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El repte és passar del coneixement normatiu a la pràctica conversacional

Llengua escolar i context
demosociolingüístic

A
A l b e r t B a s t a r d a s

part de la problemà-
tica de les noves mi-
gracions extrapenin-
sulars, una de les
qüestions fonamen-
tals de l’actual situa-

ció sociolingüística catalana és la dels
efectes reals de la política lingüística es-
colar damunt de la població de segona
–o ja tercera– generació de famílies
castellanoparlants provinents de la resta
de la península Ibèrica. El sistema dit de
“conjunció lingüística”, que es basa en la
metodologia coneguda com d’“immer-
sió” –l’exposició primerenca dels in-
fants a una llengua distinta de la de la
família–, generalitzat en el conjunt del
sistema públic d’ensenyament, ha estat
estudiat i teoritzat des dels seus aspectes
psicolingüístics i pedagògics, però, la-
mentablement, molt menys des del ves-
sant sociolingüístic. Pels estudis de què
disposem hi ha indicis prou seriosos per
creure que, en el pla del comportament
lingüístic no formal, els efectes esperats
d’augment substancial de l’ús del català
com a llengua habitual de relació entre
els alumnes s’estan produint en poc
grau i, si de cas, en contextos demoso-
ciolingüístics favorables ja de per si per
a aquesta llengua. En situacions en què
la relació numèrica entre els individus
de distinta llengua inicial –ja adquirida
a la família– són més igualats o en què
predominen els que han estat pujats en
castellà, l’ús quotidià no formal de la
llengua pròpia de Catalunya tendeix a
ser baix. De manera general, doncs, es
pot afirmar que en la gran majoria de les
relacions intergrupals entre els infants i
adolescents encara tendeix a ser més el
castellà que no pas el català la llengua
utilitzada, malgrat la presència d’aques-

ta última com a llengua vehicular i ins-
titucional predominant en el sistema
escolar, si més no a l’escola primària.

És urgent de comprendre adequada-
ment la dinàmica de la situació per tal
de poder corregir els factors que ocasio-
nen aquest poc avenç del català i que
contribueixen a la perpetuació de la
norma intergrupal favorable a l’ús del
castellà també entre les noves generaci-
ons. Un dels possibles factors explicatius
podria ser ja el mateix fet de la asimetria
de coneixements lingüístics de
partida al començament de l’es-
colaritat, donat que molts indivi-
dus de llengua inicial catalana
hauran estat exposats al castellà
–fins i tot a través dels usos lin-
güístics dels seus mateixos pro-
genitors– en força més grau que
no pas els individus de llengua
castellana al català –donat que,
en general, molts pares d’origen
immigrat no són bilingües en el
pla emissor. Aquesta asimetria de
partida s’acompanya simultània-
ment de la influència que pugui
continuar exercint la norma d’ús
adulta, molt generalitzada, d’a-
daptació immediata al castellà
davant d’un interlocutor perce-
but com a “no catalanoparlant”,
que farà que fins i tot en els casos de
grups classe de composició mixta hi
pugui haver la tendència a usar el cas-
tellà i no el català en les converses entre
individus d’una i altra llengua d’origen.
Més tard, quan ja l’infant de llengua
inicial castellana pugui tenir un més alt
nivell de competència en català, l’ex-
pectativa i l’hàbit de parlar-li en castellà
ja s’haurà consolidat i serà més difícil de
canviar-lo. La perpetuació de l’ús del

castellà en les relacions entre individus
de llengua inicial distinta, però ja tots
dos amb coneixements suficients per
parlar-se en català, esdevindrà aleshores
un fenomen massiu que tendirà a ali-
mentar la inhibició de l’ús del català per
part d’aquests joves, tot esdevenint fi-
nalment un comportament rutinitzat i
subconscient, amb els efectes negatius
que això pugui tenir per a la continuïtat
i desenvolupament del català.

La concentració i la quasisegregació
residencial de molts individus de llen-
gua inicial castellana fa que la compo-
sició demolingüística de molts centres

escolars situats a les àrees metropolita-
nes catalanes reprodueixi lògicament la
de la societat en general, i la del barri o
zona en concret. En aquest tipus de si-
tuació, les competències conversacio-
nals en català poden quedar encara més
subdesenvolupades, ja que gairebé mai
el català tendirà a ser la llengua habi-
tual de la interacció social quotidiana
entre els nois i noies, que poden veure,
en aquestes funcions, més natural l’ús

de les seves varietats d’origen fa-
miliar que no pas el del català
escolar. Mancats de contacte re-
gular i sovintejat amb companys
d’origen familiar catalanopar-
lant, aquests individus poden
capacitar-se plenament en català
des del punt de vista formal, pe-
rò, en canvi, no trobar-se prou
còmodes amb el català parlat no
formal. La bilingüització pot

quedar-se en els nivells escrit i oral for-
mals, i no arribar al grau de còmoda
col·loquialització i automatització del
català per ser usat conversacionalment,
tal com poden fer amb el castellà.

Malgrat, doncs, el caràcter oficial del
català a Catalunya i la política de nor-
malització lingüística duta a terme en
aquests darrers anys, les constriccions
demosociolingüístiques poden també
fer sentir el seu pes i fer anar la situació,
si bé gradualment, cap a dinàmiques no
volgudes. Cal ser molt conscients del
problema i no deixar passar més temps
sense dur a terme les recerques socio-
lingüístiques que calguin i que perme-
tin emprendre les accions necessàries
per tal de millorar la situació actual.
Probablement és hora ara, al costat de
la macropolítica, també de les micro-
polítiques, de les accions locals especí-
fiques de dinamització i promoció
efectives de l’ús del català també en les
comunicacions no formals, per tal
d’optimitzar la formació rebuda i des-
envolupar, allà on calgui, una òptima
competència col·loquial i una predis-
posició a l’ús interpersonal. El repte és
passar de la competència lingüística a la
plena col·loquialització de l’idioma, del
coneixement normatiu a la pràctica
conversacional i als hàbits adequats per
a l’ús. Els poders públics no poden es-
perar més si hom vol assolir una situa-
ció a Catalunya en què almenys les
competències i els usos lingüístics del
conjunt de la població es trobin real-
ment distribuïts i compensats de forma
equitativa, i, així, es pugui assegurar un
ecosistema sociocultural capaç de do-
nar estabilitat futura al català en el seu
propi territori històric.

■ Albert Bastardas i Boada. Director del CUSC (Centre

Universitari de Sociolingüística i Comunicació) i catedràtic

de lingüística general de la Universitat de Barcelona

El cau de la guineu

Data per a la devolució
V i n y e t P a n y e l l a

E
ns hem menjat els torrons amb el regust d’a-
quell a qui després d’un llarg plet se li dóna la
raó que des de sempre ha tingut i ho sabia, i
hem brindat amb cava per celebrar-ho. Ha estat

un brindis amb regust de perplexitat perquè, després
dels primers entusiasmes, ens hem de preguntar on
som exactament respecte d’on érem pel que fa als pa-
pers de Salamanca. No som gaire més lluny d’on vam
començar fa vint-i-cinc anys, però molt més carregats
de raó perquè el temps no ha passat en va. Després del
dictamen del comitè d’experts en què considera justes
i legítimes les raons per les quals el poble de Catalunya
demana la devolució dels papers que van ser confiscats
dels seus arxius com a botí de guerra i amb finalitats
de revenja i repressió, només ens queda esperar l’a-
nunci oficial de la data del retorn.

Han calgut anys i panys de reivindicacions, negocia-
cions, converses, inventaris, estudis, controvèrsies, po-
lèmiques. Ha calgut que fins i tot fos creada la Comissió
de la Dignitat per tal que l’abast del conflicte depassés,

a ulls d’altri, el que alguns consideraven un conflicte de
caràcter local. L’opinió pública del nostre país s’ha
mobilitzat, ha signat, ha fet cap als actes públics con-
vocats amb la finalitat tant de reivindicar com de crear
més consciència, encara, que els papers són nostres.
Que cal que tornin als arxius d’on van ser segrestats,
arxius que van veure la seva unitat trencada per sempre
més perquè pertanyien a institucions, entitats i parti-
culars que van perdre la guerra. I que van ser espoliats
cercant les proves que havien de comportar la repres-
sió, la persecució, l’empresonament o fins i tot la mort
d’una part de la ciutadania de Catalunya. Tot altre ra-
onament que no sigui aquest constitueix un frau a la
veritat de la història, i a aquestes altures això no
s’hauria de permetre.

Aquesta era la gran utilitat, la brillant i cultural fi-
nalitat de la creació de l’Archivo de la Guerra Civil a la
ciutat de Salamanca. De l’estat d’aquest arxiu els dar-
rers anys setanta i primers vuitanta, quan els primer
grup d’arxivers i historiadors catalans van iniciar els

inventaris per saber què és el que en quedava, hi ha
força literatura arxivística, historiogràfica i periodísti-
ca. Dels vint-i-cinc anys d’història d’aquesta reivindica-
ció justa i legítima els diaris n’han anat plens. Per això
mateix cal que aviat vagin plens de la notícia de l’ingrés
dels papers de la Generalitat a l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya i de la devolució de la resta a les institucions,
entitats i individualitats que en siguin titulars; que si-
guin accessibles per a la investigació i que, sí, a Sala-
manca quedi còpia digital de tot plegat, si més no com
a constància del que hi ha estat retingut contra la vo-
luntat dels seus propietaris molts anys després d’haver
estat votada la Constitució espanyola de 1977.

Poc abans de redactar aquest article he fet un cop
d’ull a la ciberenquesta de Vilaweb sobre el retorn dels
papers de Salamanca. Un vint-i-cinc per cent pensa que els
papers tornaran, i un altre vint-i-cinc per cent creu que
no, perquè el dictamen del comitè d’experts no es
vinculant, mentre que gairebé el cinquanta per cent
restant està convençut que la cosa va per llarg.

Amb aquesta incògnita acabarem la darrera setmana
d’aquest 2004. Ha estat un any difícil, tràgic. També ha
estat un any amb il·lusions i amb decepcions. Em re-
sisteixo a pensar que hi ha raons que pesen més que el
dictamen dels experts. Per això crec que ara el que cal
és fixar la data de tornada dels papers de Salamanca. Fixar
un calendari per al retorn, i posar el punt final a un
capítol luctuós pel que va ser i pel que representa, i que
no ajuda pas ni a la cultura democràtica ni a l’articu-
lació d’aquesta Espanya plural que sembla que a alguns
els costa tantíssim d’entendre i d’acceptar.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


