supervivència
de la llengua).

Llavors, què fer per revertir una substitució galopant, fomentada tant des d’un
ampli dispositiu oficial fet de reglaments i de normatives com des d’unes
inèrcies personals alienants?
No veure, en les formacions polítiques
espanyoles, altre propòsit que no sigui
un de liquidacionista amb procediments
més o menys expeditius és gairebé tan
ingenu com creure en el mannà salvífic
predicat, des d’opcions polítiques sobiranistes, a propòsit d’una ara per ara

S’imposa aleshores, si més no de moment, apel·lar un cop més a aquella
‘voluntat d’ésser’ ponderada per Vicens Vives com a tret constitutiu dels
catalans. Cosa que implica fer objecció
de llengua sempre que hom no es vegi
constret, per necessitat urgent o per
conveniència ocasional, a servir-se de
l’espanyol. Català a tot estrop, doncs. I
no pas per cap rèmora sentimental. Sinó
per voluntat de poder. D’aconseguir que
la llengua d’aquest país esdevingui gradualment la llengua d’integració social
en prioritària instància.
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PERDRE EL NORD?

JOAN PEYTAVÍ DEIXONA
HISTORIADOR I FILÒLEG
UNIVERSITAT DE PERPINYÀ
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
La pregunta recurrent del foraster
–‘com ho teniu al nord?’– sobre l’estat de la llengua és sovint més retòrica
que realment fonamentada, a causa
dels prejudicis, tòpics o incerteses que
el quídam del sud de l’Albera té sobre el
mal anomenat ‘rossellonès’. Primer, el
català parlat entre Albera i Corberes no
té avui, per desgràcia, massa gran cosa
a veure amb el que se’n sap al sud de la
ratlla estatal: del dialecte septentrional
expressat en el dia a dia, poca gent de
menys de setanta-cinc anys en deu saber coses i la resta que usa l’idioma local,
ho fa en un palimpsest que recull la varietat de l’actual mobilitat demogràfica
del català, el tot completat amb força
locutors que l’han après o reimplantat.
Això sí, ho fa amb la llengua del veí,
un veí i una llengua que el nord-català
mira amb admiració i deferència però
sobretot amb un complex d’inferioritat
típica del provincià que albira el centre
o la capital amb la nostàlgia d’un temps
passat. Més enllà, però, d’aquests que
saben el com i el perquè de la llengua,
impera la massa de la població que viu
aquí, com en qualsevol lloc de França i

“La fragmentació i l’aïllament
tant dels parlants de la llengua
com dels actors s’han acabat. Si
es té present a l’esperit el tomb
que la Història ha fet al sud del
Pertús, no tot està acabat”

“Del dialecte septentrional
expressat en el dia a dia, poca
gent de menys de setanta-cinc
anys en deu saber coses i la
resta que usa l’idioma local, ho
fa en un palimpsest que recull
la varietat de l’actual mobilitat
demogràfica del català”

que tot just sap que resideix en el recentment inventat Pays Catalan, últim avatar
dels noms que s’han anat donant al país.

ar de fer viure la llengua. La recent creació de l’Oficina Pública de la Llengua,
una oferta normal d’ensenyament total,
del parvulari al doctorat, la revifalla dels
senyals propis en un món cada dia més
global, la florida segurament massa
ostentadora d’arrels, han fet passar el
tema de la llengua a ser una cosa de molta gent i no tant la causa d’uns quants.
El tot aigualit potser, però almanco
existent. La fragmentació i l’aïllament
tant dels parlants de la llengua com dels
actors s’han acabat. Si es té present a
l’esperit el tomb que la Història ha fet al
sud del Pertús, no tot està acabat. Però
tampoc no hem de mancar altra vegada
el tren d’aquella Història –si se’ns hi
deixa pujar.

Posats a assumir alhora la interrupció, la
substitució, la situació sociolingüística
i el final d’etapa dialectal, moltes coses
estan per davant per qui té desig de
llengua. Malgrat que mai no s’ha parlat
tan poc la llengua a la Catalunya del
Nord, mai no se n’ha debatut tant, mai
no se n’ha volgut fer tant, i de manera
normal i prou desacomplexada. El català
és tema de tots, polítics, joves, estrangers, locals, comerciants, nouvinguts,
esportistes, món associatiu, escoles,
etc. tothom vol ser partícip d’allò català,
provant de recuperar coses per continu-
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TOTS ELS COLORS
DE LA LLENGUA
MAITE PUIGDEVALL
PROFESSORA DE LA UOC
I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA
IDENTI.CAT
“S’ha d’assumir d’una vegada que hi ha
gent racialitzada que és d’aquí’, diu clar
i català la banyolina Maria Bouabdellah
en una entrevista recent (Núvol, 13 d’octubre de 2020). Doncs sí, un dels reptes
que tenim com a comunitat lingüística
minoritzada és prendre consciència que,
com moltes altres, la nostra societat fa
molt de temps que ja no és racialment
homogènia (fa vint-i-cinc anys que
va morir Guillem d’Efak!), sinó que fa
temps que hem ‘mudat la pell’ i el català
el parla i el vol parlar –de formes diferents i variades– gent molt diversa que
ha vingut a parar a les nostres contrades o bé que ja ha nascut aquí de pares
immigrats.
Actualment, a Catalunya, més de tres
milions de parlants de català dels més o
menys sis milions que el sabem parlar,
no la teníem com a llengua inicial o familiar en la nostra llar d’infantesa, sinó
que l’hem apresa i començada a parlar a
l’escola, l’institut o ja de grans. La demògrafa Anna Maria Cabré no es cansa
de repetir que el model demogràfic català se sustenta en la incorporació forana

«Hem de desempallegar-nos
d’una vegada per totes de la
creença que el català només
serveix per a parlar-lo entre els
nadius»

“Per molt que hagis nascut aquí,
tothom et veu d’allà”, diu la
Sumia, nascuda a Vic de pares
marroquins

i que des dels anys cinquanta del segle
passat aproximadament la meitat de
cada generació de catalans ha estat fruit
de la immigració. Això ha tingut efectes
importantíssims sobre les dinàmiques
sociolingüístiques de la nostra llengua
i les hi continuarà tenint.

“Per molt que hagis nascut aquí, tothom
et veu d’allà”, diu la Sumia, nascuda a
Vic de pares marroquins. I continua:
“Una de les coses que em feien molta
ràbia quan anava amb el vel era que la
gent se’m dirigís primer en castellà,
segon, cridant, i tercer, gesticulant. I al
principi m’enfadava molt però després
reia i els contestava, però de forma calmada, fluixet i en català. I molts cops
veies com se sorprenien: ‘L’has après
molt de pressa, aquest idioma!’ ‘Però
quin idioma vol que parli, senyor, si he
nascut aquí?’” (Catorze, 26 de gener
de 2020).

Si volem que el català continuï essent
una llengua socialment rellevant hem
de desempallegar-nos d’una vegada per
totes de la creença que el català només
serveix per a parlar-lo entre els nadius
i que els nadius són blancs, vesteixen
d’una determinada manera i parlen la
llengua amb accents ‘tradicionals’.
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LA LLENGUA COM A FACTOR
DE PRODUCCIÓ

JOAN PUJOLAR
Quan parlem dels reptes del català, ho
plantegem sovint en termes de les relacions de poder entre llengües. Molt menys
sovint prestem atenció a l’experiència
dels parlants. Per il·lustrar el tema, proposo reflexionar sobre la “terciarització”.
La terciarització ha portat les llengües
a convertir-se en la principal eina de
treball de les economies avançades. Designa el predomini de l’anomenat sector
terciari en l’economia: finances, govern,
turisme, comerç, educació, cultura, etc.
A Catalunya el sector serveis representa
ja el 74% del PIB (2019). La terciarització
afecta i es veu afectada pel llenguatge perquè la majoria de les activitats
comporten béns que són lingüístics,
totalment o en part: la forma material
de novel·les, assegurances, publicitat,
cursos, etc. és bàsicament lingüística.
Altres serveis poden implicar l’intercanvi d’objectes o recursos materials,
però requereixen una interacció social,
de vegades intensa.
En aquest context, el treballador contemporani ja no és un treballador bàsica-

“Ha canviat la relació que
tradicionalment han tingut els
treballadors amb les llengües,
que ara són eina de treball i
una part essencial de la seva
identitat professional i, per tant,
de la seva posició social”

“El treballador contemporani ja
no és un treballador bàsicament
manual que fa anar una màquina
en silenci, sinó un treballador
del llenguatge i de la interacció
social”

ment manual que fa anar una màquina en
silenci, sinó un treballador del llenguatge
i de la interacció social. Al lloc de treball
el so de veus ara ocupa el lloc de l’antic
soroll de la maquinària. La manufactura
s’ha convertit en una logofactura.

determinants econòmics. Són objecte
de càlculs sobre el seu cost i el seu valor
afegit en els serveis; però també són
part del valor que el treballador aporta
a l’empresa.

Si els llocs de treball s’han tornat més
diversos, barrejant homes i dones i gent
d’orígens diferents, també ha canviat la
relació que tradicionalment han tingut
els treballadors amb les llengües, que ara
són eina de treball i una part essencial de
la seva identitat professional i, per tant,
de la seva posició social. Així, les llengües
esdevenen per força més sensibles als

En aquest context, un dels reptes que es
presenta a comunitats com la catalanòfona és el de defensar el valor de mercat
del català, mobilitzar-se per donar valor
als seus productes i que això també redundi en l’estatus laboral dels qui el parlen. Però al mateix temps caldrà facilitar
l’accés a aprendre i parlar la llengua als
nous parlants de cara a una societat més
justa i igualitària.
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MINORITZATS,
PERÒ PROPOSITIUS
CARLES DE ROSSELLÓ I PERALTA
CAP DE SERVEI DE FOMENT DE L’ÚS
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
Si la normalització lingüística, tal com
es va concebre el 1983, aspirava a fer del
català una llengua nacional, equiparable a les llengües nacionals dels altres
estats europeus, res no fa preveure que
sigui un objectiu assolible. Difícilment la
configuració política i jurídica de l’estat
acceptarà mai que el català o l’aranès
estiguin en igualtat de condicions que
el castellà. Esbosso, però, tres punts
que permetrien a la llengua estar en
una situació més confortable de la que
es troba ara:
En primer lloc, que el català sigui llengua
vehicular d’ensenyament no en garanteix la col·loquialització. La conseqüència és la tria sistemàtica del castellà, no
per una decisió lliure del parlant, sinó
per la incomoditat que representa emprar una llengua que no es domina. Cal
aplicar mètodes d’adquisició de llengües
i dotar els mestres de moltes més eines
sociolingüístiques de les que disposen
ara mateix.
Segon, l’atenció lingüística és part integral d’un bon tracte al client o usuari.

“S’ha deixat que determinats
posicionaments ideològics
s’embolcallin amb les banderes
de la llibertat i la no-imposició,
i atenuïn el català com a element
identificador d’una comunitat”

“Cal aplicar mètodes
d’adquisició de llengües i dotar
els mestres de moltes més eines
sociolingüístiques de les que
disposen ara mateix”

Per això cal continuar treballant perquè
les persones que atenen el públic no
només estiguin capacitades per parlar
en català sinó perquè l’emprin amb
qualsevol persona que se’ls adreci en
aquesta llengua. Aquesta situació és
especialment punyent en l’àmbit de
la Salut, on massa pacients es veuen
obligats a parlar en castellà perquè el
sanitari no entén el català.

llin amb les banderes de la llibertat i la
no-imposició, i atenuïn el català com a
element identificador d’una comunitat.
Alhora, critiquen qualsevol iniciativa
que en fomenti l’ús per perpetuar així
la situació d’hegemonia que ara té el
castellà. Cal reiterar que l’aspiració ha
de ser fer del català la llengua comuna,
aspiració perfectament compatible amb
la preservació del castellà –un capital
al qual la majoria de catalans no volen
renunciar– dins un marc multilingüe
en què es respecten i valoren totes les
llengües.

I tercer, cal bastir un nou discurs sobre
la llengua. S’ha deixat que determinats
posicionaments ideològics s’embolca-
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ECOLOGISME LINGÜÍSTIC

ALBERT ROSSICH
CATEDRÀTIC DE FILOLOGIA CATALANA
UNIVERSITAT DE GIRONA
A Catalunya, l’ús oral del català era del
46% el 2003, 35,6% el 2008, 36,3% el
2013 i 36,1 el 2018. El del castellà era del
47,2% el 2003, 45,9 el 2008, 50,7 el 2013
i 48,6 el 2018 (dades de la Generalitat). Hi
ha un salt molt negatiu entre el 2003 i el
2008; després, els usos varien poc, però
sense que el català recuperi una posició
de fortalesa. L’existència d’un bilingüisme asimètric (tots els catalanoparlants
saben castellà, però al revés no) penalitza
el parlant bilingüe, l’únic que pot canviar
de llengua: un sol castellanoparlant pot
fer que tot un grup s’acabi relacionant en
castellà. La importància global de l’espanyol i el contacte lingüístic fan que la
supeditació del català ja sigui estructural.
Per això, en l’actual estat autonòmic la
pervivència del català (o de l’aranès) és
impossible.
En teoria això es podria evitar si catalanoparlants i castellanoparlants tinguessin a Espanya els mateixos drets. És
a dir, si el català fos la llengua de l’estat
(al costat del castellà), si fos l’únic idioma oficial al seu territori, i si l’estat
vetllés per la seva projecció internaci-

“En l’actual estat autonòmic
la pervivència del català (o de
l’aranès) és impossible”

“En una Catalunya independent
és possible actuar d’una manera
més garantista que a l’estat
espanyol. El català és la llengua
específica del territori, la que el
singularitza, i això li dóna una
fortalesa inicial”

onal i la cohesió de les regions que el
parlen. És, amb algunes particularitats,
el sistema del Canadà, Bèlgica o Suïssa.
Però l’experiència dels últims segles
demostra que l’estat espanyol, amb més
o menys virulència –a vegades, amb
tota la virulència–, ha obrat sempre
contra això.

singularitza, i això li dóna una fortalesa
inicial. L’espanyol també pot tenir reconeguda l’oficialitat, però assegurant que
el català, com a primera llengua del nou
estat, manté una posició com a mínim
igualitària en tots els àmbits, amb actes
de discriminació positiva per garantir-ne la pervivència. Aquestes mesures
de defensa, basades en l’ecologisme
lingüístic, s’hauran de prendre amb el
suport del parlament, per evidenciar
que tenen l’acceptació de la majoria de
la població.

En una Catalunya independent és possible actuar d’una manera més garantista
que a l’estat espanyol. El català és la
llengua específica del territori, la que el
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LA RECONSTRUCCIÓ
NECESSÀRIA
MONTSE SENDRA
SOCIOLINGÜISTA
PROFESSORA ASSOCIADA DEL DEPARTAMENT
DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA
GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
La situació actual del català preocupa
molta gent. La realitat sociolingüística
és complexa, i si bé els indicadors dels
diferents estudis mostren resultats raonablement positius, la sensació general
és força més negativa. Què es podria fer
per revertir aquesta tendència?

“Cal que el catalanisme
lingüístic recuperi la iniciativa
i deixi d’assumir els discursos
supremacistes castellans, que
només busquen liquidar la
llengua”

Reparar els fonaments. El procés de normalització lingüística dels anys vuitanta es
basava en tres grans pilars: l’administració, l’educació i els mitjans de comunicació. El 1998, aquests pilars es van ampliar
amb el món socioeconòmic. Avui tenim
mestres que no saben què és la immersió
lingüística, professors que convergeixen sistemàticament al castellà amb els
alumnes, periodistes que no tenen clar
l’impacte de les seves tries lingüístiques
o sèries destinades a joves que legitimen
comportaments letals per al català. Amb
el pas dels anys, els fonaments s’han anat
esquerdant, la consciència i la formació
lingüística han anat disminuint i les parets
mestres han començat a trontollar. Les
estructures ja existeixen, cal que cadascú
recuperi la funció que té legalment encarregada i la dugui a terme adequadament.

“Avui tenim mestres que no
saben què és la immersió
lingüística, professors que
convergeixen sistemàticament
al castellà amb els alumnes,
periodistes que no tenen
clar l’impacte de les seves
tries lingüístiques o sèries
destinades a joves que legitimen
comportaments letals per al
català”

Innovació arquitectònica. El món ha
canviat tant i tan de pressa, que ha generat nous àmbits impensables al segle
XX. La minorització digital de la llengua
és una de les amenaces que tots aquests
canvis han comportat: ciutadans que
s’acostumen a buscar en castellà la informació a Google, que parlen amb el cotxe
en castellà, nens que miren Doraemon en
castellà… En resum: tot el contacte digital
és en castellà, i en un món en què l’espai
virtual cada vegada té més presència en
la vida diària, és urgent buscar noves
polítiques lingüístiques per al segle XXI.

Tallar la fatiga dels materials. Igual com
el cansament provocat per la pandèmia ha derivat en l’anomenada “fatiga
pandèmica”, els catalanoparlants fa
molts anys que sentim diàriament fatiga
lingüística. Ho notem a tots els nivells
i en totes les situacions imaginables, i
també en els discursos hegemònics. Cal
que el catalanisme lingüístic recuperi la
iniciativa i deixi d’assumir els discursos
supremacistes castellans, que només
busquen liquidar la llengua. El català ha
de tenir espais propis i funcions pròpies,
perquè si no, de què servirà?
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EL CATALÀ NO
“CUNDE” PROU
ENRIC SERRA
PROFESSOR ASSOCIAT DEL DEPARTAMENT
DE FILOLOGIA CATALANA DE LA UAB
Fa més de deu anys que faig classe de
llengua catalana a futurs i futures mestres.
Fa temps que la situació de la llengua en
aquest àmbit em sembla greu, encara
que molta gent (alumnes, professors)
esmerça molts esforços a provar de canviar-la. D’entrada, cada dia que passa sento
menys català als passadissos de la facultat, a les zones que no són pròpiament les
aules, als espais de la varietat crucial de la
llengua: la col·loquial.
Quan hi sento el català, observo nois i
noies que diuen que han fet un treball del
tirón (“de cop”), que les classes de tal professora cunden molt (“els agraden”) i que
aquell noi està petao (“cansat”) o chetao
(“li falta un bull”) o va del plan (“com si
fos”) enzarzao (“motivat”). Aquí i allà observo lèxic, fonètica, morfologia, sintaxi
del tot aliens al sistema del català. Amb
la interferència massiva del castellà i, en
menor mesura, de l’anglès. Perquè també
trobem algun jove random (“sorprenent,
original”) que no suporta estar del chill
(“relaxat”). El cas és que totes aquestes
formes foranes cunden i discriminen: fan
pertànyer al grup.

“Tinc la impressió que una bona
part del que avui coneixem com
a català col·loquial deixarà de ser
usat a les escoles en pocs anys”

De vegades faig proves a classe per veure si l’alumnat coneix algunes formes
col·loquials catalanes que a priori no em
semblen difícils i que haurien de ser al
sarró, sens dubte, de qui haurà d’educar
altres persones i ser un model de llengua.
Enguany l’experiment ha estat desolador.
He fet la prova en un grup de 26 alumnes
que han declarat (re)conèixer o no (no
parlem ja de fer-les servir) certes expressions col·loquials. El resultat ha estat
el següent: can seixanta (24 no; 2 sí); fer
salat (25 no; 1 sí); tenir pa a l’ull (26 no; 0
sí); tu rai! (18 no; 8 sí); dropo (24 no; 2 sí);
encolomar (13 no; 13 sí); de pa sucat amb oli
(24 no; 2 sí); fer la viu-viu (26 no; 0 sí); ai,
uix! (24 no; 2 sí); sense suc ni bruc (25 no;
1 sí); fer (una cosa) amb una esgarrapada
(22 no; 4 sí); tenir coll avall (23 no; 3 sí).

“De vegades faig proves a classe
per veure si l’alumnat coneix
algunes formes col·loquials
catalanes que a priori no em
semblen difícils i que haurien de
ser al sarró, sens dubte, de qui
haurà d’educar altres persones i
ser un model de llengua”

Els resultats són difícils de digerir. Com
serà la llengua dels educadors de demà?
Tinc la impressió que una bona part del
que avui coneixem com a català col·loquial
deixarà de ser usat a les escoles en pocs
anys. Les formes catalanes aniran quedant
potser en la memòria d’alguns mestres i
alumnes catalanoparlants que, en dir-les,
toparan amb cares d’estranyesa i astorament que conduiran, lentament, a la
renúncia de l’ús i a la voluntat dels parlants
de convergir amb els usos de la majoria.
Motius per ser optimista respecte al futur
de la llengua? Des del meu angle d’observació no gaires.
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PARLAR O SABER PARLAR

RAMON SISTAC
PROFESSOR EMÈRIT DE LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA
Modernament, tendim a interpretar la
realitat a partir de dades quantitatives,
però, com diu la saviesa popular, les
estadístiques les carrega el dimoni. Les
notícies sobre el català van sovint acompanyades de moltes xifres i percentatges
que al capdavall cadascú interpreta com
vol, i és per això que passem amb una
certa facilitat del triomfalisme autocomplaent al derrotisme més extremat,
gairebé sense transició. I no és d’estranyar: els arbres no deixen veure el
bosc, però el bosc tampoc no permet de
distingir-hi els arbres, i possiblement
tenim encara poca visió històrica per a
saber cap a on anem.
Hi aporto, doncs, uns apunts biogràfics
que m’ajuden a entendre el que veig,
des de la qualitat d’observador, una
mica per damunt de les dades i sense
pretensions de cientificitat. Sóc catalanoparlant, en el sentit que la meua
llengua habitual, d’identificació i, en
definitiva, aquella que bàsicament
articula el meu pensament és el català.
Però no sempre ha estat així: de fet,
crec que sóc catalanoparlant des dels

“Passem amb una certa facilitat
del triomfalisme autocomplaent
al derrotisme més extremat,
gairebé sense transició”

“Sóc catalanoparlant des
dels inicis de l’adolescència,
perquè la meua llengua inicial
(la ‘materna’) era el castellà.
Què és el que va provocar
que, cap allà als catorze anys,
lingüísticament em girés com
un mitjó?”

inicis de l’adolescència, perquè la meua llengua inicial (la “materna”) era el
castellà. Què és el que va provocar que,
cap allà als catorze anys, lingüísticament em girés com un mitjó? D’una
banda, el mimetisme: jo volia ser com
els del meu entorn. D’altra banda, el
desig d’adquirir la condició d’adult (els
adults de la família del pare parlaven
català, però no amb mi). I encara, la
facilitat d’aprendre’l (pel fet de ser
una llengua estructuralment propera, perquè l’havia sentit tota la vida
i perquè la parlava gairebé tothom).
En contra, hi jugaven altres factors:

l’escola monolingüe i repressora, la
manca de referents cultes, el costum
que tenia tothom de parlar-me sempre
en castellà (aquest va ser l’impediment
més gran!), el batibull dialectal que
portava…
Malgrat les dificultats, no vaig experimentar res més que allò que fa que les
llengües siguen assumides pels parlants
al·loglots. No podem pretendre que els
infants isquen de l’escola parlant habitualment la llengua que, amb més o
menys esforç o amb més o menys efectivitat, hi han après.
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ACTIVEM ELS SENSORS
DE LA LLENGUA
NATXO SOROLLA
SOCIÒLEG
En aquesta secció molts ja han proposat
dinàmiques clau favorables a la llengua.
Per tant, em centraré en una qüestió tècnica que considero central: estar alerta
amb els “sensors de la llengua”. I crec que
això té cert paral·lelisme amb la manera
que hem viscut i mesurat la pandèmia
de la covid. A principis de juliol alguns
companys m’explicaven com serien les
seues vacances, i jo ni em plantejava moure’m. L’estiu va transcórrer, i uns mesos
més tard ens retrobàvem a la URV. Jo ja
estava molt més asserenat, mentalitzat
sobre com “conviure” amb el virus, i ara
eren ells que estaven en alerta màxima.
El contrast de percepcions tenia un punt
clau: sent del Matarranya, al juliol estava envoltat de tres zones de màxim risc
i amb mesures de confinament: Casp,
Lleida i Saragossa. Al setembre aquí havíem doblegat la corba, però la percepció
d’escalada començava en els seus entorns.
La presa de decisions sobre com hem de
contrarestar la pandèmia, igual que les
accions per a afavorir la llengua, han de dependre de mesures clares, estandarditzades
i reproduïbles, perquè el virus i la llengua
van fent dia a dia, per damunt les nostres
percepcions. Però cadascú ho vivim a la
nostra manera, depenent de la situació del
nostre entorn més immediat, de com patim
els canvis, de les nostres expectatives… i
aquesta vivència també afecta la manera

“De vegades ens capfiquem amb
les polítiques lingüístiques,
i el model demogràfic i
econòmic origina canvis que les
sobrepassen”

“La presa de decisions sobre
com hem de contrarestar la
pandèmia, igual que les accions
per a afavorir la llengua, han
de dependre de mesures clares,
estandarditzades i reproduïbles,
perquè el virus i la llengua van
fent dia a dia, per damunt les
nostres percepcions”

com ens comportem. Les dues visions són
clau en la ciència social: mesurar la realitat
de manera representativa per detectar els
punts calents, i comprendre com interpretem i assumim aquesta realitat. En el
seu moment les dues perspectives es van
batre en duel en les ciències socials, però
actualment es fan valer aproximacions
multiparadigma: cal utilitzar la tècnica que
s’adeqüe millor a l’objectiu de la recerca, i
si pot ser, cal combinar-les.

com evoluciona el volum de parlants de
cada segment de població al llarg de les
diferents onades de l’enquesta, mesurar
la taxa de reposició generacional dels
parlants o considerar fins a quin punt
l’impacte de les migracions supera les
dinàmiques d’atracció de parlants en la
població establerta. De vegades ens capfiquem amb les polítiques lingüístiques, i
el model demogràfic i econòmic origina
canvis que les sobrepassen. També es
desenvolupen noves tècniques de recerca
quantitativa per a detectar, preventivament, l’inici de situacions crítiques a
la Franja, Castelló o Palma. I s’apliquen
mesures de qualitat que asseguren la solidesa i la concordança de les dades. Ens cal
establir, discutir i millorar contínuament
aquests sensors de l’estat de la llengua. I
acompanyar-los de l’anàlisi crítica de com
vivim, com interpretem i a què aspirem
amb la nostra llengua. Les dues perspectives ens ajudaran a millorar el seu futur.

En demolingüística s’instal·len sensors
que ens avisen dels principals perills a
què s’enfronta la llengua. Els més simples
mesuren el percentatge de parlants de
la llengua, els àmbits d’ús o les percepcions. Altres mesuren les dinàmiques,
comparant la població segons l’edat o els
nivells d’estudis, o mesurant la transmissió familiar de la llengua. I finalment, els
més desenvolupats incorporen els factors
demogràfics als càlculs, per tal d’observar
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LA LLENGUA INCERTA

ALBERT TURULL
PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I
MEMBRE DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Quan era jove, o jovenot, tenia una sèrie curta però ferma de certeses, enmig
d’una boira immensa que afectava la
resta de l’univers; pel que feia a la llengua, devien ser aquestes: cada país té un
idioma “natural’; el català és una llengua
minoritzada, més que no estrictament
minoritària; un conflicte lingüístic (Aracil dixit) s’acaba amb la normalització
plena de la llengua pròpia o bé amb la
seva extinció; l’escola i els mitjans de
comunicació són fonamentals en un
sentit o en un altre…
Ara que s’acosten els seixanta, la gravetat
d’aquelles certeses s’ha esbravat una
mica, i entorn seu s’ha instal·lat no pas
un gran buit, ni gaires més afirmacions
rotundes, sinó sobretot una constel·lació
de preguntes –que espero respondre
abans dels vuitanta-un, que és l’edat a
què va morir mon pare, ell que em va
ensinistrar en la llengua, igual que ma
mare em va donar la parla, per dir-ho a
la manera de Saussure.
Intueixo, doncs, que saber respondre
amb precisió i responsabilitat, sense

“Com és que el català no para de
guanyar nous parlants i, alhora,
de perdre percentatge d’usuaris
habituals?”

“El castellà, al nostre país,
és la llengua principal de la
immigració del segle XX o la
llengua imposada per l’estat
espanyol des del segle XVIII?
O totes dues coses alhora?”

simplismes ni apriorismes, aquestes
preguntes, fer-ne cabal, pot ser la clau
de volta per a una comprensió integrada
–“holística”, en diria un altre Albert, a
qui admiro– de la nostra realitat sociolingüística.

El castellà, al nostre país, és la llengua
principal de la immigració del segle XX o
la llengua imposada per l’estat espanyol
des del segle XVIII? O totes dues coses
alhora? Si és així, per què no el tractem
com dues coses tan clarament diferents?

M’he posat a fer la llista i he comptat una
dotzena de qüestions. Avui n’apunto tres.

Com és que el català no para de guanyar
nous parlants i, alhora, de perdre percentatge d’usuaris habituals? Entendre
les claus d’aquesta gran paradoxa seria
obrir la capsa dels trons o, per contra,
posar les bases per a un disseny molt més
afinat d’una política lingüística que no
sigui feta a l’engròs?

Les llengües, en termes jurídics, només
poden ser oficials o no oficials? No hi ha
un estol de matisos que podrien ser ben
útils en la definició de polítiques lingüístiques futures?
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NO HEM COMPLERT MAI UN
DECRET DE FA VINT-I-VUIT
ANYS
CARME VILÀ COMAJOAN
FILÒLOGA I PROFESSORA
Darrerament, si més no a Twitter, hi ha
una polèmica entorn del poc ús del català
a les universitats. Pel que fa a l’ensenyament secundari, no s’ha complert
mai ni el decret 75/1992 (de 9 de març,
pel qual s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria a Catalunya), que
havia de convertir el català en una llengua
pròpia normal apresa pel 100% de la població. L’article principal deia: “El català
com a llengua pròpia de Catalunya ho és
també de l’ensenyament. S’utilitzarà
normalment com a llengua vehicular i
d’aprenentatge de l’educació infantil,
de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria.” No s’ha complert
mai ni el decret 75/1992 ni el reguitzell
de textos legals posteriors semblants.
(Escriviu a Google “normalment com a
llengua vehicular i d’aprenentatge” i en
trobareu per donar i per vendre.)
Ara les autoritats educatives, a diferència de fa anys, no neguen l’evidència. El
projecte lingüístic del centre sempre diu
que les classes es fan en català, però per

“És molt greu que una
comunitat lingüística no
pugui garantir que tots els
ciutadans dominin la llengua
territorial. O que no pugui evitar
que la majoria de mitjans de
comunicació difonguin que el
català és la llengua de tercera
categoria”

“El projecte lingüístic del
centre sempre diu que les
classes es fan en català, però
per televisió surten moltes
classes d’institut impartides en
castellà i a internet hi ha munts
de materials de professors
i activitats acadèmiques
d’alumnes en castellà”

televisió surten moltes classes d’institut
impartides en castellà i a internet hi ha
munts de materials de professors i activitats acadèmiques d’alumnes en castellà.
I ja fa temps que els futurs professors
no necessiten examinar-se de Mòdul 2
(equivalent al nivell C1, abans C) per a
apuntar-se a les llistes d’interins, per
a presentar-se a oposicions… perquè el
certificat d’ESO equival al nivell C1. Els
nous professors tant poden haver rebut
tot l’ensenyament en català (perquè
l’ensenyament en català està despenalitzat) com no haver-hi dit mai ni una
paraula. I encara gràcies que hi van estar
en contacte a les poques classes de llengua catalana i que miraven Bola de drac.

Rebre tot l’ensenyament en una llengua no asseguraria que els alumnes la
parlessin efectivament. Però és molt
greu que una comunitat lingüística no
pugui garantir que tots els ciutadans
dominin la llengua territorial. O que no
pugui evitar que la majoria de mitjans
de comunicació difonguin que el català és la llengua de tercera categoria,
per exemple entrevistant en castellà
esportistes que han cursat l’ESO aquí i
pronunciant bé els mots anglesos però
gens els catalans.
Confiem que algun dia també reclamarem l’ús efectiu del català a l’ensenyament obligatori.
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UNA ESTRATÈGIA COMPLETA
PER A LA LLENGUA
F. XAVIER VILA
SOCIOLINGÜISTA
La minorització del català va trencar
a mitjan segle XX la transmissió de la
llengua en algunes regions i va imposar
arreu unes condicions que dificulten la
integració lingüística dels nouvinguts.
L’estat autonòmic ha fornit certa protecció al català que genera miratges de
normalitat, però l’objectiu de liquidar
la llengua continua vigent en amplis
sectors. En aquest estadi, el principal
objectiu del supremacisme castellà és
que el català esdevingui una llengua comunitària, és a dir particular de tan sols
alguns ciutadans, i parcial, perquè només
serveixi per a algunes funcions. El catalanisme lingüístic necessita una estratègia
completa, flexible, gradual i adaptada
a cada territori per recuperar on sigui
possible l’estatus de llengua societària,
és a dir comuna i necessària, i completa,
ço és, usada per a totes les funcions.
Principalment caldria:
– Combatre els discursos minoritzadors:
fer créixer la consciència que cal actuar
en favor de la llengua i que és possible
donar-li un futur, recuperar la convicció
que és legítim viure en català, i convèncer

“El catalanisme lingüístic
necessita una estratègia
completa, flexible, gradual i
adaptada a cada territori per
recuperar on sigui possible
l’estatus de llengua societària,
és a dir comuna i necessària,
i completa, ço és, usada per a
totes les funcions”

“S’ha de fer créixer la
consciència que cal actuar en
favor de la llengua i que és
possible donar-li un futur,
recuperar la convicció que
és legítim viure en català,
i convèncer que això és
responsabilitat individual
i col·lectiva”

que això és responsabilitat individual i col·lectiva. Cal substituir l’excusa
del “no sap valencià perquè és de fora”
i recuperar la normalitat històrica de
“xerra mallorquí perquè ja fa tres anys
que treballa aquí”.

titucional, cal modificar el marc normatiu
per tal de legitimar la llengua, potenciar-ne l’ús i facilitar-ne l’aprenentatge.

– Canviar els comportaments a totes les
escales per generar un cercle virtuós de
recuperació de la llengua: a escala individual cal mantenir la llengua sempre que
sigui possible i prioritzar-la en els hàbits
de consum; a escala socioeconòmica, cal
generalitzar-lo en l’atenció al públic, en
l’etiquetatge, en el món del lleure, en
l’atenció a les persones, etc.; a escala ins-

– Modificar el marc socioeconòmic,
perquè les polítiques lingüístiques es fan
sobretot amb l’economia i el benestar.
Un model socioeconòmic que precaritza
el jovent no permet la reproducció de la
llengua. Un model basat en la importació de mà d’obra barata per a feines
estacionals no mena a la integració dels
nouvinguts. Cal actuar en conseqüència.
Millorant les condicions de vida col·lectives podem millorar, també, les expectatives per a la llengua.
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EL CATALÀ A LES ILLES BALEARS
ENFRONT DE LA SATURACIÓ
D’INFORMACIÓ (EN CASTELLÀ)
LLUÍS BARCELÓ I COBLIJN
DIRECTOR DEL LABORATORI D’INVESTIGACIÓ
EN COMPLEXITAT I DE LINGÜÍSTICA EXPERIMENTAL (LICLE)
La transmissió del català a les illes ha estat
ferma durant segles. També durant l’etapa del decret de Nova Planta; la majoria
de les persones, transmetien el català a
la següent generació sense gaires problemes, amb pocs canvis propis, i qualque
innovació. Arribaven castellanismes, és
clar, però l’estructura interna era encara
ferma. El poble feia, malgrat les noves
lleis. Així fou fins 1960.
Actualment els efectes del franquisme i
dels quaranta anys que l’han seguit són
claríssims. Les Illes Balears encara miren de
pair un creixement poblacional desorbitat
(254% en el segle XX). La població que era
eminentment del sector primari (pagesos,
menestrals) ha passat en una generació
a viure a ciutats, o a viles que estan fàcilment connectades a ciutats; i de cop i volta
ha arribat molta informació en castellà
per diferents canals: (1) molta població de
parla castellana (o d’altres països, els quals
aprenen primer –o només– el castellà); (2)
mitjans de comunicació de massa (cinema,
premsa, canals de televisió de pagament)
pràcticament sempre en castellà; (3) una
allau d’innovacions tecnològiques (programari i maquinari; electrodomèstics, etc.);

“Costa trobar espais on parlar
català i, sobretot, costa d’usarlo com a primera llengua de
comunicació; sobretot (però no
només) a les capitals. Els joves
han d’aprendre a decidir-se a
parlar-lo”

“La població que era
eminentment del sector primari
(pagesos, menestrals) ha
passat en una generació a viure
a ciutats, o a viles que estan
fàcilment connectades a ciutats;
i de cop i volta ha arribat molta
informació en castellà per
diferents canals”

(4) la (gairebé obsessiva) incorporació de
l’ordinador i el mòbil i la informàtica en
el dia a dia. Aquests quatre factors (n’hi ha
més, i aquests es podrien desglossar) han
escomès la població de les illes als segles XX
i XXI. I això ha tengut les seves conseqüències: sociolingüístiques, ecològiques, etc.
L’impacte ha estat enorme, i es veu en l’ús
del català per part dels habitants de menys
de vint-i-cinc anys. La integració de tant de
canvi resulta difícil o no s’arriba a fer mai.
Actualment, la majoria sap català: el 96,8%
l’entén, el 80,5% el sap parlar, el 83,5% el
sap llegir i el 61,9% el sap escriure. Però
costa trobar espais on parlar-lo i, sobretot, costa d’usar-lo com a primera
llengua de comunicació; sobretot (però
no només) a les capitals. Els joves han

d’aprendre a decidir-se a parlar-lo.
L’arribada d’informació és continuada,
i gairebé sempre en castellà. Informació
no només sobre “què” són les coses, sinó
“la manera” com s’han de dir. I n’hi ha
tanta i tan nova, que el castellà de moment
guanya per saturació.
En una situació de bilingüisme català-castellà pràcticament general, la llengua catalana a les Illes necessita retrobar
els seus espais, i sobretot ha d’aconseguir
desenvolupar les funcions d’acollida,
d’integració i de llengua natural dels actes comunicatius. El coneixement d’una
llengua mancada de funció comunicativa
no ens serveix de res.
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AVALUAR, (RE)PENSAR
I FER
ALBERT BASTARDAS I BOADA
CATEDRÀTIC JUBILAT
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
I LINGÜÍSTICA GENERAL
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Vaig al gra. Caldria fer moltes coses, entre
les quals les següents:
1. Avaluar per optimitzar. Una prioritat
fonamental és optimitzar els recursos de
què ja es disposa. Cal avaluar críticament
les polítiques concretes que fins ara s’han
desplegat, veient-ne els resultats –positius i negatius– i concebent-hi possibles
actuacions alternatives. Això va des dels
diferents departaments i organismes
de l’administració autonòmica fins als
mitjans de comunicació i les activitats
econòmiques i laborals públiques i no
públiques, passant òbviament per tot el
sistema educatiu i del lleure extraescolar.
Igualment cal valorar de manera realista els impactes sobre els usos socials
i interpersonals de les llengües en els
diferents grups socials, amb especial
atenció als aspectes evolutius (transmissió intergeneracional, usos per edats
i per orígens, etc.).
2. Eixamplar els marcs. Un segon camí és, mentre no es disposi d’un estat
propi, influir al màxim políticament en
les competències i actuacions de l’estat

“Mentre no es disposi d’un
estat propi, cal influir al
màxim políticament en les
competències i actuacions
de l’estat espanyol per tal
d’augmentar el reconeixement i
els serveis disponibles en català,
tot impugnant la desigualtat
actual”

“Cal avaluar críticament les
polítiques concretes que fins ara
s’han desplegat, veient-ne els
resultats –positius i negatius–
i concebent-hi possibles
actuacions alternatives”

espanyol per tal d’augmentar el reconeixement i els serveis disponibles en català,
tot impugnant la desigualtat actual. Simultàniament, aconseguir complicitats
i suports per fer créixer la seva minsa
presència en els mitjans de comunicació
no públics d’abast estatal i en les xarxes
socials de base tecnològica. En el nivell europeu, treballar per aconseguir la
igualtat de tracte amb les altres llengües
de demografia semblant.

vitat en els dissenys de les actuacions
macro i micro. Impuls d’un institut de
recerca interdisciplinari que energitzi
i coordini els efectius universitaris
en la comprensió dels fenòmens de
contacte lingüístic, de poliglotització
de les poblacions i d’aplicació dels
principis de la sostenibilitat lingüística en l’augment de l’ús del català.
Revisar les legislacions i aplicar-les.
Experimentació de noves estratègies
imaginatives per a la col·loquialització
oral i per al creixement de l’ús interpersonal del català.

3. Pensar i actuar. La tercera pota és la
potenciació de la recerca i de la creati-
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RESSUSCITAR EL CATALÀ
A CATALUNYA NORD

ALÀ BAYLAC FERRER
Com ho tenim i què cal fer? I sobretot
“Què cal dir?” Un altre repte cabdal de
l’equació. El discurs cap a la societat,
en les dinàmiques sociolingüístiques,
és un dels factors clau. Com ser eficaç
en la resurrecció-replantació-normalització… sense infondre pessimisme i
desmoralització? L’exercici és delicat.
Veiam. A Catalunya Nord, el català és en
un estat de clar perill i de recul: tot i el
61% de més de catorze anys que l’entén i
el 35% que el sap parlar, un 1% o 2% el fa
servir diàriament. Excepte quan, passada
la frontera cap al sud, el 34% torna a fer
servir el català. La llengua es troba en
fase d’avançament cap al precipici –i pot
durant anys i decennis. Però la punta de
l’iceberg nord-català té la “reserva”, el
recurs (el jòquer enganyós?) del sud de la
ratlla a la Catalunya autònoma i a la resta
dels Països Catalans. Si pensàvem que no
hi havia res més a fer, ens resoldríem a
dedicar-nos a altres causes o migraríem cap al sud. L’esperança de revertir
la situació porta a enunciar factors essencials per “ressuscitar” el català (no
és pas encara del tot difunt o enterrat):
consciència identitària, marc legal – se-

“Parlar català als seus
nins no ‘serveix’ de res en
particular; simplement
permet de ser català, per a
qui vol. És la importància de
ser ‘catalanocreient’ més que
‘catalanoparlant’”

“A Catalunya Nord, el català
és en un estat de clar perill i de
recul: tot i el 61% de més de
catorze anys que l’entén i el 35%
que el sap parlar, un 1% o 2% el
fa servir diàriament”

guretat lingüística, ensenyament generalitzat. Aquests són els indispensables.
És possible d’aconseguir-los a l’estat
francès? Complicat, i la batalla és diària
i permanent. “Complicat” significa que
és possible. Hi ha signes positius enmig
de la dificultat de la situació: es posa en
marxa enguany una Oficina Pública de la
Llengua Catalana amb vista a impulsar
una política lingüística amb les institucions, el sentiment identitari català
encara és viu, l’opinió favorable a l’ensenyament del català és molt majoritària…
Queda la qüestió del milió: el futur de la
llengua –la transmissió i permanència
de l’ús– depèn de tu. De cadascun de

nosaltres. És responsabilitat i decisió
personal i individual. És urgent doncs
prendre totes les mesures i disposicions
(polítiques, jurídiques, administratives,
comunicacionals) per garantir el dret
individual a emprar el català, afavorir
contextos, situacions (nínxols a Catalunya Nord?) de comunicació on es pot
fer servir el català, i sobretot convèncer
el màxim de nord-catalans que tenen a
les seues mans de restablir la transmissió
integeneracional. Parlar català als seus
nins no “serveix” de res en particular;
simplement permet de SER català, per a
qui vol. És la importància de ser “catalanocreient” més que “catalanoparlant”.

20

EL FUTUR DEL CATALÀ

Especial #03

vilaweb.cat

Dimecres, 9 de desembre de 2020

#17/31

PER QUÈ PARLEM DE
MULTILINGÜISME QUAN VOLEM
PARLAR DEL CATALÀ?
MARTA DE BLAS
CAP DEL SERVEI DE LLENGÜES
I TERMINOLOGIA DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Accepto el repte de la Carme Junyent
d’opinar sobre la situació del català i em
proposo fer-ho amb quatre paraules.
Declaro que parlaré des de l’experiència
en un servei lingüístic universitari i fins
on n’hagi pogut treure profit.
Alineada. Els objectius de política lingüística s’han d’alinear amb els objectius
estratègics de la universitat. No és obvi.
Has de fer preguntes. El 1979, la UPC va
crear el primer servei lingüístic universitari amb la voluntat de catalanitzar la
universitat. Quaranta anys després: quins
són els canvis d’entorn? I els reptes de
l’educació superior? Quines prioritats té
la universitat? Quines necessitats lingüístiques se’n deriven?
Planificada. La internacionalització i la
implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior cap al 2010 consolida un
canvi en la política lingüística universitària. El finançament de les universitats
públiques catalanes incorpora indicadors lingüístics que fixen objectius
sobre el coneixement, l’ús i la qualitat
del català i l’anglès. També estableix
que les universitats han d’aprovar plans
de llengües que defineixin, executin i

“Sobre el català a la docència,
en els graus de la UPC es manté
estable: més del 70%. Ara,
és decebedor que un principi
estrella dels plans de llengües
com és la ‘seguretat lingüística’
no acabi de resoldre una qüestió
tan repetida i repatània com el
canvi de llengua a les aules”

“El 1979, la UPC va crear
el primer servei lingüístic
universitari amb la voluntat
de catalanitzar la universitat.
Quaranta anys després: quins
són els canvis d’entorn? Quines
prioritats té la universitat?
Quines necessitats lingüístiques
se’n deriven?”

avaluïn els objectius sobre les llengües.

sent inqüestionable (no com en altres
àmbits) i és l’argument que trobem més
efectiu per garantir-ne l’ús institucional.
El multilingüisme ha estat útil per trencar
la dialèctica català-castellà i en casos com
el web institucional ha desproblematitzat
la tria de llengües. Alhora, el recurs per
defecte al multilingüisme genera excessos
que poden arribar a posar en qüestió principis (cal que una aplicació per al personal
d’administració estigui en tres llengües?).
Sobre el català a la docència, en els graus
de la UPC es manté estable: més del 70%.
Ara, és decebedor que un principi estrella
dels plans de llengües com és la seguretat
lingüística no acabi de resoldre una qüestió
tan repetida i repatània com el canvi de
llengua a les aules.

Sistèmica. Els plans de llengües parlen
d’impuls, gestió, bon govern o aposta estratègica pel multilingüisme i substitueixen
(o absorbeixen i incorporen) els plans de
normalització lingüística dels anys 80 i 90.
Si el “Pla de llengües de la UPC” declara
que el català, el castellà i l’anglès són llengües de treball i comunicació de la universitat és des d’una proposta de planificació
que entén les llengües com un sistema. El
canvi de posició d’una llengua (per exemple, l’anglès) produeix canvis en l’estatus,
la presència i les funcions de les altres.
Pròpia. L’estatus del català com a llengua pròpia de la universitat continua
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BANDERES VERMELLES

EMILI BOIX-FUSTER
La comunitat lingüística catalana, sigui
quin sigui el seu nivell de sobirania, des
d’Andorra, tan fràgil, fins a la tan dissolta Catalunya del Nord, té banderes
vermelles, com les de les nostres platges. El català corre molts perills, que
haurien de despertar basarda entre els
lleials a la llengua històrica i pròpia del
país. No debades les onades de l’estat
–l’estat espanyol ens tracta encara com
una insignificança secundària i prescindible–, les onades del Mercat en un
món neoliberal on el gran es creu amb el
dret de cruspir-se el petit –tenim moltes
més etiquetes en portuguès a la nostra
cuina que no pas en català…– i els tsunamis demogràfics han aconseguit que
els ciutadans d’identitat etnolingüística
catalana hàgim esdevingut ja minoritaris
a la nostra terra. El castellà i el francès
s’estan col·loquialitzant i nativitzant
sense aturador i han esdevingut llengües
pivot, llengües no marcades, llengües
per defecte per a la majoria de nadius i
nouvinguts.
Certament hi ha molts grups socials
lleials de la llengua, però la seva feina

“Els interessats per la llengua
en si mateixa seran sempre
una minoria i, per tant, caldrà
arribar a les masses fent
informàtica, ioga, robòtica,
literatura clàssica, el que sigui,
a través del català”

“Hi ha molts grups socials
lleials de la llengua, però la seva
feina recorda la de Sísif: pugen
la pedra pel pendent però una
vegada i una altra el roc torna
a esllavissar-se”

recorda la de Sísif: pugen la pedra pel
pendent però una vegada i una altra el
roc torna a esllavissar-se. Certament
hi ha discursos favorables a la llengua
pròpia, començant pel discurs romàntic
de la llengua pròpia, autèntica. Però són
insuficients: no s’aconsegueix que el
català sigui la llengua de l’espai públic,
la comuna.

llengua en si mateixa seran sempre una
minoria i, per tant, caldrà arribar a les
masses fent informàtica, ioga, robòtica,
literatura clàssica, el que sigui, a través
del català. La llengua no té un valor unívoc: el seu valor dependrà del que se’n
fa. D’altra banda, cal abandonar somnis
de societats compactes, d’uniformitat
granítica, que no deixessin espai per a la
diversitat interna: tan conciutadans són
els del València, com els del Barça. Com
deia agudament Juan Goytisolo, “la pureza es la fuente de todos los males”. Ni
amb iniciatives sense suc ni bruc, ni amb
moviments “a cops de pito” no anirem
enlloc. Si no, continuarem malvivint amb
banderes vermelles. I ens enfonsarem.

Caldrà renovellar les iniciatives i el discursos per la llengua. Mentre ens hi posem, des dels governs i des de tots els
grups socials, voldria recordar dos punts
a tenir en compte. D’una banda ha de ser
prioritari fer coses interessants i atractives amb la llengua. Els interessats per la
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SOM CARTAGO A MANS
DE ROMA
EUGENI CASANOVA
PERIODISTA I ESCRIPTOR
Som Cartago en mans de Roma i a partir
dels Fets d’Octubre tant el senat com les
legions han dictat sentència pública: arranar el país i cobrir-lo de sal. Els mena
un odi ancestral que, més enllà d’una
cultura autoritària assumida, forma part
dels seus sentiments més íntims. I no
hi haurà escuts perquè compten amb la
col·laboració, per acció o per omissió, de
la tan ponderada Unió Europea, que algú
havia assegurat sense proves que havia
d’emparar drets i llibertats.

“O sorgeix –fem sorgir– una
fornada de dirigents disposats
a travessar els Alps, o la llengua,
i tot el que comporta, arribarà
en poc temps a un punt
de no-retorn”

“Les fórmules correctores
proposades per sociolingüistes,
polítics de bona fe i experts
diversos no han funcionat ni
funcionaran (‘no canviïs de
llengua’, ‘no em discriminis,
parla’m en català’, ‘llengua
d’acollida’, ‘llengua comuna’...)”

Que el català es troba en un procés avançat
de substitució ja no és discutible. Ho evidencien dades i estadístiques, però n’hi ha
prou a parar l’orella. No és ja únicament
la conurbació de Barcelona (el finès es
va recuperar malgrat que Hèlsinki havia
esdevingut en bona part suecòfon): la
taca d’oli arriba a tots els racons del país,
i evidentment dels Països. I les previsions
mostren que tot està ja desbridat. Una
xifra únicament entre centenars de paral·
leles: les Balears augmentaran la població
el 14,9 % els pròxims quinze anys.

perquè Roma s’encarregarà sempre de
dinamitar-les.

els polítics acomodats que mai voldran el
perillós pa sencer perquè tenen l’usdefruit
de les molles.

Les fórmules correctores proposades
per sociolingüistes, polítics de bona fe
i experts diversos no han funcionat ni
funcionaran (“no canviïs de llengua”, “no
em discriminis, parla’m en català”, “llengua d’acollida”, “llengua comuna”...)
perquè hi ha una dinàmica establerta i

L’únic roc a la faixa que li queda a la llengua ferida, l’únic que no s’ha provat, és
la independència. Però la independència qui la farà? Ho va deixar anar Quim
Torra gairebé com a testament polític
en el moment del comiat: el que frena la
independència és l’autonomia; és a dir,

La repressió secular ha forçat un coneixement universal de la parla forana i,
per contra, els hispanòfons, que no paren d’arribar, continuen sent majoritàriament monolingües, i ara ja n’hi ha
d’agressius perquè és la conducta que
fomenten Catons de tot pelatge, cada
cop més desinhibits. Aquests factors són
més poderosos que qualsevol possibilitat
de redreçament des de la bona voluntat.

És obvi que els que han menat la nau
des de la derrota d’Octubre no canviaran
de rumb. Per tant, o sorgeix –fem sorgir– una fornada de dirigents disposats
a travessar els Alps, o la llengua, i tot el
que comporta, arribarà en poc temps a
un punt de no-retorn.
I per a superar els polítics professionalitzats i inactius només se m’ocorre la
creació d’una candidatura de gent compromesa a fer la feina. Noms desvinculats
de la política, amb prestigi, que haguessin
completat la carrera personal perquè no
se’ls veiés com a oportunistes i generessin
un suport ampli. No tenim gaires possibilitats més: Carthago delenda est.
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ASSUMEIX QUE LA GENT
NO ÉS IDIOTA
LLORENÇ COMAJOAN
GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA (UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA)
CENTRE DE RECERCA EN SOCIOLINGÜÍSTICA I
COMUNICACIÓ (UNIVERSITAT DE BARCELONA)
Cada cop que algú em qüestiona que m’entesti a parlar en català perquè en realitat
tots els catalanoparlants sabem el castellà
sento que m’estan tractant d’idiota. Us hi
heu trobat? Sí, sé castellà, i algunes altres
llengües també! Aquest sentiment de ferme sentir idiota el relaciono amb el llibre
Factfulness, de H. Rosling, O. Rosling i A.
Rosling (la Campana, 2018). Al llibre, els
autors ens fan adonar dels biaixos cognitius de l’espècie humana que ens porten a
prendre decisions precipitades i basades
en la ignorància. Un dels biaixos és el de
la generalització, és a dir, la propensió
que tenim a generalitzar quan sovint no
tenim prou informació o expertesa sobre
el que estem generalitzant. Per exemple,
sentim generalitzacions com “cada cop es
parla menys el català”, “el català morirà”
o “els immigrants no aprenen català”,
però què volen dir realment aquestes
afirmacions? Ben poca cosa, excepte un
titular o un esquer comercial. Els autors
del llibre mostren que és inevitable fer
generalitzacions, perquè el cervell humà
hi està predisposat, però el que sí que
podem evitar és fer generalitzacions de
manera incorrecta. Com?

“Si arribes a la conclusió que
la gent és idiota massa sovint,
potser el problema ets tu.
Teleoperadors del món, si us
plau, no em torneu a demanar
que parli castellà perquè ‘tots’
sabem castellà”

“Si hi ha una minisèrie de TV3
en què es fa servir bastant el
castellà això no necessàriament
vol dir que TV3 estigui
dominada pel castellà”

1. Fixem-nos en les diferències i semblances dins i fora dels grups. Quan
diem que els joves parlen menys el
català, de quins joves estem parlant?
De dotze anys? De divuit? De Barcelona?
Del barri del Clot?

4. Anem amb compte amb imatges excessivament vívides. Les imatges més
vistoses són les que recordem més, però
potser són l’excepció i no la regla. Si hi ha
una minisèrie de TV3 en què es fa servir
bastant el castellà això no necessàriament vol dir que TV3 estigui dominada
pel castellà.

2. No assumim que el que passa al nostre grup és generalitzable a la resta de
grups. El que es diu sobre el català al teu
grup de tuitaires pot ser que estigui molt
lluny del que està passant a la societat.
3. Anem amb compte amb categories
com ara “la majoria”. Ens referim al
51% o al 99%? En el cas del català, és bo
llegir les enquestes sociolingüístiques
amb atenció i anant a les fonts originals
i no als refregits.

5. Assumeix que la gent no és idiota. Si
arribes a la conclusió que la gent és idiota
massa sovint, potser el problema ets tu.
Teleoperadors del món, si us plau, no em
torneu a demanar que parli castellà perquè
tots sabem castellà. I quan jo us digui de
manera educada que jo prefereixo el català
perquè és la llengua que m’agrada, que
m’estimo, que vull compartir (i perquè sóc
el vostre client), no em pengeu el telèfon.
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SOBIRANIA TECNOLÒGICA,
TAMBÉ
MIREIA FARRÚS
PROFESSORA DE LINGÜÍSTICA
COMPUTACIONAL
CENTRE DE LLENGUATGE I COMPUTACIÓ
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ja sabem que la situació del català no
és bona. Ho diuen els experts i només
cal parar l’orella per veure que hem
d’animar-nos tots plegats a parlar-lo
més. (A parlar-lo bé, sí, però sobretot
a parlar-lo!) Passa que, personalment,
em costa convèncer el meu entorn amb
arguments sobre la bellesa i la unicitat
de les llengües i la necessitat d’evitar-ne
l’extinció, que sovint veuen tocats de
romanticisme. Però en l’era en què ens
trobem, tenim un terreny de joc on tots
ens podem engrescar i que forma part
cada vegada més del nostre dia a dia: la
tecnologia; una realitat diària sobretot
per als més joves, però també per als no
tan joves. Fem que el català sigui una
llengua atractiva, moderna, normalitzada digitalment, i present en qualsevol
aplicació que utilitzem diàriament, sense excepció. Això vol dir tenir eines, recursos, aplicacions mòbils i continguts
audiovisuals en català. Al cap i a la fi,
viure plenament en la nostra llengua és
fer-ho també amb les nostres pantalles.
D’iniciatives magnífiques no en falten,
afortunadament, com aquesta o aquesta

“Fem que el català sigui una
llengua atractiva, moderna,
normalitzada digitalment, i
present en qualsevol aplicació
que utilitzem diàriament,
sense excepció”

“Per a les llengües minoritzades
com la nostra, els avantatges
de la sobirania tecnològica
són immensos”

altra, que a més a més no vénen de les
institucions sinó del carrer; però en
necessitem moltes més. I aquí és on ens
cal avançar activament cap a la sobirania tecnològica, que rau en la gestió i
creació de recursos lliures i propis, amb
independència dels programaris i altres
serveis tecnològics de propietat. Per a les
llengües minoritzades com la nostra, els
avantatges de la sobirania tecnològica
són immensos, perquè permet tenir la
paella pel mànec en l’àmbit lingüístic
sense haver d’esperar ni de suplicar

a cap gegant tecnològic que tingui la
bondat d’incloure la nostra llengua en
els seus productes. A Catalunya tenim la
capacitat de fer-ho, no en tinguem cap
dubte. Som un dels països més avançats
a Europa en l’àmbit digital, al capdavant
de la llista de llocs més atractius del sud
d’Europa per a captar inversió estrangera en tecnologia, i amb un gran nivell
en recerca tecnològica i en el sector de
l’audiovisual. El talent el tenim, i no
cal esperar que ens ho facin els altres.
Aprofitem-ho.
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PEL CATALÀ, DE L’ACCIÓ
INDIVIDUAL A L’ACCIÓ
COL·LECTIVA
AVEL·LÍ FLORS-MAS
CUSC-UB
El català és una llengua mitjana sotmesa a una quàdruple minorització:
1. Legal, pel marc asimètric blindat
per la constitució i la sentència sobre
l’estatut, que fa del castellà l’única
llengua de coneixement obligat.
2. Econòmica, perquè el castellà senyoreja el mercat laboral en la majoria de sectors, i per l’enorme pes
del mercat hispanoparlant sumat a
la desarticulació de l’espai comunicatiu català.
3. Ideològica, per (entre altres) la
persistència de pautes d’ús lingüístic
que dificulten la incorporació de nous
parlants, marcadament si pertanyen a
col·lectius racialitzats, forçats a bregar perquè no els canvien de llengua.
4. Demogràfica, resultat (si ens cenyim a Catalunya) de successius episodis d’immigració en un marc político-econòmic que no n’ha facilitat
la incorporació plena a l’ús del català.
Malgrat tot, a Catalunya més del 80%

“El català té una mala salut
de ferro. I si ha persistit és
perquè aporta un valor social
positiu als parlants, en forma
d’oportunitats de mobilitat social
i d’identificació amb la catalanitat
com un projecte comú i en
permanent (re)construcció”

“A Catalunya més del 80% de la
població sap parlar català, hi ha
més persones que s’hi identifiquen
i el parlen habitualment que
persones que el tenen com a
llengua inicial, i també són més les
que el transmeten a la descendència
que les que l’han heretat a la llar”

de la població sap parlar català, hi ha
més persones que s’hi identifiquen i
el parlen habitualment que persones
que el tenen com a llengua inicial, i
també són més les que el transmeten
a la descendència que les que l’han
heretat a la llar. Com dèiem amb F.
Xavier Vila en una altra avinentesa, el
català té una mala salut de ferro. I si
ha persistit és perquè aporta un valor
social positiu als parlants, en forma
d’oportunitats de mobilitat social i
d’identificació amb la catalanitat com
un projecte comú i en permanent (re)
construcció.

Per fer front a la minorització del
català i incrementar-ne el valor
calen accions a tots els nivells. El
desvetllament d’una consciència
sociolingüística crítica i l’apoderament individual dels parlants són
tan necessaris com insuficients si
no van acompanyats d’una pressió
sostinguda sobre els poders públics
perquè impulsen canvis estructurals,
i d’una acció col·lectiva que genere
més i nous espais segurs per a l’ús
del català, que permeten crear vincles
i comunitat i teixir la societat des de
l’experiència compartida.
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L’ESTAT DEL CATALÀ.
VOLEU DIR QUE N’HI HA
PER A TANT?
JORDI GINEBRA
CATEDRÀTIC DE FILOLOGIA CATALANA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Quan es parla de la situació actual
de la llengua sovint s’argumenta
que el català és un idioma que s’utilitza molt. I que té poder d’atracció.
Certament: és difícil qüestionar la
vitalitat del català. Fins i tot hi ha dades contundents. En algun àmbit no
institucional, com ara el radiofònic,
el català és hegemònic a Catalunya.
La presència del català a internet està
molt per damunt del que li correspondria pel nombre de parlants. I cal
dir el mateix de la versió en català de
la Viquipèdia. Podríem adduir altres
exemples.
Però la qüestió no és aquesta. La
qüestió és que l’anàlisi de la situació
fa descobrir símptomes catastròfics.
I una cosa és compatible amb l’altra.
Ens pot servir aquest símil: de vegades una persona amb una malaltia
greu pot fer vida normal i mostrar-se
plena de vitalitat (almenys durant
un temps). O aquest altre: un negoci
pot donar un bon rendiment fins i
tot quan se sap que el sector al qual
pertany té els dies comptats.

“El procés independentista
dels últims anys no ha tingut
efectes positius en relació
amb el català. Més aviat
al contrari”

“En algun àmbit no institucional,
com ara el radiofònic, el català
és hegemònic a Catalunya.
La presència del català a internet
està molt per damunt del que
li correspondria pel nombre
de parlants”

Podem continuar amb aquests dos símils. Ni el malalt es curarà, ni el negoci
perviurà, si no s’hi fan actuacions d’urgència. I el fet és que avui no hi ha cap
pla previst per afrontar els símptomes
catastròfics que presenta el català. No
en tenen cap les autoritats polítiques,
i els parlants, potser enlluernats per la
vitalitat que encara mostra el català, no
són conscients que aquest pla és necessari. Per això no tenen inconvenient a
usar el castellà quan no caldria: a renunciar constantment a la seva llengua.

sitius en relació amb el català. Més
aviat al contrari. La voluntat d’obtenir
l’adhesió de la població de primera
llengua castellana ha frenat qualsevol plantejament d’exigència en
matèria lingüística. I ha emergit, en
certs sectors adversos o indiferents
a la independència, la percepció que
parlar en català va associat a l’opció
independentista: el rebuig de la independència, llavors, ha implicat el
rebuig del català.

El procés independentista dels últims
anys, a més, no ha tingut efectes po-

Els símptomes hi són. El negacionisme és paralitzador. Hi som a temps.
Però cal posar-hi remei ara mateix.
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L’AGONIA DEL CATALÀ

ANDREU GONZÁLEZ
ESCRIPTOR
Sempre dic que el català és a la Lliga de
Campions de les llengües minoritzades.
Minoritzades, no minoritàries, atès que
es tracta d’una llengua mitjana en nombre de parlants (es troba entre les cent
amb més parlants del món), però que té
dificultats que no han de patir les llengües que són oficials en un estat.
El catalanoparlant, a diferència dels parlants d’altres llengües, està sotmès allò
que Unamuno, a tomb del cristianisme,
anomenava agonia (en el sentit de lluita)
i que el sociolingüista F. X. Vila ha batejat
com a estrès sociolingüístic. A força catalanoparlants ens fa la impressió, real
o no, que després de moltes braçades, la
llengua pot morir en qualsevol moment,
fins i tot només a uns metres de fer peu a
la platja. Això és així perquè, per avatars
històrics prou coneguts, i amb metàfora
futbolística, el català sempre ha de remuntar el partit: la prohibició secular fa
que li arribi relativament tard la normativització, que hi hagi una consciència
fràgil d’unitat lingüística, que sigui minoritària a l’espai audiovisual i de xarxes
socials als territoris on es parla, que

“El català és una llengua poc
imposada, poc exigida. Fins i tot
n’hi ha prou amb l’assistència
(no amb l’assoliment) als
cursos de català per a adults
per regularitzar la situació
administrativa. És una situació
grotesca”

“Els partits dits nacionalistes o
independentistes hegemònics,
sempre amb la calculadora
electoral a la mà, es van equivocar
equiparant en una hipotètica
república futura els papers del
català i del castellà”

coexisteixi en un mateix territori amb
llengües amb més pes demogràfic, etc.

per a adults per regularitzar la situació
administrativa. És una situació grotesca.

El català, doncs, és una llengua massa
exposada a la intempèrie. Els seus parlants són poc mantenidors i, en general,
tendeixen a la submissió lingüística.

Hi podem fer res? Per començar, trobo
que els partits dits nacionalistes o independentistes hegemònics, sempre amb
la calculadora electoral a la mà, es van
equivocar equiparant en una hipotètica
república futura els papers del català i
del castellà. I que farien bé de proposar
polítiques lingüístiques que s’emmirallessin en algunes de més reeixides,
com les de Flandes o el Quebec amb
el neerlandès i el francès, respectivament, no fos cas que en el camí incert
i ple d’obstacles cap a Ítaca es perdés
alegrement la viabilitat futura de la
llengua catalana.

La situació de subordinació política dels
territoris de parla catalana, tret d’Andorra, fa necessària una actitud proactiva
dels parlants, amb una barreja d’estratègies de guerrilla i de “fer-se el simpàtic”, cosa que no cal amb llengües més
fortes. Ho diré d’una altra manera: és una
llengua poc imposada, poc exigida. Fins
i tot n’hi ha prou amb l’assistència (no
amb l’assoliment) als cursos de català
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AMBIVALÈNCIES EN UN CONTEXT
DE TRANSFORMACIONS
NARCÍS IGLESIAS
GRUP DE LLENGÜES, GRAMÀTICA I
DISCURS - GELA
UNIVERSITAT DE GIRONA
La situació de la llengua catalana és tan
diferent a cada territori que només valoraré el cas de Catalunya. Estem vivint
sobre els fonaments d’una política lingüística concebuda fa unes dècades i per
més que s’ha anat completant, els canvis
profunds impulsats per la globalització
i la societat digital estan desbordant
molts àmbits. Els grans processos de
catalanització iniciats fa unes dècades,
especialment rellevants en el món de
l’ensenyament i dels mitjans, van aturar
unes quantes inèrcies letals amb què el
català va arribar a la transició espanyola,
però la realitat social i comunicativa
ha canviat tant que les conquestes que
es veuen a final del segle XX ara ja han
quedat empetitides o qüestionades per
factors molt diversos.
Es veu claríssim, per exemple, en el
terreny de la comunicació, que com a
tants països occidentals és al centre de
la vida dels ciutadans. Un terç del nostre
dia, el destinem a mitjans i a continguts
digitals. Aquí el català hi és i no hi és,
segons quin àmbit mirem. Una cosa són
els referents informatius, on el català

“Una cosa són els referents
informatius, on el català és fort,
i tota una altra cosa són l’oci
i l’entreteniment, on el català
gairebé no hi és”

“La pràctica tan general de
convergència lingüística mutila
les potencialitats socials de la
llengua: la converteix
en prescindible”

és fort, i tota una altra cosa són l’oci i
l’entreteniment, on el català gairebé
no hi és.

de convergència lingüística que mutila
les potencialitats socials de la llengua:
la converteix en prescindible.

Pel que fa a l’ús social, la situació també
és ambivalent. Les més de tres-centes
llengües que es parlen són una fortalesa
del país i obren noves possibilitats al català, que té una certa capacitat d’atracció. Els qui no el tenen de llengua inicial
el poden parlar ocasionalment segons
l’interlocutor i el context comunicatiu
o fins i tot el converteixen en llengua
habitual. Aquesta és una força enorme
de la llengua, però molt limitada, que
contrasta amb una pràctica molt general

Caldria un nou impuls a l’àmbit macro
i als àmbits micro que situés el català
en els grans corrents de canvi social,
cultural i econòmic. Les diferents iniciatives que van cap aquí, però, queden
limitades a àmbits d’actuació molt parcials o reduïts, desvinculats d’un corrent més general. No n’hi ha prou amb
els diagnòstics de tota mena d’experts
en llengua o educació, també caldrien
aportacions d’especialistes en comunicació, economia o urbanisme.
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EL PRESENT
DEL CATALÀ

XAVIER LAMUELA
Robert Phillipson, al seu llibre Linguistic
Imperialism (1992), dóna com a definició
operativa de l’imperialisme lingüístic de
l’anglès que “la seva posició dominant
s’afirma i es manté amb l’establiment i
la reproducció continuada de desigualtats estructurals i culturals entre l’anglès i d’altres llengües”. Si, en comptes
de dir “anglès”, hagués dit “espanyol”,
s’hauria pogut referir perfectament a
la constitució espanyola del 1978 i a la
política lingüística de l’Espanya postfranquista. En efecte, una constitució
que nega el caràcter plurinacional de
l’estat i subordina l’ús d’una sèrie de
llengües innominades al de l’espanyol,
estableix les bases d’una política sistemàtica de coerció sobre l’ús social del
català i de les altres llengües atrapades
dins de l’estat borbònic.
La situació de la llengua catalana a
aquest costat de la frontera pirinenca és essencialment la conseqüència,
primer, del règim franquista i, després,
d’aquest estat institucionalitzat de
subordinació, que permet, entre altres
coses, que el franquisme estructural de

“La situació de la llengua
catalana a aquest costat
de la frontera pirinenca és
essencialment la conseqüència,
primer, del règim franquista
i, després, de l’estat
institucionalitzat
de subordinació”

“Cal una gestió del
plurilingüisme de la nostra
societat feta amb esperit de
subversió, de pluralitat i de
dinàmica de canvi, del canvi
radical, entre altres, del marc
sociopolític”

l’estat espanyol continuï actuant impunement. El simple contrast de dues
dades de l’enquesta d’usos lingüístics
de la població de Catalunya del 2018
serveix per a fer-se càrrec d’aquesta
situació: el 81,2% dels enquestats diu
saber parlar català, però el 23,6% diu
que no l’usa mai i el 24,9% que l’usa
poc. No cal dir que un 48,5% de població
que a la pràctica no parla català és una
xifra molt més ajustada a l’experiència
de l’esforçat ciutadà.

com a normals i el present de la llengua
catalana produeix en els seus parlants
una concepció de la realitat marcada
per la submissió a les condicions de la
subordinació lingüística, el reduccionisme que veu la llengua com un mitjà
limitat al propi grup i la rigidesa que
impedeix de concebre situacions de
canvi profund. Cal, doncs, una gestió
del plurilingüisme de la nostra societat feta amb esperit de subversió, de
pluralitat i de dinàmica de canvi, del
canvi radical, entre altres, del marc
sociopolític.

Les situacions de fet són percebudes
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LLENGUA I
RESPONSABILITATS
MERCÈ LORENTE CASAFONT
En el debat actual sobre la pervivència
de la llengua destaquen conceptes com
la consciència, la solidaritat i l’empatia,
que ens apel·len individualment com a
ciutadans i que ens fan repensar les nostres pròpies actuacions o militàncies. Ara
bé, no creieu que hi hauríem d’afegir les
responsabilitats personals i col·lectives
de molts de nosaltres?
El Diccionari de la llengua catalana ens
ofereix diverses accepcions de l’adjectiu
“responsable”. En llegir-les de seguida
ens ve al cap la referència a professionals,
empresaris, funcionaris públics i responsables polítics. Assumim responsabilitats
quan acceptem reptes professionals o
càrrecs de diversa mena. I, en el tema de
llengua, hem d’admetre que sovint hi ha
deixadesa o que simplement el defugim.
Està molt bé que ens recordem a nosaltres
mateixos que la llengua depèn de nosaltres, però no només quan interactuem
amb altres persones. De poc ens servirà
defensar la llengua a partir de l’hora en
què pleguem de treballar, si dins de la
feina deixem fer i ignorem les responsabilitats que ens han estat assignades.
Per què ens escandalitza que la llengua
del pati a l’escola sigui majoritàriament
el castellà? No és res més que el reflex
de la situació general de la llengua en
alguns municipis (no a tot el país, per
sort). En canvi, com és que no ens amo-

“Durant molts anys s’ha repetit
insistentment que la immersió
ha estat i és un èxit. És cap
sorpresa dir que hi ha centres
públics i privats en què no
s’aplica o no s’aplica de
manera convenient?”

“Som nosaltres mateixos els
qui estem fent fora el català
de la universitat i de la
comunicació científica”

ïna que alguns joves acabin el període
escolar obligatori sense dominar prou la
llengua? Durant molts anys s’ha repetit
insistentment que la immersió ha estat i
és un èxit. És cap sorpresa dir que hi ha
centres públics i privats en què no s’aplica
o no s’aplica de manera convenient? Cal
apel·lar, doncs, també a la responsabilitat dels docents, dels equips directius de
centre i sobretot dels tècnics i dels polítics
del ram.

ha quedat relegat a la tercera posició,
després del castellà i de l’anglès. El multilingüisme a la universitat és un miratge.
S’ha introduït l’anglès a la docència amb
afany mercantilista (i només l’anglès,
per cert) i s’ha oblidat que el domini de
la llengua pròpia és fonamental per al
desenvolupament professional de mestres, metges, psicòlegs, periodistes o
advocats. Es van prenent decisions que
redueixen la presència del català a la universitat cada vegada més. I els claustres,
els professors o els sindicats no hi tenim
res a dir? Som nosaltres mateixos els qui
estem fent fora el català de la universitat
i de la comunicació científica.

Aquests mesos, com passa cada any, hi ha
estudiants que denuncien que no poden
cursar matèries en català a la universitat. Els rectors reaccionen ràpidament
als mitjans tot dient que són desajustos
d’horaris, problemes de matrícula, llibertat de càtedra, i enguany hi ha la covid
per acabar-ho d’adobar. Però després
ens n’oblidem. El fet és que en algunes
titulacions universitàries no hi ha cap
possibilitat de rebre la docència íntegrament en català, i en moltes el català

Són només dos exemples de l’àmbit educatiu, en què tenim funcionaris, equips
directius i responsables polítics; però
ho podem ampliar a qualsevol escenari
professional. Pensem-hi i, sobretot, fem
autocrítica. Molts mals vénen d’Almansa,
però molts altres vénen de dins de casa.
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EL FUTUR DEL CATALÀ I LA
CREATIVITAT LINGÜÍSTICA
JOSEP MARTINES
UNIVERSITAT D’ALACANT
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Enyorar, estimar, arribar, despús-ahir…
són paraules corrents de la llengua catalana. Com tantes d’altres van sorgir
en algun moment de la història: van
començar com a mots nous, com a neologismes i, a la fi, van arrelar en el
repertori lèxic bàsic i quotidià. Quan
es parla de creativitat lingüística, es
recorre sovint a llengües llunyanes i
a territoris exòtics en què, com si es
tractés de pedres precioses de raresa
insuperable, s’han descobert mots que
expressen conceptes complexos amb
belles i genials metàfores o metonímies:
paraules inuits, morfemes del dyirbal,
esquemes espacials de la llengua haussa,
mots mals de traduir del japonès… Sí,
són exemples esplèndids de la manera
com aquelles societats han donat resposta, per mitjà de les llengües, a un interrogant fonamental i també quotidià:
“Què és això?”
El sistema cultural de cada societat és
al darrere dels mots. El català ha servit
durant segles perquè els parlants poguessen respondre’s aquest interrogant.
Ho han fet recorrent a les mateixes eines
cognitives que tots els altres éssers humans i sovint ho han fet, com també els
altres éssers humans, d’una manera
particular. El “sentiment que provoca
el fet de no saber dels altres i del propi
país” es va concebre a partir de la causa:

“La supervivència del català
depèn de molts factors.
També de la mesura en què
podrà continuar sent una
manifestació de la creativitat
dels parlants”

“Cada dia cal recercar mots nous
per a coses i conceptes que potser
han envellit o s’han carregat amb
matisos negatius... I cal fer-ho
en un context de globalització,
d’interferència profunda del
castellà i de l’anglès”

“no saber”, del llatí ignorare: enyorar;
en la recerca d’un mot que expressés el
“ben amar”, es va trobar la solució en
el cultisme estimar; un terme mariner,
en un país que mira i viu de la mar, arribar, va fer recular el polisèmic venir;
la projecció d’un esquema de referència
espacial i temporal “en espill” també
cap al temps passat, a diferència del que
han fet altres cultures, va permetre que
el català antic i encara molts catalanoparlants diguen tant despús-demà com
despús-ahir… Fins i tot, el llenguatge
popular va recórrer a empeltar i empelt
durant un cert temps per a expressar allò
que ara denominem vacunar i vacuna.

la societat catalanoparlant de mantenir
i de projectar cap al futur un sistema
cultural propi. Es tracta de mantenir la
creativitat lingüística, de donar respostes pròpies a un desafiament quotidià:
ja ho hem dit, respondre l’interrogant
“Què és això?”. Un interrogant que no
cessa: cada dia hi ha coses i conceptes
nous, cada dia cal recercar mots nous
per a coses i conceptes que potser han
envellit o s’han carregat amb matisos
negatius… I cal fer-ho en un context de
globalització, d’interferència profunda
del castellà i de l’anglès, de (encara)
minorització, de canvi demogràfic, de
desigualtat en els drets lingüístics dels
ciutadans, de parapeus en la construcció
d’un mercat cultural propi i cohesionat…
En la societat contemporània açò és
faena de molts: de l’usuari corrent, dels
mitjans de comunicació, de les institucions acadèmiques, dels professionals
de la llengua, de l’ensenyament… Un
gran desafiament quotidià.

La supervivència del català depèn de
molts factors… També de la mesura en
què podrà continuar sent una manifestació de la creativitat dels parlants.
Aquesta qüestió s’identifica a voltes amb
posicions de purisme. No: és una qüestió
de, si se’ns permet, salut, de capacitat de
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LA SOCIOLINGÜÍSTICA,
UNA EINA NECESSÀRIA
VICENT MARTINES
ISIC-IVITRA, UNIVERSITAT D’ALACANT.
IEC. RABLB
La sociolingüística és una disciplina científica centaure en sinergia, amb moltes
referides a la lingüística i a les ciències
socials i hi aporta coneixement quant al
bé més preuat de l’ésser humà, les llengües i les societats en què es fan servir. La
sociolingüística no és deserta d’interès ni
d’utilitat, i menys encara quant a la nostra
llengua, la catalana, escampada i vital pel
domini lingüístic compartit. La sociolingüística catalana gaudeix d’un excel·lent
nivell d’R+D+i en el context internacional
general de la disciplina. És una virtut
derivada d’haver de viure en un context
de minorització lingüística, amb tot el que
això comporta. Ha estat una resposta de
coneixement i amb trellat a una situació
desfavorable. Hi ha molts fòrums que han
fet contribucions a la recerca, la reflexió
i la generació d’estratègies d’aplicació
sociolingüístiques.
En aqueix context s’insereixen els Cursos
de Sociolingüística de la Nucia, que enguany arriben a la 33a edició (tindrà lloc
del 6 al 27 de novembre, vegeu-ne la informació a la web). Aquesta és l’activitat
degana i ininterrompuda al nostre país,
que vincula tres menes d’institucions
fonamentals: la universitat, en concret,
la Universitat d’Alacant (UA), a través de
la seu universitària a la Nucia, l’administració local (l’Ajuntament de la Nucia,

“La sociolingüística catalana
gaudeix d’un excel·lent
nivell d’R+D+i en el context
internacional general de la
disciplina. És una virtut derivada
d’haver de viure en un context
de minorització lingüística”

“La sociolingüística no és deserta
d’interès ni d’utilitat, i menys
encara quant a la nostra llengua,
la catalana, escampada i vital pel
domini lingüístic compartit”

que durant 33 edicions hi ha donat suport
unànime) i centres internacionals que, en
gran mesura, han emanat de la tasca generada al llarg d’aquestes tres dècades (el
Center For Catalan Studies de la University of California at Santa Barbara, EUA,
l’Internationales Institut für Ibersiche
Studien de l’Otto-Friedrich Universität
Bamberg, Alemanya; i l’ISIC-IVITRA
–UA–). A més, hi compten molt dos
elements cabdals més: els centenars
d’especialistes de les universitats de la
Xarxa Vives i de diverses administracions autonòmiques que hi han participat
com a ponents; i els milers d’inscrits al
llarg de les 33 edicions. Una sinergia de
transferència universitat-societat que ha
trenat altres col·laboracions institucionals sense perdre mai de vista l’ensenyament, els professionals de l’educació –la
realitat–, els estudiants –el futur–, el
poble; el front interior (escola, societat,
universitat, institucions) i el front exterior (fer conèixer arreu la nostra realitat

sense que altri en controle el relat).
Ben possiblement iniciatives com aquesta, basades en sinergia de molts agents de
la societat i de l’acadèmia, i amb la durabilitat i la continuïtat estesa en el temps
que són metàfora i, alhora, constatació
de ferma decisió de no cedir malgrat tot,
siguen un component més per enfortir
les possibilitats de futur de la llengua
catalana. La recerca rigorosa i la reflexió
serena dels especialistes és ben necessària, per no “parlar tot fantasiant”. S’ha
de combinar amb el suport constant i
sense ingerències de les administracions.
A més, hi cal una sempre renovellada
resposta dels interessats. D’aquesta manera hom podrà aportar la formació i la
implementació sociolingüístiques, en
aptituds i actituds, per respondre a les
dificultats que planteja un marc legal i un
complex (des)concert actitudinal social
no sempre favorables (per no dir, sovint
obertament contraris).
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ADOPTAR EL CATALÀ: LA
IMPORTÀNCIA DELS AFECTES
MARINA MASSAGUER
INVESTIGADORA EN SOCIOLINGÜÍSTICA
AL CUSC-UB I A LA UOC
Me gustaría poder hablar con otras personas que parlan catalán o castellano,
pero no tengo ninguna.
La frase que obre aquest escrit és de la
Sumana, una noia de divuit anys que
va arribar a Barcelona des de l’Índia
quan en tenia tretze. La vaig entrevistar quan feia el treball de camp per
a la meva recerca sobre no catalanoparlants a Catalunya. La Sumana vol
estudiar infermeria a la universitat
–entre altres motius, per millorar les
condicions de vida de la seva família–,
però sap que no podrà fer-ho si no millora el nivell de català i de castellà. De
vegades li costa seguir el que expliquen
els professors i per això s’ha apuntat
a un curs de català a l’Escola Oficial
d’Idiomes. Però, malgrat els esforços,
no aconsegueix parlar-lo perquè no té
ningú amb qui practicar el que aprèn.
Els seus companys d’institut provenen, com ella, de l’Índia, Bangladeix
i el Paquistan.
Per adoptar el català en el dia a dia és
necessari tenir gent al voltant amb qui

“Calen més espais informals en
què es trobin catalanoparlants
i persones que (encara) no
el parlen, en els quals el
català sigui la llengua de
relació habitual. Equips de
futbol, cursos de cuina, colles
castelleres o, simplement,
grups d’amics amb qui xerrar
de tant en tant”

“Més important que el simple
aprenentatge lingüístic és establir
vincles personals en català en
entorns socialment atractius
i acollidors. Entorns on poder
compartir afinitats i experiències
positives”

parlar-lo. Per a això calen més espais
informals en què es trobin catalanoparlants i persones que (encara) no el parlen,
en els quals el català sigui la llengua de
relació habitual. Equips de futbol, cursos
de cuina, colles castelleres o, simplement, grups d’amics amb qui xerrar de
tant en tant. Generar aquests espais és
important, en primer lloc, perquè els
no catalanoparlants puguin aprendre
la llengua col·loquial i practicar-la en
els contextos reals en què es fa servir.
Perquè, com il·lustra el cas de la Sumana,
l’accés al català va més enllà del sistema
educatiu i de les classes per a adults.

Però encara més important que el simple aprenentatge lingüístic és establir
vincles personals en català en entorns
socialment atractius i acollidors. Entorns on poder compartir afinitats
i experiències positives. Perquè els
vincles i la identificació amb el català
són, en realitat, vincles i identificació
amb les persones que el parlen. Combatre les desigualtats implica crear
les condicions socials perquè ningú
que vulgui parlar català es quedi sense poder-ho fer per falta d’accés a la
llengua.
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CAL UNA LLEI DE LLENGÜES
DE L’ESTAT ESPANYOL?
BRAULI MONTOYA ABAT
UNIVERSITAT D’ALACANT
La pregunta, formulada d’una manera
més completa, seria si una llei així milloraria la situació actual del català, que
és el que, en definitiva, ens interessa.
Pensant globalment en les comunitats
polítiques espanyoles que comparteixen la nostra llengua (Catalunya, País
Valencià, Illes Balears, Franja d’Aragó i, fins i tot, el Carxe, a la regió de
Múrcia), la resposta seria afirmativa.
És clar, en el supòsit que aquesta llei
partira de la reforma de l’article 3 de
la constitució espanyola, que consagra
una jerarquia de llengües al capdamunt
de la qual hi ha al castellà i on “les
altres” ni tan sols són dignes de ser
esmentades. Per tant, caldria que el
nou article 3 fera tres coses: anomenar
les llengües diferents del castellà que
ara són cooficials (a part de la nostra,
el basc i el gallec), especificar de quins
territoris és pròpia cadascuna i, finalment, equiparar-les jurídicament. En
el cas del català, això suposaria entrar
en la qüestió dels dos noms que rep i
que tanta polseguera ha alçat en els
alts tribunals espanyols: la presentació
formal del doblet “català-valencià”
seria la millor solució. Certament, hi

“Caldria que el nou article 3
de la constitució espanyola
fera tres coses: anomenar
les llengües diferents del
castellà que ara són cooficials,
especificar de quins territoris és
pròpia cadascuna i, finalment,
equiparar-les jurídicament”

“El català-valencià deixaria
de ser una llengua merament
‘autonòmica’ i experimentaria un
ascens d’estatus en la percepció
dels seus parlants, que sentirien
una (major) seguretat en el seu ús”

hauria moltes forces vives de les dues
comunitats principals (Catalunya i el
País Valencià) que no quedarien contentes amb la solució, però ja se sap
que arribar a consensos té això: que
sempre hi ha descontentament per
ambdues parts. I ens conformaríem
amb el reconeixement i l’oficialització del nom doble? És clar que no: el
català-valencià hauria de ser “llengua
d’estat”, com el castellà. Hauria de ser
una de les quatre llengües “pròpies”
del cap de l’estat (no entrem ara si
rei o president republicà), de totes les

institucions i organismes estatals i,
per tant, també de la Unió Europea. Dit
amb altres paraules: el català-valencià
deixaria de ser una llengua merament
“autonòmica” i experimentaria un ascens d’estatus en la percepció dels seus
parlants, que sentirien una (major)
seguretat en el seu ús. A partir d’aquí
no és que tot absolutament fóra més
fàcil per al futur del català però sí que
s’hauria aplanat el camí per a esdevenir una autèntica llengua nacional de
(gairebé) tot el seu territori.
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