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La Norma de Convergència 
del Català al Castellà
Quim Gibert

Notícia sobre el comportament lin-
güístic dels catalanoparlants

Segons dades de l’Estadística d’Usos 
Lingüístics a Catalunya (EULC, 2008), 
servei estadístic oficial del Departament 
de Vice-presidència de la Generalitat, 
el 94,6% de la població de Catalunya 
manifesta entendre el català. I el 78,3% 
declara que sap parlar-lo. Aquesta apa-
rent vitalitat entorn de l’ús del català és 
tanmateix enganyosa. És públic i notori 
que, quan es produeix en terra catalana 
un contacte lingüístic entre catalanopar-
lants i castellanoparlants, la castellana és 
la llengua que s’imposa per defecte.

Sovint l’interlocutor de llengua cas-
tellana és capaç d’entendre el català. I 
d’això n’és conscient l’interlocutor de 
llengua catalana, que en molts casos és 
favorable a la normalització lingüística. 
Així i tot, què impulsa els catalanopar-
lants a canviar de llengua davant un cas-
tellanoparlant que podria seguir la con-
versa en català?

Si la comprensió seria perfectament 
possible en la majoria d’ocasions, és 
que potser el tracte històric desigual de 
l’Estat envers els catalanoparlants i els 
castellanoparlants ha generat conduc-
tes lingüístiques diferents? Sigui com 
sigui, hi ha factors extralingüístics que 
condicionen. I és que el gruix dels cata-
lanoparlants continuen vivint la realitat 
lingüística pròpia d’una manera pesant, 
insegura, inhibidora, confusa, ambiva-
lent, diglòssica, quan parlen amb perso-
nes i en contextos desconeguts.

Una conducta s’aprèn i es manté en 
funció de les conseqüències que origina. 
Però quins són aquells factors que deter-
minen el comportament lingüístic? De 
ben petits hem après a parlar català, però 
no ens han ensenyat a utilitzar-lo quan 
l’altre s’expressa en una altra llengua. 

Tant és així, que m’he proposat d’es-
tudiar científicament aquesta situació 
psico-sociolingüística amb voluntat de 
respondre els interrogants anteriors. És 
a dir, el fenomen anomenat Norma de 
Convergència al Castellà (NCC). Aquest 

terme, usat habitualment en els treballs 
del Grup Català de Sociolingüís tica, 
respon a una pràctica fàcilment obser-
vable entre els catalanoparlants, que 
consisteix a passar a expressar-se en 
castellà quan l’interlocutor parla en 
castellà o hom imagina que és castella-
noparlant. Es tracta d’un fenomen trans-
versal, atès que l’experimenten catala-
noparlants de qualsevol classe social, 
nivell cultural, edat, gènere i de totes 
les tendències polítiques o ideològiques. 
Aquest procés de canvi també es pro-
dueix en persones amb un alt nivell de 
consciència lingüística. El procés con-
trari és l’anomenada Norma de Mante-
niment del Català (NMC), terme utilit-
zat a partir dels estudis de Rafel Torner 
sobre sociolingüística.

Pretenc comprendre la pràctica de no 
parlar català quan l’altre s’expressa en 
castellà i les arrels d’aquest mal aprenen-
tatge selectiu. Dins la pràctica de NCC, 
l’estudi seleccionarà aquelles pràctiques 
de no parlar català quan l’interlocutor 
s’expressa en castellà únicament ara i 
aquí. És a dir, en l’actualitat i en el marc 
geogràfic de la Catalunya estricta.

Aquest fenomen l’anomeno Norma 
de Convergència del Català al Castellà 
(NCCC). I exclusivament aquestes pràc-
tiques seran l’objecte del meu estudi. 
Tant l’elaboració del marc teòrico-pràc-
tic com la seva aplicació empírica. 

La recerca sobre la NCCC inclou 
comprendre els factors que configuren les 
diferents conductes d’ús de la llengua. 

A fi i efecte de disposar d’una visió 
més àmplia del fenomen, cercaré en con-
textos internacionals situacions similars 
de contacte lingüístic per comparar-los 
amb l’objecte de la recerca.

Context i perspectiva psico-sociolin-
güística

El castellà és l’única llengua oficial 
de l’Estat. Tot i que existeixen altres llen-
gües territorials, que fins i tot són oficials 
en les comunitats autònomes respectives, 
aquestes no figuren escrites amb els seus 
noms en la Constitució espanyola, que 

tan sols s’hi refereix com «las demás len-
guas españolas». Així, doncs, el castellà 
gaudeix d’un rang estatal superior i únic. 
El centralisme uniformitzador de l’Estat 
espanyol de totes les èpoques explica la 
jerarquia lingüística, fet que conforma 
desigualtats, rere les quals apareixen dis-
criminacions i altres abusos de poder. No 
esmenar aquesta asimetria desencadena 
disfuncions psico-sociolingüístiques 
entre la població lingüísticament inferio-
ritzada. Una opinió devaluada entorn de 
la pròpia identitat lingüística o el foment 
de la inseguretat i de la por es forgen en 
aquests contextos desnivellats. I és que 
davant una correlació de poder desigual 
és complicat que el col·lectiu minoritzat 
pugui fer-se valer emocionalment i soci-
alment en la seva llengua per la pèrdua 
de prestigi que això significaria.

La interacció lingüística entre cata-
la   noparlants i castellanoparlants és de  -
terminada, per tant, per una relació 
estructural i pel desequilibri en la re lació 
de forces, tot i que la situació és vista 
amb un aire aparentment natural. Per 
al sociolingüista Bernat Joan, a hores 
d’ara secretari de Política Lingüís tica 
de la Generalitat de Catalunya, els usos 
lingüís tics mai no són naturals ni es pro-
dueixen per pura espontaneïtat. Joan diu 
que hi ha unes regles de joc, unes nor-
mes d’ús, que condicionen la vitalitat 
social de la llengua. 

L’actitud que ens duu a abandonar l’ús 
legítim de la llengua pròpia, en el nostre 
cas la catalana, en presència de perso-
nes que –hipotèticament o efectivament– 
no la parlen, s’interpreta com a cortesia. 
Ben mirat, l’autèntica cortesia sempre és 
mútua. Aleshores, no pot considerar-se 
així, perquè només es produeix en un 
únic sentit (és el catalanoparlant qui can-
via al castellà), i no en l’altre, fins i tot en 
moltes ocasions en què tots dos interlo-
cutors coneixen el català. 

Adoptar sistemàticament la con-
ducta lingüística que anomeno NCCC 
no és fruit d’un dia. Des de fa dècades 
s’alimenta aquesta tendència a través 
de discursos i gestos de líders socials, 
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en forma de models i referents a imi-
tar, que conviden no solament a la con-
ducta mimètica sinó a la identificació i 
interiorització d’aquests patrons. Igual-
ment, els prejudicis lingüístics són acti-
tuds que predisposen, en el cas que ens 
ocupa, els catalanoparlants a abando-
nar la seva llengua. No és espontani ni 
innocent classificar les llengües en útils 
i poc útils, en aspres i dolces, universals 
i locals, tancades i obertes, amb molts 

parlants i poc parlants... perquè aquestes 
narratives conviden a usar les llengües 
prestigiades, que són les que gaudei-
xen d’una oficialitat estatal. Per contra, 
les llengües considerades poc valuoses 
són associades amb aquelles que poden 
plantejar dificultats de comunicació. 

Els tòpics lingüístics d’aquesta mena 
tenen com a rerefons un pensament 
favorable a l’Estat unitarista, que con-
templa el plurilingüisme com una opció 

cara de mantenir. No oblidem que un 
món farcit de clixés reduccionistes i 
intencionats és molt més fàcil de tenir 
sota control.

Amb tot, la complicitat de les parts, 
catalanoparlants i castellanoparlants, 
retroalimenta aquest cercle viciós, 
estructura el fenomen, crea hàbit lin-
güís tic. Ara per ara no aspiro a instau-
rar un cercle virtuós. L’objecte de l’es-
tudi és merament descriptiu. u

Mitjans de manipulació de masses: 
entre la realitat i tu
Ramon Monton

H i ha una emissora de ràdio 
que ha canviat molt des dels 
orígens, com tantes coses en 

aquest país1, que té com a lema una can-
çoneta que diu «entre la música i tu», 
i això sempre em recorda que, entre la 
música en general i jo i altres oients, hi 
ha un filtre, que és l’emissora, que deter-
mina quina música sentirem i quina no. 
Moltes vegades s’esdevé que la música 
que emet la ràdio no es caracteritza tant 
per la qualitat i l’interès artístic com pel 
fet de tenir al darrere l’interès comercial 
d’una companyia discogràfica poderosa, 
i les mateixes cançons es repeteixen amb 
insistència fins a convertir-se en èxits. 
No vull alarmar ningú, però aquesta és 
la tècnica de la propaganda en general i 
dels rentatges de cervell en particular. 

Fent un paral·lelisme amb TV3 i altres 
mitjans, podem afirmar no tan sols que 
també han canviat molt des dels orí-
gens, sinó que igualment tenen un filtre 
que decideix per nosaltres quin tipus de 
missatges i quina informació tindrem a 
l’abast (i com) i quina altra informació no 
hi apareixerà; ras i curt: decideixen què 
ens ha d’interessar. Aquesta tria sovint es 
produeix en funció d’uns poders polítics o 
empresarials que defensen uns interessos 
que no tenen per què coincidir amb els 
nostres, de manera que un lema possible 
dels mitjans de comunicació seria «entre 

la realitat i tu». I no em refereixo pas a 
la xerrameca genocida dels qui conver-
teixen en una carrera el racisme i la difu-
sió de mentides que genera tants rèdits 
a l’Espanya profunda, tota la demagògia 
nazi de l’«adoctrinament amb la llengua» 
i els «correccionals lingüístics» que difo-
nen els deixebles de Goebbels, perquè 
vull parlar dels mitjans que formen part 
del nostre àmbit potencial d’elecció que, 
com sabeu, és força restringit. 

El fet manifest que l’oferta condi ciona 
la demanda forma part d’una reflexió 
encara més pertinent després de l’insò-
lit boicot empresarial (locaut) del reducte 
espanyolista del cinema contra la norma-
lització del català: si la gent no veu més 
cinema en català és perquè no hi ha més 
oferta de cinema en català. Per tant, si 
tenim un espectre de mitjans (en català) 
restringit, encara és més greu que aquests 
mitjans no reflecteixin la pluralitat que 
tant pregonen. Si hi ha partits que concen-
tren una quantitat exagerada de poder que 
parlen sense vergonya d’eliminar «cros-
tes nacionalistes»2 dels mitjans públics i 
després duen a terme amb més o menys 
simulació depuracions de comunicadors 
incòmodes o que «no interessen», quin 
nivell de pluralitat i democràcia informa-
tiva podem esperar d’aquests mitjans? 

Quan engegueu el televisor i veieu el 
«Telenotícies», aquesta rècula de banali-

tats, discursos triomfalistes, declara cions, 
contradeclaracions i promeses reiterades 
de polítics que han perdut tota la cre-
dibilitat, seguides d’escàndols, imatges 
impactants de desastres i anècdotes més 
o menys estúpides sense contextualitzar, 
un bombardeig d’una tal magnitud no us 
deixa en un estat de confusió mental? Si 
del que es tracta és d’aconseguir uns ciu-
tadans mesells, desorientats i entretin-
guts amb bajanades, de mantenir-nos en 
un estat d’abúlia inoperant entre la resig-
nació fatalista («no hi ha res a fer») i el 
triomfalisme de la Catalunya oficial inte-
grada dins el «projecte espanyol comú 
de convivència» (Montilla dixit), que es 
nodreix de fum per a il·lusos i dissimula 
amb diversió, celebracions i espectacles la 
penúria del present i la incertesa del futur, 
no hi ha res com l’adoctrinament i la 
«pluja fina»3 (aparició constant de polítics 
del mateix signe que ens volen fer creure 
que tot va bé) que permeten la televisió i 
el format del «Telenotícies», paradigma 
perfecte de rentatge de cervell. 

Si no hi ha una veritable pluralitat, 
no hi ha debat polític; si no hi ha debat 
polític, no hi ha intercanvi d’idees ni 
alternatives visibles, i, si no hi ha debat 
ni alternatives visibles4, tampoc no hi ha 
una veritable democràcia i els mitjans de 
comunicació esdevenen més aviat mit-
jans de manipulació. u

1. L’antiga Ràdio Associació de Catalunya, actualment «RAC», acrònim que 
té el mateix so que un estrip.

2. Si hi ha crosta, vol dir que hi ha una ferida prèvia: del que es tracta és de 
fer oblidar aquesta ferida, la nostra història i la nostra identitat, és a dir, qui 
som i per què (i per què no som una altra cosa).

3. Els cínics en diuen «pedagogia».

4. Excepte si les alternatives pateixen alguna crisi o desastre: llavors sí que 
són notícia, com hem vist en el cas del Reagrupament de Joan Carretero.


