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Per un consens lingüístic majoritari en el nou Estatut de Catalunya

El català, llengua pròpia i
comuna de Catalunya

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

l’era de la globalit-
zació, la humanitat
lingüísticament di-
versa va recuperant
la seva possibilitat
d’intercomunicació

general, a través de l’eixamplament de
les integracions polítiques i econòmi-
ques de cada grup, de les noves tecno-
logies de la comunicació i de les facili-
tats de transport. Aquesta evolució, pro-
bablement imparable, significa ja un
augment important dels casos d’inte-
gració lingüística de distints grups hu-
mans dins d’institucions comunes més
àmplies, és a dir, d’ens polítics de distint
abast (subestats, estats, supraestats) que
inclouen distints col·lectius. Aquesta so-
breposició d’espais de relació presenta
inevitablement la problemàtica de la
seva organització lingüística. Com es-
tructurar aquesta coexistència compar-
tida d’integració i pertinença a aquests
distints espais supraordinats?

Cal que a cada nivell s’utilitzin totes
les llengües dels grups lingüístics que hi
intervenen per a totes les funcions? O cal
recórrer al concepte d’“interllengua”,
llengua franca, o llengua comuna per a
cada esglaó d’organització? Internacio-
nalment trobem avui tots dos models (si
més no de forma aproximada): per
exemple, l’ONU funciona oficialment
amb unes quantes –més aviat poques–
llengües comunes, mentre que la Unió
Europea en reconeix oficialment moltes
més –totes les oficials dels Estats inte-
grats–, si bé a la pràctica, com a idiomes
de treball, n’hi ha més aviat dos, i, po-
ques vegades, tres. A l’Estat espanyol,
com sabem, l’Administració central bà-
sicament funciona en una sola llengua,
tot i que, en determinades delegacions i

per a determinades funcions, reconegui
també, en part, els altres idiomes. A Ca-
talunya se’n reconeixen dues oficial-
ment, de llengües, tot i que, en usos es-
pecífics, es pugui tendir a prioritzar-ne
una, i, en d’altres, s’hi vagin incorpo-
rant, tot i que de forma encara reduïda,
les llengües dels nous grups immigrats.

Sigui com sigui, amb el temps, molt
probablement les constriccions de l’efi-
càcia comunicativa en la quotidianitat
tendiran a afavorir més aviat la concen-
tració dels usos en una (o potser dues
com a màxim) llengües per a cada nivell
dels comentats. Potser, doncs, una opció
organitzativa pràctica podria ser el
principi d’una llengua comuna per a
cada un dels nivells, tot procurant de no
desorganitzar excessivament l’ecosiste-
ma de (re)producció de les
llengües més petites. D’aques-
ta manera, i acceptant el poli-
glotisme dels individus, es
podria funcionar en cada una
de les dimensions de forma
(quasi)unilingüe, tot fent pos-
sible la reserva d’usos fona-
mentals per a cada una de les
llengües en presència, i, òbvi-
ament, en especial per a les
que no resultin triades com a
llengües comunes.

Una organització d’aquest
tipus podria ser assajada ja a
Catalunya i podria fonamen-
tar un consens lingüístic ma-
joritari, fins i tot en el marc de
la Constitució actual. Mentre
aniríem gradualment cap a
una situació en què el català
fóra la llengua usada per de-
fecte sempre en les comuni-
cacions públiques oficials i no

oficials a Catalunya –amb les excepci-
ons que calguessin per fer possible la
comprensió de les persones no resi-
dents–, el castellà ho fóra habitualment
en l’Administració central de l’Estat, i
molt probablement l’anglès –o la llen-
gua que es decidís– en el nivell europeu.
Per a la gran majoria de la població re-
sident a Catalunya el model podria fun-
cionar força efectivament en la mesura
en què prestigia i dóna funcions exclu-
sives a les dues grans llengües presents
i alhora cohesiona socialment les po-
blacions d’orígens diversos entorn del
català, llengua que hauria d’esdevenir
l’habitual com a llengua de treball i en
les relacions quotidianes entre els dis-
tints col·lectius lingüístics que avui con-
viuen a Catalunya. Certament, les altres

llengües presents també tindrien els
seus espais funcionals –possiblement
més intragrupalment– i podrien desen-
volupar-se amb tota llibertat. Podria ser
un model de cercles concèntrics que
caldria, doncs, debatre i desenvolupar,
tot tenint cura d’organitzar-lo també
pluralment en el pla de les comunicaci-
ons importants de dependència no ofi-
cial en els nivells d’integració superior, i
preservant un nucli bàsic de drets lin-
güístics personals.

Crec que no fóra pas mala idea que els
redactors del nostre Estatut valoressin ja
ara la possibilitat d’introduir el terme de
llengua comuna per al català, cosa que no
negaria pas l’oficialitat del castellà, però
la reservaria fonamentalment per al ni-
vell de l’Administració estatal central i
per a la comunicació amb els territoris
hispanoparlants, dins de l’esquema de
distribució concèntrica de funcions. El
terme de llengua comuna implica el reco-
neixement que n’hi ha d’altres, però as-
senyala la que els distints grups deci-
deixen compartir i usar en un nivell
concret de funcions, en una configura-
ció multidimensional. En el nou Estatut,
doncs, el català hauria de ser llengua
pròpia i comuna de Catalunya, per tal de
fer possible que pogués anar ocupant les
legítimes funcions generals d’interco-

municació pública que estaria
desenvolupant amb normali-
tat si no s’hagués produït el
llarg període dictatorial del
segle XX. Deixant ara de ban-
da la discussió sobre l’orga-
nització més precisa dels al-
tres supranivells en què Cata-
lunya està ja integrada actu-
alment, el terme llengua comu-
na, usat també des de fa anys
al Quebec, és probablement
l’adequat per a la nova etapa
que iniciem, amb una Catalu-
nya molt més diversa però que
es vol alhora cohesionada i
fraternal. Amb la seva inclu-
sió, la reforma estatutària s’a-
vançaria ja al futur.

■ Albert Bastardas. Director del Centre

Universitari de Sociolingüística i

Comunicació i catedràtic de lingüística

general de la Universitat de Barcelona

La Catalunya de Sísif
A l b e r t R i e r a i P a i r ó

A
la Grècia antiga, Sísif va ser
condemnat pels déus a pujar
una enorme pedra pel coster
d’una muntanya. Quan la roca

es trobava gairebé al cim, sempre tor-
nava a rodolar cap avall i Sísif havia
d’iniciar eternament el seu treball per
un delicte diuen que d’impietat.

Què té a veure Sísif amb la situació
política actual? M’explicaré. En aquests
últims dies assistim a un seguit d’acci-
ons i d’arguments procedents d’una
part de la classe política del nostre país
que ens haurien de fer reflexionar. Hom
té la impressió que la conjuntura actual,
al capdavall, ens aboca a un tornar a
començar més que no pas a un salt
qualitatiu endavant. En posaré alguns
exemples.

El tripartit acaba de llançar una cam-
panya publicitària de gran calat (ells que
estaven en contra de la publicitat insti-
tucional) per incrementar l’ús social de

la llengua catalana; en definitiva, per-
què tots plegats parlem més el català en
el dia a dia. La dentadura que es passeja
aquests dies per les pantalles de televisió
ens recorda aquella Norma convertida
en icona de la normalització lingüística.
És evident que ens trobem en un mo-
ment de clar retrocés de l’ús social de la
nostra llengua, i ja són moltes les veus
autoritzades del món de la sociolingüís-
tica que alerten del risc en què es troba
el català. Tornem, doncs, a començar.

Fa uns dies, una companya del Parla-
ment em deia que a la seva edat ja no vol
esperar més per veure una Catalunya
plena. I afegia que li feia por que desa-
profitéssim aquest moment històric i
tornéssim a caure en una renúncia de
país semblant a la que es va produir
durant la Transició, que era fruit d’una
situació d’excepcionalitat que ara no es
dóna. Tornem, doncs, a fer rodolar la
pedra.

I no parlem de la unitat de llengua.
Les picabaralles amb els governs de les
Illes i del País Valencià han obert ferides
sobre una qüestió que havia quedat
tancada feia anys, i no pels polítics
–que també– sinó per les autoritats
lingüístiques d’arreu. Per resoldre
l’embolic dels altres ens conformarem a
enviar a la Unió Europea dos exemplars
idèntics de la traducció de la Constitu-
ció escrits en una variant de la llengua
que no és l’estàndard. Torni Sísif a fer
rodolar la pedra.

Podríem estar d’acord a somoure tot
el que havíem aconseguit, i fins i tot
convenir que era necessari. Però si fos
així, hauríem d’aprofitar l’embranzida
per corregir i augmentar el gruix es-
sencial de la nostra definició de país. I
és bo de recordar, precisament, que CiU
va fer pública la seva proposta per a un
nou Estatut i es va presentar a les elec-
cions amb un missatge clar d’afirmació
nacional inclòs en aquell esborrany.

No estem d’acord amb els deixebles
polítics d’aquella màxima que deia que,

en temps de tribulacions, millor no fer
mudances. Repensar l’Estatut no és per
fer-ne un d’igual, ni per consensuar un
redactat a la baixa que vagi bé a tot-
hom, ni aquí ni a Madrid. La majoria
qualificada de dos terços és més que
suficient per garantir-ne la màxima le-
gitimitat i representativitat, i sabia
molt bé el legislador que aquesta era la
majoria d’aprovació més alta que podia
introduir per fer gairebé impossible la
pròpia reforma estatutària. A la Cons-
titució espanyola només li calen tres
cinquenes parts. Tant és així que no
acceptarem que ens venguin un Estatut
possibilista quan el límit del possible el
situen a Madrid; o que vulguin desca-
feïnar el reconeixement nacional de
Catalunya amb paràmetres de por, in-
oportunitat, prudència...

Vivim, certament, un moment polític
excepcional; però, si no el sabem ad-
ministrar bé tots plegats, se’ns pot tor-
nar irrepetible. El nou Estatut ens hau-
ria de conjurar per dibuixar un Estat
d’encaix plurinacional, i tots hauríem
d’estar a l’alçada d’un moment històric
que ens permet escriure la història per
superar una pedra que Sísif arrossega
muntanya amunt des del 1714.

■ Albert Riera i Pairó. Diputat de CiU al Parlament de

Catalunya


