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LA VERITABLE NORMALITZACI~LINGU~CTICA
Alfred Badia
Sembla que el debat entre els partidaris del catala "light" i els qui simplement
defensemdcatala genuí,ara vagiun xic de haixa,encaraq~ieels"light"
queusliavieu
pensat!- no abandonin llurs plantejaments. Previa, pero, a les posicions del dehat, hi
ha la qüestió del que va ocnrrent a Catalunya en I'ús oral i escrit de la Ilengua, que cal
csguardar sense ~iptimismcsiii pessimismes jyatuits. Un primer aspecte d'aquesta
ateiició a I'ús real dela llcngua ha de referir-seal curs quesegueix I'espontaneitat dcls
parlantr en I'actual ara i aquí. Un altre t s el dcls condicionants que pretcncn, sigui
accentuar la inercia desintegradora procedrnt del temps del franquisme, sigui la dels
qui voleii p i a r diguem a I'alqa, I'ús de la llengua en el sentit de la geniiinitat. Entre
aqucsts darrers factors hi ha, 6s clar, tots els moviments en curs de cara a la normalització lingüística. Se'n parla molt, i en pla oficial es prctén modificar la llei eii sentit
antirestrictiu. Tanmateix, jo diria que hi ha, com sempre en aquests casos, una qüestió
previa a resoldre. En el nostre cas, aquesta qüestió pot enunciar-se aixi: ¿que és, en
realitat, una normalitzaci6 lingüística que mereixi el nom de tal? I'er poc que ens
aturem a meditar, allo que no és iii pot ser una auteiitica normalitzaciú, entesa, com és
ohligat, en els termes de la sbcio-lingiiística.6s la idea d'anar acumulaiit progressos en
la riifusiú d'una Ileng~ia,que cc>m la catalana, es troba en la situació de llengua
subordinada cn dependencia de la doniinant.Enaquesta actitud hom oblida qiie,quan
dues Ilengiics vives i culti\sades es troben en contacte. n'hi ha una que disposa de
l'ajuda prcferent dels mitjans de comunicacció, i de la situació de privilegi en que
l'estableix el poder a mans dels parlants d'aquesta Ilengua, sempre imbuits de criteris
de superioritat qualitativa i quantitativa. Aquesta esdevé, aleshores, la Ilengua dnminant cfectiva. que en una situació de bilinguisme tendeix a posar la dominada en la
situació d'inferioritat que dcsprés indicar$.
Per a aclarir amb mes precisió aquest tema, ser5 bo que presenti la pnsició d'uri
lingüista eminent com Xavier Lamuela, que es posa a reflexionar la qüestió de la
normalit~aciólingüística des de la mts neutra generalitat. Lamuela comenta per fer
~~nadistinóóenh.eIleng~iasubordinadaenuna
societattradicionali llenpasubordinada
en una societat modernitzada. En el primer cas es troben les Ilengües que, com el
Swahilidurantelsany trenta, toti pertinyeraI'~fricaoriental britanica, no erani podia
ser manipulada per l'angles, perqui. desconeixent tothom la llengua del colonitzador,
no podia comunicar-se amb ningú del propi país si no en la llengua nadiiia. El Swahili
dels anys trenta era una llengua subordinada, pero no scitmesa, eii aquel1 moment, al
correntdisgregadorquees presenta eii les iiengüesparlades ensocietatsmodemitzades.
En aquest segon cas, la situació a que dóna lloc el contacte entre dues Ilengües
autoritza a parlar del que Lamuela anomena unallengua establerta. Cal enteridre per
tal la llengua que no veu afectat el seu funcionameiit per una situació de conflicte.En
aquestes societats modernitzades, jquina és aleshores, la llengua establerta? Evidente
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ment, la qiie pot usar-seen tota situació i davant de qualsevol interlocutor. 1.a [.lengua
mare-6s a dir, la propia, I'originaria del paísamb ducs Ilengües en ~(iiitactcrcsta,en
aqucst cas, com una llengua que tévedadaI'acceptació,deliberada ti no,d'iina part de
la població, i resta sotmesa a la pressió asfixiant u insidiosa de I'estahlerta. La llengua
mare, dorics, en tal sihiaci6, és una llengua no estahlerta i doncs subordinada. Aquest
estatdecoses,ésclar,amena~alasupen~ivenciadela Ilenpaeiisituaciódesuhorciinacio.
Nomésespot esperaraqucsta s~~pervivenciasiesgaranteix~luela
totalitat del territori
la parla i la utiiitza en distribució funcional amh la Ilengua dominant. Aixb passa, per
exeniple, amb el suisalemaiiy. En casque hi hagiuna presencia demrinolingüescn la
Ilenpa dominant, aquesta anir;i siibstitiiint gradualment la Ilengua subordinada.
Diinat aixo, ja podcm contestar la pregunta que ftiem més ainiint. [.a veritahle
nornialització lingüística no pot ccinsistir sinó a eliidir la sihlació de dependtncia
cfcctiva en que lallengua prbpia es troha, cosa qiiecquival a dir que consisteix a deixar
cstablerta aquesta Ilengiia, i a dcixar en situació de depeiidtncia la Ileiigiia anteriorment doniinant, que proii que naturalment domina en cl territori on ha nascut. Una
distrihució funcional amh la Ilengua dominant, a base de garantir que tot el territori
parli iutilitzi la llcngua subordinada, 6s dificilmentaconseguible sohretcitsi la llengua
dominant pertariy a paisos de tradició imperialista, haldament ja hagin perdut les
coliinies de l'imperi. No enteiidre-hq així, no 6s. en el millor dels casos, sin6 un anar
ajornant el procés d e patuesització que, per qui no ho sapiga, ~liremque, com ja hem
apuntat, significa deixar-la en el pendentde la dcgradaci6, I'empobriment, la deturpació, i rcduir-la a parcel.les en ús de parlants desconncctats, 6s a dir, en definitiva, en la
via seiisc retorn de la desaparició.
Aplicant aquestacciincepcióaCatalunya,lapreguntaimniediata6s: jcomaconseguir
la nc~rmalitzaciólingüistica entesa rectament? La resposta és obvia: la primera cosa a
guanyar és que, tant les autoritats com la societat civil catalana assumeixin el concepte
suara dit de normaltzació. Donada aquesta conscitncia, suposant que sigui possible,
reconeguem que en aquest moment historic no resulta realista sin6 deixar el tema
penjaten la segücnt interrogació: poden ser lesa~~toritatsi
la pohlaci6 civil catalana
uns instruments idonis per a I'empresa de fer del catala una llengua estahlerta? La
presencia d'uii áO%3decastellanoparlants a Catalunya, iés o no un obstacle superable
en l'assoliment d'aquesta empresa? Pera eludir tots els conflictius considerands que
aquesta feina comporta, no se m'acut sinó una via de lluita, que desitjaria que es
transformis en I'accelerador que menaria al canvi, la que duu a teme Llengua
Nacional. Ja no es tracta de dehatre qücstions de ltxic o de morfosintaxi, de haralles
sohreel linrco il'riitrqnr, sinóde la qüestióclau, la supervivencia mateixa de la Ilengua,
la normalització de la qual ja no pot consistir merament, doncs, per molt estimable que
sigui, en una recupcració simple, tant en els aspcctes de la normativització com en els
de I'extensió social del seu ús.

