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SOCIOLINGÜÍSTICA

Dards enverinats
Quim Gibert (psicòleg)

«La terra és plana», «La terra és 
el centre de l’Univers i al seu 
voltant gira el sol» foren, per 

exemple, opinions que assoliren un cert 
ressò segles enrere. Ara fan riure, però, 
per sostenir el contrari, alguns científi cs 
foren aleshores durament castigats. Les 
creences desajustades són la base del 
prejudici, fenomen que sempre ha exis-
tit, aprofi tant, en molts casos, la ignoràn-
cia de la gent. 

Jesús Tuson, professor de lingüística, 
constata que els tòpics més nocius són 
els programats pel poder. I és que no és 
espontani ni innocent dir que una llen-
gua té 350 milions de parlants: «Qui els 
ha comptat? [...] Són coses promogudes 
a benefi ci de la llengua ofi cial de l’Estat. 
Quan d’una llengua es diu que és inter-
nacional, aquesta llengua té un prestigi. 
Automàticament les llengües que no són 
aquesta són llengües locals, amb pocs 
parlants, que poden plantejar difi cultats 
de comunicació... Et fan una invitació en 
tota regla perquè abandonis la teva llen-
gua i et passis a l’altra: ningú vol ser un 
miserable» (Avui, 7-6-2001). 

Paral·lelament, Tuson assenyala que 
idees com «un estat plurilingüe és molt 
car de mantenir» són atribuïbles a franc-
tiradors concrets i infl uents, que actuen 

amb el suport del neoliberalisme més 
cínic. O bé que frases com «les llengües 
amb més parlants són més útils» poden 
procedir d’algun departament de propa-
ganda proper als poders fàctics. Es tracta 
d’estereotips socials relacionats amb la 
llengua que, segons el lingüista valencià, 
ens volen imposar com a dogmes.

No oblidem que un món farcit de cli-
xés reduccionistes i intencionats és molt 
més fàcil de tenir sota control. I és que 
els esquemes simplifi cadors de la socie-
tat ens estalvien d’haver-nos d’esforçar, 
que no sempre ve bé, per conèixer de 
debò la realitat. En aquesta línia, la peri-
odista Rosa M. Calaf és del parer que de 
vegades els ciutadans sembla que prefe-
reixin no pensar: «No s’adonen que per 
a mantenir una societat sana han de pen-
sar i comprometre’s. I, per descomptat, 
han d’exigir als polítics i els mitjans una 
informació veraç i seriosa» (El Perió-
dico, 11-1-2009).

Els prejudicis són la suma d’una he -
rència cultural i d’unes circumstàncies 
socials. Susan Fiske, psicòloga, sosté que 
els prejudicis poden ser reduïts o canvi-
ats; i diu que, a part de voler-los vèncer 
amb bones intencions, es fa necessari 
«un període d’aprenentatge i d’amplis 
esforços socials» (El País, 10-1-2009). 

Això requereix neutralitzar el prejudici a 
partir de la reformulació del propi argu-
ment. És a dir, mostrar la incoherència 
per a fer entrar en contradicció el divul-
gador d’aquestes fal·làcies. 

En aquest sentit, el nombre de llengües 
que fa servir la Unió Europea demostra 
que el plurilingüisme, en comparació 
amb altres partides, no és especialment 
car. Però, sobretot, deixa en evidència 
aquells estats contraris a l’ús d’una llen-
gua comuna europea perquè no volen 
renunciar a la seva. Simultàniament, 
molts d’aquests estats europeus van pro-
tagonitzar no fa gaire temps una sèrie de 
lingüicidis que expliquen a hores d’ara la 
suposada utilitat de la seva llengua.

Per això, Tuson titlla de perversos 
aquells discursos que tenen com a re  re-
fons instaurar un pensament únic, favo-
rable a l’Estat unitarista: «El partit en el 
govern té intel·lectuals que saben molt 
bé què va passar amb la repressió lin-
güística en una banda i altra de l’Atlàn-
tic. Però estan reconstruint la història a 
benefi ci del poder» (Avui, 7-6-2001).

En canvi, «La terra és plana, ho sap 
tothom», fragment d’una cançó d’en 
Quimi Portet, és una lletra vista amb 
simpatia. Potser perquè aquest cantau-
tor és fi ll de la Plana de Vic. u
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