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SOCIOLINGÜÍSTICA

Manifest de Prada 1992 

L’assemblea de cloenda del curs de 
Sociologia de la Llengua, organit-
zat pel Seminari de Sociolingüís-

tica de Barcelona a l’UCE de Prada de 
Conflent, després de debatre entorn dels 
temes tractats en les sessions d’enguany, 
ha arribat a les consideracions següents. 

El model de llengua 

A cada model de llengua corres-
pon un model de nació. Les imbri-
cacions entre poder i llengua no són 
ni febles ni aleatòries, i l’un actua 
sobre l’altra, ja sia garantint-li totes 
les funcions, si hom pretén una nor-
malització plena del seu ús, ja sia 
minoritzant-la, restant-li utilitat, 
degradant-la o fragmentant-la. 

L’acceptació del bilingüisme 
social, del blaverisme, de les propos-
tes del «barco fantasma» o d’altres 
de divisionàries són trampes mortals 
per a la llengua del nostre país per-
què impedeixen el procés de recupe-
ració i actuen, per tant, a favor de la 
minorització i de la substitució lin-
güístiques. 

L’únic model vàlid de llengua 
nacional a què aspira qualsevol nació 
lliure i sobirana és aquell que conver-
teix la llengua pròpia en instrument 
ric i apte per a totes les necessitats 
comunicatives; és aquell que abasta 
tots els àmbits lingüístics i cohesiona 
i respecta la diversitat dialectal de tot 
el territori lingüístico-nacional. 

És per tot això que cal denunciar: 
Les pressions que el Grup d’Estu-
dis Catalans exerceix sobre l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, la nostra 
màxima autoritat lingüística, des de 
posicions de control de la llengua 
dels media. 
El model de llengua d’alguns mit-
jans de comunicació. 
La proliferació de gramàtiques frau-
dulentes i de llibres d’estil manipula-
dors de les autoritats lingüístiques. 

La manca de progrés del català com 
a llengua de l’ensenyament. 
La reducció de l’exigència de la 
llengua catalana a les proves d’ac-
cés a la universitat. 

Tot això demostra que no hi ha 
prou voluntat política per a catala-
nitzar plenament la societat. 

Actituds crítiques dels joves 
estudiants 

En el marc del Saló de l’Ense-
nyament, els joves estudiants van 
expressar per escrit llur opinió 
sobre la problemàtica actual de la 
societat, rebutjant la droga, l’atur 
o el servei militar i criticant actua-
cions polítiques. Opinions com «El 
govern no dedica temps ni pressupos-
tos als joves», o bé «Dono carabassa 
a la política dels Països Catalans» ens 
demostren que els joves són força 
més conscients que alguns no es 
pensen o no volen admetre. 

Caldria, doncs, comptar més amb 
els joves a l’hora d’intervenir tant en 
la reforma educativa com en l’orga-
nització d’altres aspectes sociopolí-
tics. Potser ja comença a ser hora de 
pensar a estendre la democràcia par-
ticipativa al sector estudiantil. 

Política lingüística envers la 
llengua nacional i la interllengua 

1.  Les terceres llengües, aquelles 
que s’interposen entre la llengua 
nacional i la d’intercomunicació 
amb Europa i amb el món, que 
és sens dubte l’anglès, són noses 
innecessàries que no permeten 
el ple desenvolupament de l’ús 
lingüístic propi.

 Els mètodes i els mitjans preca-
ris amb què s’imparteix la inter-
llengua als centres educatius no 
permeten als nostres estudiants 

que adquireixin un bon nivell 
de competència i consegüent-
ment els resta possibilitats tant 
educatives com laborals de cara 
a la Unió Europea i a la comuni-
tat internacional. 

2.  El bilingüisme social, la inter-
posició de l’espanyol, tant en 
el sistema educatiu com en els 
media, actua en menyscapte 
de la llengua nacional, que, si 
la situació no canvia, mai no 
podrà recuperar la plenitud d’ús. 
La recuperació només serà pos-
sible si el català esdevé l’única 
llengua oficial de facto. 

El progrés, detonant de la 
substitució lingüística? 

És de vital importància lligar la 
noció de normalització lingüística al 
nostre país amb la idea de progrés. 
Cal entendre i defensar la (re)cata-
lanització plena de la nostra societat 
com un element necessari per a fer de 
Catalunya una nació avançada i ple-
nament inserida en el context inter-
nacional. 

Els usos i actituds lingüístics 
dels estudiants 

L’estudi comparatiu sobre els 
usos i actituds lingüístics dels alum-
nes de primària i de secundària del 
Principat i de l’illa d’Eivissa permet 
de constatar: 

1.  Que l’escàs percentatge d’hores 
lectives en català provoca que 
fins i tot alumnes de llengua 
familiar catalana aconsegueixin 
més competència oral i escrita 
en espanyol que en català. Hom 
pol comprovar que el sistema 
lingüístico-educatiu que s’aplica 
als Països Catalans espanyolitza 
l’alumnat, que la catalanitza-
ció escolar ni ha aturat el pro-
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cés substitutori ni ha aconseguit 
d’invertir-lo. 

2.  Que les actituds lingüístiques 
d’alumnes i de pares pel que fa 
a incrementar la catalanització 
escolar són molt més favorables 
del que les autoritats acadèmi-
ques són disposades a potenciar. 

3.  Que l’increment de l’ús del 
català col·loquial i culte entre 
l’alumnat de les zones més des-
catalanitzades no s’aconsegueix 
per mitjà de campanyes publi-
citàries del tipus «Depèn de 
tu». El que cal és investigar en 
microàmbits socials on incideix 
directament la pressió del grup 
sobre l’individu. 

 Aquests estudis socials demos-
tren que el fet de prendre cons-
ciència de la influència de la 
pressió del grup sobre les deci-
sions individuals i el fet d’ado-
nar-se que el conformisme no 
és l’única opció possible, poden 
conduir l’individu cap a l’auto-
nomia i la maduresa en la presa 
de decisions alternatives. Els 
automatismes lingüístics adqui-
rits en la intercomunicació 
social tan sols es poden modi-

ficar si se’n descobreix l’efecte i 
hi concorre la voluntat de canvi. 

 L’àmbit escolar és un dels llocs 
més adients on induir compor-
taments d’ús lingüístic girats 
a recuperar l’ús de la llengua 
nacio nal. L’escola és l’únic 
àmbit que acull la totalitat de 
la població durant molts anys i 
pot ajudar a fer adquirir, d’una 
manera graduada i sistemàtica, 
uns coneixements, uns hàbits 
i unes actituds favorables a la 
lleial tat lingüística. 

4.  L’escola ha d’actuar paral·le-
lament a la comunitat perquè els 
aprenentatges que adquireixen 
els alumnes tinguin una utilitat 
funcional. Cal, doncs, prendre 
mesures decidides per a incre-
mentar els percentatges dels 
media i del món econòmico-
empresarial en català. 

Per consegüent, conside-
rem necessari d’expressar en 
aquesta assemblea les següents 
conclusions: 

Darrere cada model de llengua 
hi ha un model de nació. El model 
de llengua nacional que propugnem 

ha de ser ric i complet, capaç d’abas-
tar tots els registres, respectuós amb 
la diversitat dialectal i cohesionador 
quant a establir un estàndard vàlid 
i apte per a tot el domini lingüístic. 

Les renúncies lingüístiques que 
hom pretén imposar des de molts 
sectors són estratègies d’un mateix 
procés substitutori. 

La vindicació de la sobirania lin-
güística ha d’anar lligada a la idea 
de progrés i té un objectiu prioritari 
irrenunciable: la plena recuperació 
de l’ús social de la llengua. 

Els països que han patit colonit-
zació d’altres llengües que no són les 
pròpies s’han vist obligats a bilin-
güitzar-se i han adquirit compor-
taments de submissió, renunciant 
sovint a usar la llengua en contex-
tos on no és absolutament neces-
sària. Aquesta colonització mental 
s’ha generalitzat dins el conjunt dels 
parlants per les pressions que el grup 
exerceix sobre l’individu. Una via 
per a aconseguir la normalitat lin-
güística és generar i potenciar mino-
ries actives que trenquin les inèrcies 
i els automatismes adquirits, a fi 
d’iniciar la inversió del procés subs-
titutori amb la represa activa de l’ús 
lingüístic. u
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