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Llengua i marc polític
Bernat Joan i Marí

Fa uns quants mesos, la Socie-
tat Catalana de Sociolingüística, 
entitat filial de l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC), va organitzar unes jorna-
des de reflexió sobre els vint-i-cinc anys 
de la primera Llei de política lingüís-
tica de Catalunya: l’anomenada Llei de 
normalització lingüística, de l’any 1983. 
Varen pronunciar-hi les seues conferèn-
cies l’actual president de la Generalitat 
de Catalunya, José Montilla; després, 
qui fou més anys president de la Gene-
ralitat des de l’inici de la Transició, Jordi 

Pujol; i hi hagué una taula rodona amb la 
presència de directors generals i secre-
taris de Política Lingüística: Aina Moll, 
Miquel Reniu, Lluís Jou, Miquel Pueyo 
i jo mateix. Es tractava, en definitiva, 
de persones de sensibilitats diferents i, 
sobretot, de posicions polítiques també 
clarament diferenciades, que varen dei-
xar paleses diferències, però també punts 
de coincidència, i alguns fils conductors 
fonamentals en la política lingüística que 
s’ha portat a terme a Catalunya durant el 
darrer quart de segle. 

Per damunt de tot, entenc que hi plana 
un consens fonamental, ara mateix, entre 
nosaltres: el català ha de ser la llengua 
comuna d’una societat que ha esdevin-
gut multilingüe. La fesomia lingüística 
de la societat catalana ha canviat subs-
tancialment durant els darrers anys (de 
la mateixa manera que han canviat les 
característiques sociolingüístiques de 
bona part de les societats europees, 
especialment a les grans ciutats de la nos-
tra part del món). Avui ja no podem par-
lar d’una societat on hi ha dues llengües 

«Jo veig la llengua com quelcom íntimament lligat a 
l’individu que la parla i al cos social que la té. I si tu, 
en la política global i cívica, mantens un cos social 
degradat i subordinat, la llengua també ho estarà. 
Una llengua que pertany a un poble menyspreat és 
una llengua menyspreada. I si a més tens una altra 
llengua a casa, aquesta t’acabarà absorbint. S’ha de 
mantenir la dignitat de la persona, del grup social i 
de la llengua, que són la mateixa cosa. Això s’ha de 
tenir clar des del poder. I plantar cara és no accep-
tar la subordinació, defensar una llengua forta, pode-
rosa i sobirana, i vetllar perquè no es degradi.» 

Joan Solà, lingüista, Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 2009; La Vanguardia, 17-6-09FO
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i prou, en una situació més o menys con-
fl ictiva, sinó d’una societat on es parlen 
més de dues-centes llengües, de les quals 
n’hi ha mitja dotzena llarga que compten 
amb algunes desenes de milers de par-
lants. Insistesc: això és així a Barcelona, 
a Catalunya, al conjunt dels Països Cata-
lans, però també és així a Londres, a 
Brussel·les o a París. Entre nosaltres, la 
situació resulta especialment complexa 
perquè existeixen dues llengües ofi cials 
–el català, en quant llengua pròpia de 
Catalunya (també és considerada ofi cial 
com a llengua pròpia de les Illes Bale-
ars; en l’Estatut valencià, en canvi, no 
s’hi especifi ca aquesta característica de 
llengua pròpia), i el castellà (anomenat 
arreu del món «espanyol») en quant llen-
gua ofi cial de l’Estat–. I aquestes dues 
llengües ofi cials, per causes històriques 
claríssimes, no es troben en una mateixa 
situació pel que fa a l’ús social.

Ens trobam, per tant, amb un trenca-
closques prou complex, i amb elements 
sobreafegits que difi culten les possibili-
tats de treure’n un desllorigador favora-
ble per a la llengua catalana. 

En aquest context, s’ha arribat a 
defensar (públicament i privadament, 
i des de diverses perspectives políti-
ques, molt allunyades entre elles quant 
a propòsits fi nalistes) que la qüestió de 
la llengua, als Països Catalans, s’ha de 
despolititzar. Es diu que hem d’evitar la 
politització de la llengua perquè el pro-
cés de normalització del seu ús social 
pugui arribar a bon port. També s’afi rma 
que cal un nou discurs, una nova manera 

d’enfocar la política lingüística i una 
nova aproximació al model sociolingüís-
tic que volem per a la nostra societat. 

Estic d’acord amb tots aquests pos-
tulats (vagi per endavant), però entenc 
que s’han d’explicar per a evitar malen-
tesos; perquè, en defi nitiva, no es tracta 
de postulats que pretenguin afi rmar que 
la qüestió de la llengua és innòcua des 
d’un punt de vista polític. 

En primer lloc, què entendríem per 
despolititzar la llengua? Personalment, 
diria que posaríem de manifest que, 
mentre la llengua constitueixi una qües-
tió «polititzada», vol dir que encara 
no n’hem assolit la plena normalitat 
social. En l’Espanya estricta no són 
més ni menys defensors d’un ús gene-
ral de l’espanyol els de dretes o els d’es-
querres, els liberals o els socialistes, els 
desenvolupistes o els ecologistes. Tots, 
absolutament tots, mantenen les matei-
xes posicions lingüístiques i fan uns usos 
aproximadament iguals de la llengua. 
Que, dins la nostra societat, sigui més 
esperable que usi el català d’una manera 
sistemàtica, en tot lloc i ocasió, una per-
sona d’un determinat perfi l polític, i que 
puguem augurar, sabent-ne el perfi l polí-
tic, qui tindrà unes o altres postures lin-
güístiques, ve a demostrar, senzillament, 
una anomalia. Despolititzar la llengua 
implicaria, per tant, que totes les forces 
polítiques, dins la nostra societat, hau-
rien d’assumir amb la mateixa convicció, 
amb la mateixa força i amb la mateixa 
determinació la defensa i l’ús de la llen-
gua catalana. Exemplifi quem-ho d’una 

manera més o menys gràfi ca: potser a 
Catalunya podem prescindir de la volun-
tat del PP a favor del procés de la norma-
lització plena de l’ús del català (fet i fet, 
la seua representació parlamentària no 
arriba al 10%); però prescindir-ne a les 
illes Balears i Pitiüses (on el PP és la pri-
mera i única força de l’oposició, amb 29 
diputats sobre 59) seria ja molt més que 
discutible, i prescindir-ne al País Valen-
cià és del tot suïcida. Per tant, no podem 
escometre la idea de fer del català la 
llengua pública comuna dins tot el nos-
tre territori lingüístic cenyint la defensa 
de la llengua a aquelles formacions polí-
tiques que tenen una determinada orien-
tació, sinó que les hem d’impregnar totes 
amb aquesta voluntat. 

És obvi que, si totes les forces polí-
tiques estiguessin en peu d’igualtat a 
favor de la normalització de la llengua, 
la qüestió automàticament quedaria des-
polititzada, perquè passaria a formar 
part d’un consens general. 

Una consideració fi nal: hi ha qui pre-
tén despolititzar la llengua anivellant les 
pròpies reivindicacions a la baixa. Aquí 
m’aferraria als mots de Joan Solà: només 
podem despolititzar la qüestió de la llen-
gua amb un anivellament a l’alça. Fins a 
quina alçada? La cosa és ben clara: fi ns 
a l’alçada de les posicions d’aquelles 
comunitats lingüístiques que compten 
amb llengües amb un ús plenament nor-
malitzat. Perquè, efectivament, la situa-
ció de la llengua no és més que un símp-
toma (entre molts) de la situació general 
en què es troba el poble que la parla. u
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