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D
e la mà de Jo-
sep-Lluís Marfany i
Miquel Àngel Pradi-
lla ens arriben dues
noves reflexions,

articulades des de perspectives
diferents, que amplien el pa-
norama bibliogràfic de la llen-
gua catalana. Marfany, profes-
sor a la Universitat de Liverpo-
ol, qüestiona en el seu llibre els
tòpics i hàbits que, en la seva
opinió, des de la Renaixença
han caracteritzat l’estudi del
procés de castellanització de la
societat catalana. Per la seva
banda, Pradilla edita el seguit
de conferències que, inserides
en el cicle Societat, llengua i nor-
ma, es van celebrar el novembre
del 1999 a Tarragona sota els
auspicis de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, on és professor.

Marfany, que reprèn moltes
de les idees plantejades anteri-
orment a La cultura del catalanis-
me (1995), revisa en finció d’una
àmplia documentació la pene-
tració del castellà a Catalunya
entre els segles XVI i XIX. L’au-
tor, que admet haver escrit el
llibre irritat per les barbaritats
dels maniàtics de la normalit-
zació, contraposa els seus ar-
guments als que han pretès
plantejar la recatalanització de
la societat catalana com una
permanent obsessió persecuto-
ra de castellanismes i restaura-
dora de suposades formes ge-
nuïnes. Així, Marfany detalla
l’antiga presència –com a mí-
nim des del segle XIII– de noms
d’origen castellà al nostre pa-
trimoni antroponímic –de Do-
mingo a Francisco i Navarro– i

manifesta que cal respectar
aquests noms verament cata-
lans (que mostren l’antiga di-
mensió ibèrica del català) i no
sotmetre’ls a manipulacions
encaminades a restaurar unes
inexistents formes genuïnes.
D’altra banda, l’autor docu-
menta el paper que van tenir
les classes dirigents i l’Església
catòlica en l’evolució de la cas-
tellanització a Catalunya. El seu
examen es concreta particular-
ment en tres arguments: la
castellanització, assenyala Mar-
fany, va ser bastant més anteri-
or al que s’ha dit (la Nova
Planta, indica, no en va ser la
causa, sinó que més aviat va
evitar la fossilització d’un cata-

là llavors ja institucionalment
reduït a un ús cerimonial i va
fomentar per reacció el record
del seu excels passat), més ge-
neral del que s’ha acceptat
(sense que això signifiqui que
anés més enllà de la diglòssia) i
amb un fort component endo-
gen (propulsat, ens diu, per
l’entusiasme nacionalista –es-
panyol, naturalment– de la
burgesia catalana). En definiti-
va, amb aquests arguments
Marfany pretén reconsiderar
des d’una perspectiva decidida-
ment no nacionalista la pene-
tració del castellà a Catalunya i
redefinir alguns dels conceptes
que han avalat la seva norma-
lització.

Des d’una perspectiva menys
polèmica, els autors reunits per
Miquel Àngel Pradilla a Societat,
llengua i norma presenten els
seus arguments sobre la nor-
mativització de la llengua cata-
lana. D’entrada, Pradilla admet
partir d’un concepte enorme-
ment controvertit. Norma, ad-
verteix, és el que ocorre habi-
tualment (la llengua com a
conjunt d’usos) i també el que
hauria de ser (la llengua com a
reflex d’uns principis generals).
A continuació, Maria Josep Cu-
enca, que reflexiona sobre la
complexitat de la norma en
funció dels models lingüístics
establerts, constata que l’ambi-
güitat és inherent a la natura-

lesa de les llengües. D’altra
banda, Mila Segarra ressegueix
les polèmiques lingüístiques
prefabrianes i Josep Costa ens
presenta els objectius, resultats
i vigència de la codificació fa-
briana i reflexiona sobre què
se’n pot mantenir i com caldria
completar-la. Sebastià Bonet i,
de nou, Miquel Àngel Pradilla
presenten una caracterització
diacrònica de la llengua cen-
trada, respectivament, en el seu
ús escrit i oral. S’obre pas així a
la necessitat d’adaptar la codi-
ficació fabriana, emmarcada
en un context en què la llen-
gua escrita era el referent for-
mal, al nou protagonisme de la
dimensió oral de la llengua i
dels mitjans de comunicació.
Un aspecte en què també inci-
deix Daniel Casals, que resse-
nya les polèmiques entre lights
i heavies al llarg dels anys vui-
tanta i analitza les seves re-
percussions en l’elaboració
d’un model lingüístic per als
mitjans de comunicació de
massa. Sobre la particularitat
balear i valenciana ens en par-
len Joan Melià (que adverteix
que, mancats de sobirania po-
lítica, haurem de construir
l’estàndard comú a través de la
voluntat de confluir) i Abelard
Saragossà (que afirma la ne-
cessitat d’impregnar el català
comú amb característiques
lingüístiques específiques del
valencià). Completen el volum
les reflexions de Joan Veny so-
bre la incidència dels dialecta-
lismes en la llengua estàndard
i de Joan A. Argenter sobre els
plantejaments que han de de-
finir la futura elaboració de la
gramàtica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. El volum revela
l’enorme transcendència de
l’activitat normativa per al fu-
tur de la nostra llengua, con-
traposa el caràcter centrífug de
la realitat social al signe cen-
trípet de l’activitat normalit-
zadora i constata, encara que
des d’una perspectiva ben di-
ferent de la de Joan-Lluís Mar-
fany, la naturalesa sociopolíti-
ca de tot projecte lingüístic.

(Auto)limitacions
lingüístiques
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L
a (falsa) polèmica generada per
amplis sectors intel·lectuals
nacionals espanyols des del
Principat, en un context vin-
culat a l’hegemonia del Partit

Popular a Espanya, planteja –amb un
generós suport d’una autoproclamada
intel·lectualitat d’esquerres– un supo-
sat procés de substitució de l’espanyol
pel català. Res més lluny de la realitat.
Tanmateix, ja ens fa tocar molt més de
peus a terra el fet que aquesta polèmica
sigui aconduïda per un nacionalisme
espanyol doblat de cosmopolita, amb la
intenció d’avaluar la solidesa d’argu-
mentacions que la sociolingüística
s’encarrega de desmentir. I és precisa-
ment el llibre col·lectiu La llengua cata-
lana al tombant del mil·lenni, intel·ligent-
ment elaborat en aquest marc polític, el
que recupera estratègies populistes ul-
traconservadores i activa, per contrast,
una necessària i higiènica crítica envers
posicionaments excessivament cofois-
tes repecte de l’ús i l’extensió de la
llengua.

Les ponències del seminari dut a ter-
me el curs 1998-1999 a la Universitat
Rovira i Virgili han estat coordinades
per Miquel Àngel Pradilla amb un doble
propòsit. Per començar, l’obra ofereix
una actualització de recerques sociolò-
giques des de cada territori lingüístic.
Aquest primer bloc d’aportacions, que
mostra un oscil·lant i controvertit esta-
tus social de la llengua amb la repro-
ducció de la situació de cruïlla que cal
resoldre davant el nou mil·lenni, pren
representativitat argumentativa amb la
segona part del llibre, confegida amb
les ponències que aporten una reflexió
social i cívica respecte a la panoràmica
que reflecteixen unes actituds lingüís-
tiques preocupants.

Miquel Àngel Pradilla s’encarrega
d’avaluar com ha evolucionat un con-
flicte lingüístic instrumentalitzat per

una (extrema) dreta espanyolista que
vol reduir el valencià normatiu a pura
manifestació domèstica. Finalment,
Hèctor Moret dibuixa una panoràmica
general de les “característiques de la
comunitat catalanòfona d’Aragó” i de la
defensa de la llengua a la Franja de Po-
nent per part d’una societat que ten-
deix majoritàriament a adscriure’s a la
comunitat lingüística.

La conclusió que es pot extreure d’a-
quest estudi és la probabilitat efectiva
que existeix d’activar la consciència
lingüística (que no és altra cosa que la
concreció en un tipus d’actitud de la
consciència nacional), si, paral·lela-
ment, no es produeix una reactivació
d’un codi polític nacional (no tant na-
cionalista) que prioritzi un estatut de
sobirania lingüística de la nostra co-
munitat de parla. Perquè si, com afirma

Strubell, es pot detectar un relaxament
en la lleialtat vers el català, no és im-
probable pensar que una actitud social
favorable requereixi el suport (discri-
minació positiva) de polítiques públi-
ques que tinguin la capacitat de resol-
dre tant els estereotips desmobilitza-
dors com les propostes calculades del
nacionalisme espanyol (i francès) que
planifiquen un procés d’occitanització
imparable. El repte útil que suscita
aquesta obra, doncs, és doble: no tot el
risc de substitució ve de fora (estats) si-
nó que la responsabilitat, en darrera
instància, és nostra. O com explica Pra-
dilla: “[...] Si convenim en l’argumenta-
ció que qualsevol definició satisfactòria
d’una comunitat lingüística ha de de-
passar les consideracions estrictament
lingüístiques i ha d’endinsar-se en as-
pectes de caràcter sociològic (i psicolò-
gic), ens adonarem de seguida dels
preocupants interrogants que s’obrin a
l’hora de caracteritzar l’àmbit lingüístic
de la llengua catalana [...]. Sense cap
mena de dubte, un dels grans reptes
que ha de menar a la superació de la
nostra condició de llengua minoritzada
és l’establiment d’una autèntica comu-
nitat (socio)lingüística”. De nou, la ine-
xorable vinculació entre voluntat polí-
tica i construcció nacional.


