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L'assemblea de cloenda del curs de Sociologia de la Llengua, organit- 
zat pel Seminan de Sociolingüística de Barcelona a la UCE de Prada de 
Conflent, desprts de debatre entorn dels temes tractats a les sessions 
d'enguany, ha a m b a t  a les consideracions següents. 

EL MODEL DE LLENGUA 

A cada model de  llengua correspon un model de nació. Les imbnca- 
cions entre poder i llengua no s6n ni febles ni aleatbries i l'un actua so- 
bre I'altra. ja sia garantint-li totes les funcions, si hom en preten una 
normalització plena de I'ús, ja sia minoritzant-la. restant-li utilitat, de- 
gradant-la o fragmentant-la. 

L'acceptaciú del bilinguisme social, del blaverisme, de les propostes 
del barco fantasma o d'altres de dimission$tries són trampes mortals per 
a la llengua del nostre pals perque impedeixen el procés de recuperació i 
actuen, per tant, a favor de la minoriízació i de la substitució lingülsti- 
ques. 

L'únic model valid de  llengua nacional a que aspira qualsevol nació 
lliure i sobirana 6s aquell que converteix la llengua prbpia en instrument 
ric i apte p e r a  totes les necessitats comunicatives; és aquell que abasta 
tots els imbits lingüístics i cohesiona i respecta la diversitat dialectal de 
101 el territori lingulstico-nacional. 

Es per tot aixb que cal denunciar: 

1. Les pressions que el GEC exerceix sobre I'IEC. la nostra maxima 
autoritat lingüística, des de posicions de  control de la llengua dels 
media. 

2. El model de llengua d'alguns rnitjans de comunicció. 
3. La proliferació de gramhtiques fraudulentes i de llibres d'estil 

manipuladors de  les autoritats lingülstiques. 
4. La manca de progrés del catala com a llengua de I'ensenyament. 
5. La reducció de I'exigencia de  la llengua catalana a les PAUU (Pro- 

ves d'accés a la Universitat). 



Tot aixb demostra que no hi ha prou voluntat polltica pera  catalanit- 
zar plenament la socielat. 

ACTlTuDS CR~TIQUES DELS JOVES ESTUDIANTS 

En el rnarc del Sal6 de I'Ensenyarnent, els joves estudiants van ex- 
pressar per escrit llur opini6 sobre la problemitica actual de la societat. 
tot rebutjant la droga, I'atur o de fer el soldat i tot criticant actuacions 
polltiques. Opinions corn "el govern no dedica temps ni pressupostos (11,s 
joves". o bé "dono carabassa a la política dels PPCC" ens demostren que 
els joves s6n f o r p  més conscients que alguns no es pensen o no volen 
admetre. 

Caldria, doncs, comptar més arnb els joves a I'hora &intervenir tant 
en la reforma educativa com en I'organitzaci6 d'altres aspectes socio-po- 
Iítics. Potser ja comenp  a &ser hora de  pensar a estendre la democi-acia 
participativa al sector estudiantil. 

EL PROGRÉS, DETONANT DE LA SUBSTITUCI~ LING~~~sTICA? 

6 s  de vital importancia lligar la noció de normalització lingülstica al 
nostre pafs arnb la idea de progrés. Cal entendre i defensar la (re)catala- 
nització plena de la nostra societat com un element necessari p e r a  fer 
de  Catalunya una nació avancada i plenament inserida en el context in- 
ternacional. 

POL~TICA LING~~~sTIcA ENVERS LA LLENGUA NACIONAL 
1 LA INTERL~ NGUA 

1. Les terceres Ilengües, aquelles que s'interposen entre la llengua 
nacional i la d'intercomunicaci6 amb Europa i amb el m6n. que 6s sens 
dubte I'angles, s6n noses innecessiries que no permeten el ple desenvo- 
lupament de I'ús lingülstic propi. 

Els metodes i els mitjans precaris arnb que s'irnparteix la interlíngua 
als centres educatius no permeten als nostres estudiants que n'adquirei- 
xin un bon nivel1 de competencia i consegüentrnent els resta possibili- 
tats tant educatives corn laborals de cara a la CEE i a la cornunitat inter- 
nacional. 



2. El bilingüisme social, la interposició de i'espanyol tant en el siste- 
ma educatiu com en els media. actua en menyscapte de la llengua nacio- 
nal, que, si la situació no canvia, mai no podrh recuperar la plenitud 

i d'ús. La recuperació només s e d  possible si el catala esdeve I'única Ilen- 
gua oficial "de facto". 

ELS USOS 1 LES ACTITUDS LING~~STIQUES DELS ESTUDIANTS 

L'estudi cornparatiu sobre l'ús i les actituds lingüfstiques dels alum- 
nes de primaria i de secundaria del Principat i de I'illa d'Eivissa permei 
de constatar: 

l .  Que I'escis percentatge d'hores lectives en catala provoca que fins 
i tot alumnes de llengua familiar catalana aconsegueixin rn6s competen- 
cia oral i escrita en espanyol que en catala. Horn pot comprovar que el 
sistema lingüfstico-educatiu que s'aplica als PPCC espanyolitza I'alurn- 
nat, que la catalanització escolar ni ha aturat el pmcés substitutori ni ha 
aconseguit d'invertir-lo. 

2. Que les actituds lingülstiques d'alumnes i de pares pel que fa a in- 
crementar la catalanització escolar s6n rnolt rnés favorables que les au- 
toritats acaderniques no s6n disposades a potenciar. 

3. Que I'increment de I'ús del catala col.loquial i culte entre i'alurn- 
nat de les zones rnés descatalanitzades no s'aconsegueix per mitji de 
campanyes publicithries del tipus "Depen de tu". El que cal 6s investigar 
en microimbits socials on incideix directament la pressió del grup sobre 
I'individu. 

Aquests estudis socials demostren que el fet de prendre consciencia 
de la influencia de  la pressió del gmp sobre les decisions individuals i el 
fet d'adonar-se que el conformisrne no 6s I'única opció possible poden 
conduir l'individu cap a I'autonomia i la rnaduresa en la presa de deci- 
sions alternatives. Els automatismes lingülstics adquirits en la interco- 
rnunicació social tan sols es poden modificar si se'n descobreix I'efecte i 
hi concorre la voluntat de canvi. 

L'imhit escolar 6s un dels llocs mes adients on induir comporta- 
ments d'ús lingüfstic girats a recuperar I'ús de la llengua nacional. L'es- 
cola és I'únic ambit que acull la totalitat de la població durant molts 
anys i por ajudar a fer adquirir, de manen  graduada i sisternatica, uns 
coneixements, uns habits i unes actituds favorables a la lleialtat lingüls- 
tica. 

4. L'escola ha d'actuar paral.lelarnent a la cornunitat perque els 
apreneniatges que adquireixen els alumnes tinguin una utilitat funcio- 



nal. Cal doncs, prendre mesures decidides per incrementar els percen- 
tatges dels media i del m6n econ6mico-empresaria1 en catala. 

PER CONSEG-NT, CONSIDEREM NECFSSARI D'EXPRESSAR 
EN AQUESTA ASSEMBLEA LES CONCLUSIONS SECUENTS: , 

Darrere cada model de llengua hi ha un model de nació. El model de 
llengua nacional que pmpugnem ha d'ésser ric i complet, capaG d'abastar 
10% els registres, respectuús amb la diversitat dialectal i cohesionador 
quant a establir un estindard vilid i apte pera tot el domini lingüístic. 

Les renúncies lingüístiques que hom preten imposar des de molts 
sectors s6n estrategies d'un mateix procés substitutori. 

La vindicació de la sobirania IingüIstica ha d'anar lligada a la idea de 
progres i té un objectiu prioritari irrenunciable: la plena recuperació de 
I%s social de la Ilengua. 

Els paisos que han patit colonitzaci6 d'altres llengües que no s6n les 
prbpies s'han vist obligats a bilingüitzar-se i han adquirit compona- 
ments de submissi6 tot renunciant sovint a usar la llengua en contextos 
on no 6s absolutament necessiria. Aquesta colonització mental s'ha ge- 
neralitzat dins el conjunt dels parlants per les pressions que el gmp 
exerceix sobre l'individu. Una via pera  aconseguir la normalitat lingüls- 
tica és de generar i potenciar minories actives que trenquin les inkrcies i 
els automatismes adquirits, a fi d'iniciar la inversió del proces substitu- 
tori amb la represa activa de l'ús lingüístic. 

Seniinari de Sociolingüisiica de Barcelona 
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

Prada de Conflent, 23 d'agost de 1992 

NOTA DE: 
UCE,  rada de Conflent, agost de  1992 

CAL UNA 'IND~STRIA DE LA LLENGUA" NORMALITZADA 

De manera general podem considerar indcísrria de la llengua tot el 
conjunt de  tecniques i processos que tenen la llengua com a materia fo- 
namental. 



L'aparició d'aquest concepte ens mostra (tal com ja deien. a principi 
dels anys 80, els Grups de Defensa de la Uengua refennt-se als mitjans de 
comunicació de massa). que la normalització lingülstica no depkn no- 
més del fet de fomentar la comunicació oral directa entre els parlants. 
La supervivencia d'una llengua en el m6n d'avui depen de tot un conjunt 
de  tecnologies i de processos que cal garantir amb mesures econbmi- 
ques i polltiques. 

Fent una enurneració general convé distingir entre: 

1. Tecniques i processos de rnanipulació i d'emmagatzematge d'in- 
formació lingülstica. 

És questió. en general, de la utilització de la infomdtica en la mani- 
pulació de cahcters d'escriptura. Hi podem distingir: 

a)  Programes de tractament de textos. 
b) Bancs de dades lingüístics (Bases de dades terminolbgiques. ges- 

ti6 i emmagatzamatge de textos...). 
C) Programes d'aprenentatge. de traducció assistida per ordinador, 

de traduccib semiautomitica etc.. 
d)  Sistemes i xarxes de transmissi6 de dades. 

2. Tkcniques i processos de comunicació. de base lingülstica. 

És questió, en general, de I'emissió-recepcib d'informació lingülstica 
combinada amb uns altres tipus d'informació auditiva ¡/o visual. Hi po- 
dem distingir: 

a )  Emissió-recepció de RTV (importancia de la transmissió via sa- 
tel.lit). 

b) Muntatge i difusió d'espectacles de massa (cinema. teatre. can- 
~6 ... ). 

d) Publicació i difusió de material enregistrat (audio. vfdeo etc.). 

Totes questes arees es troben endarrerides en esguard de les Ilengües 
europees més protegides políticament (angles. espanyol. francés...). 

Cal prestar atenció especial a les arees més desassistides actualment 
(irea 1.b. especiaiment emmagatzematge de textos / Area 2.a. esp. c a n ~ 6  
destinada a gent jove i a diversi6 de masses...). 



El rnantenirnent adequat de tot el conjunt de tkcniques i de processos 
exposats mes arnunt dernana, no sols una inversió irnportant de recur- 
sos econbrnics, sin6 tarnbé la prornoció d'unes polltiques adients que 
han d'ésser. a m&, planificades a nivel1 de  tot el temitori nacional. 

CATALA, LLENGUA NACIONAL (11) 

Carles Castellanos (Barcelona) 

Cal tarnbé tractar, encara que sigui breument, el tema del rnodel de 
llengua que és objecte des de fa un ceri ternps de reiterades polkrniques. 
entre els qui es presenten corn a defensors d'un catala anornenat "light". 
i els seus contraris (que s6n qualiticats pels primen, de partidaris d'un 
catali "healy"). 

La constnicció d'un rnodel de llengua propi del catala ha estat un 
procés llarg i que ha tingut la seva expressió conternpoiania més rernar- 
cable arnb la norma fabriana. La coherencia de la normativa de Pornpeu 
Fabra va permetre disposar d'una llengua codificada, apta per a una 
gran rnultiplicitat d'usos formals (culturals, polltics, econbrnics ... ). A 
partir d'aquesta fita, l'ortografia de base fabriana ha estat adoptada d'un 
punt a I'altre del temtori catali. Les resistencies encara existents (com 
la del blaverisrne valencia) apareixen forcosarnent corn a residuals. 

El procés de normalitzaci6 pel que fa al model de llengua a utilitzar 
semblava, doncs, pdcticarnent acabat. 

Perb arnb I'aparició de les diferents autonomies regionals i dels mit- 
jans de cornunicació que depenen de cada govem autonbrnic per sepa- 
rat. la situació del rnodel de llengua ha estat objecte de discussió. i ens 
trobern actualrnent en una situaci6 d'una ceria confusió i d'un cert es- 
tancarnent també en aquest carnp. 

La polernica s'ha generat corn és sabuk principalrnent en els rnitjans 
de cornunicació i ha estat protagonitzada per persones arnb unes certes 
responsablitats en I'assessorarnent lingülstic de les diferents autono- 
mies. Aquest fet no 6s casual ja que 6s evident que la concepció regiona- 
lista-autonomisla predisposa a un posicionarnent ideolbgic determinat, 
tamb6 en qüestions lingülstiques. Cal doncs. no prendre's alegrernent 


