
una salvació davant d’un «dia | a dia» que «se’ls empassa | com si fossen, els mots, un
grapat de confits». El poema com a espai d’oposició davant d’un dia a dia desagradable,
la resistència íntima, per dir una afinitat, enfront d’un món humà hostil. L’últim haiku-
tetradecasíl·lab diu alguna cosa semblant: 

I l’únic lloc   on mai no és tard   és el poema.

Podríem pensar que parla de la separació entre vida i literatura i de com l’espai del
poema és un espai de transfiguració de la realitat, l’ús d’un llenguatge autoreferencial,
etc. Fet i fet, no és justament aquest, el tema de la literatura? Tanmateix, en el cas que
ens ocupa sembla que no parlem tant de l’espai ontològicament autònom de la literatura
com del fet que en la intimitat del poema no hi entra el brogit d’un món desagradable:
el poema condueix l’autor i el lector a una impertorbabilitat que fa pensar més en una
autocomplaença esteticista que no pas l’apatheia o l’ataraxia d’estoics i d’epicuris.
Sempre és tard és un recull ric temàticament i formal, que si desmereix per alguna cosa
és per la pàtina de creixement personal d’alguns poemes.

GERARD CISNEROS CECCHINI — Universitat de Barcelona
gcisneros@lalectora.cat

Català: generació zero

Si aquesta ressenya fos d’una novel·la, hom es trobaria davant d’un llibre de final
conegut o, dit altrament, d’una ressenya d’espòiler anunciat. El llibre de Galindo,
Rosselló i Bernat tracta del procés de la bilingüització de la societat catalana tot recorrent
les primeres dècades del segle XX a la cerca de la història que n’expliqui el procés. El
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resultat és, com deia, àmpliament conegut de tothom i, de fet, els mateixos autors van
fer-ne un avançament ben interessant a «El procés de bilingüització a Catalunya en el
segle XX a partir de testimonis orals» (a Treballs de Sociolingüística Catalana, 3, 2020).
No per això, tanmateix, deixa de ser apassionant accedir a les entranyes i resseguir el
camí que hi ha menat des dels inicis. Cal destacar, encara, dos elements importants
més. En primer lloc, l’enfocament que els autors han adoptat. Segonament, la naturalesa
dels materials —qualitatius— de què s’han servit.

El llibre, dividit en set capítols, compta també amb un pròleg d’Emili Boix-Fuster
i un epíleg de F. Xavier Vila i Moreno, tots dos catedràtics de sociolingüística de la
Universitat de Barcelona. Els set capítols que conformen el cos del llibre poden divi-
dir-se, al seu torn, en tres grans parts. 

Els tres primers capítols fan de marc teòric a l’estudi. Presenten una panoràmica
de l’estat de la qüestió i ofereixen un repàs de la història contemporània del català en
el si del nacionalisme espanyol i de la construcció dels estats-nació moderns. També
defineixen alguns conceptes clau de la psicologia lingüística i la sociolingüística, com
ara bilingüisme individual, bilingüisme social, substitució lingüística o convergència
lingüística. En el repàs de la història contemporània de la llengua, que adopta la pers-
pectiva de les revolucions ecolingüístiques de Daniel Baggioni a Langues et nations
en Europe (1997), s’hi avancen alguns dels resultats del treball: la castellanització va
ser més tard del que la majoria de treballs havien dit.

El capítol quatre fa de frontissa entre el marc teòric i l’estudi pròpiament dit i s’hi
descriu el disseny del projecte. S’hi explica quina mena d’informació han cercat els
autors: relats de vida lingüístics de persones que poguessin explicar «des de baix» la
història del català del segle XX. Per obtenir-les, durant el curs 2015-2016 es van fer un
total de 60 entrevistes semidirigides a persones de més de 90 anys —nascudes entre
1912 i 1927—, exclusivament de Catalunya. En les entrevistes, se’n demanava la bio-
grafia lingüística, remuntant-se, si era possible, als usos lingüístics dels avis. D’aquesta
manera, els autors poden oferir un retrat de la història del català des del darrer terç del
vuit-cents fins a l’actualitat.

Els capítols cinc i sis són l’eix central del relat i del treball, i convé detenir-s’hi
breument. El capítol cinc tracta de l’extinció del monolingüisme i del procés de bilin-
güització de la societat catalana, que els autors allarguen fins al 1939. Hi descriuen que
els avis dels informants eren parlants monolingües de català, que llurs pares tenien un
cert coneixement —sovint més aviat passiu— del castellà, i que ells són la primera ge -
neració que, gràcies a l’escola i a la primera immigració, va aprendre castellà i va poder
fer-lo servir.

Tenir possibilitats de fer servir una llengua que s’aprèn com a estrangera és, justament,
la manera de generalitzar-ne l’ús. Aquest és el panorama que es descriu al capítol sis:
la Catalunya de després del 1939, en què l’administració absolutament castellanitzada,



la persecució pública del català els primers anys de dictadura i l’augment de la immigració
castellanoparlant van propiciar que els catalans que s’havien bilingüitzat perfeccionessin
l’ús de l’idioma. 

Aquest capítol és, segurament, el més interessant del llibre, perquè analitza com
s’ha creat la norma de convergència lingüística cap al castellà. Els autors n’apunten
tres motius. En primer lloc, la facilitat que els catalanoparlants tenien d’adaptar-se al
codi de l’interlocutor, és a dir, al castellà. Però també —i em sembla molt rellevant—
el fet que fossin els mateixos catalans els que volguessin practicar el castellà per apren-
dre’l bé i, en fi, per ser educats amb unes gents que tot just havien arribat al país. En
cap cas, doncs, es tractà d’un procés dolorós, almenys si es dona validesa a les decla-
racions dels informants. N’hi ha, és cert, una petitíssima part que practiquen divergència
lingüística, és a dir, que mantenen el català. Algun exemple diu que és per resistència,
però la majoria són per incapacitat lingüística.

El treball de Galindo, Rosselló i Bernat és, en conjunt, una aportació important a
la història sociolingüística del país. Té el mèrit d’haver recollit uns testimonis valuo-
síssims al moment límit: per raons biològiques, aviat serà impossible disposar-ne. En
aquest sentit, fora molt interessant que es prengués el mateix mètode d’estudi i s’apliqués
als processos de bilingüització de les Illes Balears i del País Valencià. És cert que ja hi
ha algun estudi monogràfic, com el de Brauli Montoya, titulat Alacant. La llengua
interrompuda (1996) —inexplicablement obviat pels autors d’aquest treball—, però
no hi ha cap treball de conjunt.

Per acabar, el llibre es presenta en un format no excessivament acadèmic. De bon
llegir, sense gaires notes i amb la bibliografia justa, sí que hi abunden fragments transcrits
d’entrevistes que il·lustren el que s’exposa en cada moment. És una llàstima, tanmateix,
que mentre que alguns passatges es repeteixen necessàriament perquè són indicatius
de més d’un fet, d’altres hagin restat silenciats. Certament, hauria estat d’un gran interès
per a la història sociolingüística del país que els autors haguessin adjuntat, en un apèndix,
les transcripcions senceres de totes les enquestes, que de ben segur que donarien, a
més, impuls a futures recerques.
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