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De manifestos per la diversitat  
i necessitats lingüístiques
Jordi Ortiz de Antonio

Q    uan a l’Estat espanyol es publica un manifest o un 
article a favor de la diversitat lingüística interna, 
com el que acaba de publicar el Seminario Mul-

tidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España («España 
plurilingüe»), sempre és necessari fer-ne una lectura entre 
línies atesa la ideologia lingüística que desprèn l’Estat 
nació.

Espanya és un estat immensament ric en termes de 
diversitat lingüística. Prop del 45% de la població espa-
nyola resideix en un territori amb llengua cooficial. Però 
és un estat profundament pobre en cultura de promoció 
d’aquesta riquesa lingüística. Que se’ns presenti, ara, un 
manifest que defensi la riquesa lingüística de l’Estat no 
deixa de provocar desconfiança.

El manifest és clarament idealista: una Espanya unida 
al llarg del temps gràcies a les seves comunitats lingüísti-
ques. «La diversidad en la unidad», en deien. El suprema-
cisme de la llengua castellana es remunta a molts segles 
enrere, així com la seva imposició colonial i estatal, però 
també vénen d’antic els processos de minorització lin-
güística de les llengües no castellanes: des del punt de 
vista de la denominació lingüística (aragonès i asturia-
nolleonès com a «dialectes històrics del llatí», el foment 
de la segregació lingüística del valencià…), de la ideolo-
gia (el castellà com a llengua universal) i del seu ús. 

Però no és d’això que vull parlar, sinó dels fets. El mani-
fest es queda en paraules, en un eslògan, en paper moll, sense 
propostes efectives de promoció i difusió lingüístiques ni 
memòria econòmica per a fer-ho viable. Ens falten fets, no 
paraules. Però quins fets?

El fonament de la «normalització lingüística», el para-
digma sociolingüístic imperant en les comunitats lingüísti-
ques minoritzades de l’Estat, es basa en el fet de portar aques-
tes llengües a la «normalitat», és a dir, al seu ple ús social. Si 
volem augmentar els àmbits d’ús de les llengües de l’Estat 
no serveixen propostes de revitalització lingüística de Fish-
man, ja no serveixen els processos de bilingüització. El bilin-
güisme social és una utopia, és un xoc i una lluita constant 
entre una llengua dominant i una llengua dominada.

Una llengua sobreviu per l’ús social, el prestigi lin-
güístic i la política lingüística que té al darrere. No es pot 
potenciar el prestigi d’una llengua amb polítiques que 
es limitin a fomentar la promoció del seu ús. En un món 

globalitzat, la política lingüística ve donada per l’incre-
ment de la demanda.

El que cal és crear necessitats d’ús de la llengua. En 
un model capitalista i de consum com el que tenim, les 
bondats de la «convivència bilingüe» i la «promoció» 
són paper mullat. Per a vendre un producte i crear-ne una 
demanda cal una necessitat de consum. Per a normalitzar 
una llengua i potenciar-ne l’ús i la transmissió intergene-
racional calen necessitats comunicatives.

Normalitzar una llengua és dotar-la de nous àmbits 
d’ús: crear-ne necessitats és dotar-la de discriminació posi-
tiva i fer-la vehicular i preferent en la societat i els pilars 
bàsics de la política lingüística (escola, mitjans de comu-
nicació i Administració pública). Crear-ne necessitats és 
fent-ne un requisit. Tot fent-ne un requisit es crea un filtre 
social o laboral, econòmic, que passa necessàriament pel 
coneixement d’aquesta llengua. Un coneixement que, d’al-
tra banda, porta a l’ascens social.

Una llengua que permet l’ascens social és una llengua 
amb bona salut i amb bona transmissió lingüística. L’anglès, 
l’espanyol o el francès són llengües majoritàries i amb bona 
salut perquè han estat capaces de fer-hi canalitzar la cultura 
de l’ascens social, la possibilitat de trobar feina. S’han tor-
nat no solament necessàries, sinó imprescindibles.

Una llengua que no és necessària per al benestar social 
és una llengua patrimonial i folklòrica condemnada al fra-
càs i a la mort lingüística. Una llengua que basa la seva 
existència en la música tradicional, els cants populars, 
les danses o les festivitats antropològiques és una llen-
gua sense futur. És una llengua vista com a «innecessà-
ria» o merament «patrimonial»: el record romàntic d’un 
temps antic que, tanmateix, defineix la comunitat lingüís-
tica. És aprendre-la per curiositat, per «lligar-se a la terra», 
per recordar qui som, sense finalitats comunicatives reals. 
Element pur d’una identitat que s’expressa en la llengua 
dominant.

Que el manifest digui que el castellà «és cosa de 
tots» i que les llengües no castellanes són «elements del 
patrimoni espanyol, que mereixen especial respecte» és 
cinisme i paper moll. Calen fets. Sense fets és condem-
nar aquestes llengües (en menor o major grau) a la seva 
re gionalització.  ♦
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