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Introducció
 

Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster,  
Rosa Maria Torrens Guerrini

1. Complexitat dels contactes de llengua  
a escala local i global

Arreu del planeta la diversitat és percebuda a vegades com una riquesa 
i a vegades com una amenaça. Aquesta diversitat apareix entrellaçada 
sovint amb desigualtats i amb relacions de dominació de tota mena. Un 
tret recurrent i freqüent d’aquesta diversitat és la diversitat de varietats 
lingüístiques.

Les comunitats lingüístiques continuen competint per la supervivèn-
cia i per l’hegemonia, però ara ho fan amb un ritme més trepidant que 
en l’antiguitat dins de marcs polítics molt canviants –d’imperis que es 
dissolen, d’estats nació que es disgreguen, de nous marcs supraestatals 
que intenten construir-se…– al costat de la reproducció d’idees políti-
ques velles com l’Estat nació, basat en la ficció de l’homogeneïtat entre 
un poble, un territori i un govern (Burbank i Cooper, 2017). En aquest 
context polític en moviment el multilingüisme és viscut de maneres molt 
diferents segons quin sigui el segment de l’espècie humana afectat i se-
gons quina sigui la seva interrelació amb altres trets diferencials i amb 
l’estructura social i amb el poder en general.

D’una banda es mantenen milers de petites llengües, encara com a 
resultat de les inèrcies gairebé seculars. No debades, si no hi ha disloca-
cions socials grans, el manteniment d’un codi per a les relacions horit-
zontals i més immediates i pròximes a la vida quotidiana seria la norma, 
no pas l’excepció. D’altra banda, les hiperllengües, començant per l’an-
glès, es difonen arreu al compàs de la globalització i la mobilitat i poden 
desfer i esmicolar els statu quo sociolingüístics heretats.
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Així, entre les aproximadament sis mil llengües de la Terra, moltes 
són emprades per comunitats humanes d’abast local, tribal fins i tot. 
Pensem si més no en la gran diversitat idiomàtica dels grans gegants 
sociolingüístics com Nova Guinea, Nigèria o l’Índia, per exemple, amb 
centenars i centenars de casos. Simultàniament trobem els grans buldò-
zers sociolingüístics, les llengües que són els codis de grans maquinàries 
estatals i internacionals, les llengües emprades per la ciència i tecnologia 
més avançades, les llengües usades com a llengües franques, com a llen-
gües interposades, tal com proposava el ja clàssic Aracil (1983). Entre 
aquestes llengües poderoses destaca actualment l’anglès com a llengua 
que té el privilegi d’haver esdevingut (Bragg, 2003; Ostler, 2005; Bastar-
das, 2007) llengua d’intercomunicació planetària. Sols els seus parlants 
gaudeixen de la possibilitat de moure’s amunt i avall del planeta amb la 
seva llengua com a passaport cada vegada més universal. Sols ells, els 
anglòfons (i aquest «privilegi» és una arma de doble tall: tant una male-
dicció com una benedicció) poden romandre monolingües i gaudir d’una 
omnipotència apresa, gairebé com la dels castellanoparlants a l’Estat es-
panyol, que donen per evident que poden romandre monolingües arreu 
d’un territori que perceben «seu». Pensem si més no en el doble guany 
econòmic de què gaudeixen els angloparlants des de Nova Zelanda fins 
a Irlanda, des d’Escòcia fins a l’Índia. D’una banda s’estalvien d’aprendre 
altres llengües però es poden tancar al plurilingüisme, fet que seria nega-
tiu des del punt de vista cognitiu (EACEA, 2009). Pensem solament en 
les milers d’hores que els britànics, els nord-americans, els australians, 
els canadencs (anglòfons) i els neozelandesos s’estalvien d’aprendre altres 
llengües de tal manera que poden esmerçar les seves energies en conei-
xements més profitosos. D’altra banda, els països angloparlants guanyen 
també milers de dòlars o lliures tant rebent aprenents de la seva llengua 
com exportant productes culturals en aquest codi, tant en la ciència com 
en els mitjans de comunicació de masses. 

El món universitari és un paradigma d’aquesta nova jerarquització del 
plurilingüisme. La mateixa arrel del mot universitat remet a l’univers, a la 
globalitat. Abans es deia del món acadèmic que «o bé es publicava o bé es 
moria». Ara aquesta dita s’ha refet i diu: «o bé es publica en anglès o no 
s’existeix». Les proclames bonistes proclamen que un bon universitari, un 
bon home de cultura, hauria de ser plurilingüe, obert a totes les llengües 
i cultures del món. Dissortadament –ens temem– l’hegemonia gairebé 
espaordidora de l’anglès significa moltes vegades un tancament envers 
les altres llengües, un tancament respecte al plurilingüisme. Com deia 
fa pocs anys un participant al Mobile World Congress celebrat a Barce-
lona: «please, only English», volent dir que no volia rebre informacions 
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en altres llengües, desorientadores, atabaladores. Amb l’aprenentatge i 
ús de l’anglès ja n’hi hauria prou. Per a tot? Les altres llengües serien 
redundants, noses davant la necessitat de dominar el rei anglès. A més, 
per acabar-ho d’adobar, trobem demandes que l’anglès com a segona 
llengua sigui après amb bon accent, de tal manera que aquest domini 
pseudonadiu esdevé terriblement discriminant, tal com denunciava fa 
uns anys Lippi-Green (1997). S’exigeix que els professors d’anglès (ara 
des d’ensenyament infantil!) siguin, doncs, nadius. Aquesta exigència és 
draconiana i excessiva: l’èxit o monopoli de l’anglès hauria de donar-se 
dins d’uns límits i amb certs costos. Hi ha d’haver o ineluctablement hi 
haurà molts accents en l’anglès, esdevingut globish. No n’existeix un de 
«bo», que triomfi en un pòdium indiscutit, i no es pot exigir als milions 
de neoparlants de l’anglès que n’adquireixin un «bon accent», un accent 
impecable (d’on, per cert? d’Anglaterra, d’Escòcia, de la Colúmbia Bri-
tànica, de Califòrnia?).

Per sort per a la diversitat planetària, més enllà de l’anglès hi ha molts 
encreuaments, moltes hibridacions lingüístiques que no passen necessà-
riament per aquesta hiperllengua. Diferents fenòmens socials comporten 
possibilitats de plurilingüisme.

• En primer lloc la creixent mobilitat de població rural cap a les ciutats. La 
urbanització comporta grans gresols on coexisteixen i competeixen 
les llengües d’origen. Les llengües estàndard neixen i creixen sobretot 
a les ciutats i des de les ciutats. 

• En segon lloc la creixent mobilitat tant laboral com acadèmica. D’una 
banda les elits econòmiques, els sectors corporatius, les elits, viatgen 
amunt i avall del planeta amb gran facilitat recorrent sobretot a l’an-
glès. La mobilitat acadèmica també afecta (a la baixa) les llengües lo-
cals en els usos universitaris. A Catalunya, per exemple, l’anglès està 
ocupant acceleradament espais de docència ocupats fins ara pel català 
(llengua local) o pel castellà (llengua local i global). D’altra banda, les 
migracions pobres (les grans migracions d’Àfrica cap a Europa, de 
l’Amèrica Llatina cap a l’Amèrica del Nord, de l’Àsia del Sud cap al 
Golf Pèrsic, de la Xina cap a tot arreu) comporten barreges de llen-
gües de tot tipus. 

• En tercer lloc les migracions obligades, forçoses. La conflictivitat social i 
bèl·lica de zones com Síria, l’Irak, l’Afganistan, Sudan del Sud o So-
màlia, obliga la seva població a fugir, a emigrar de manera dramàtica 
i arriscada (pensem en com es juguen la pell travessant la Mediterrà-
nia). Els refugiats que n’escapen, porten, a més del seu farcell fràgil i 
lleu, tot un repertori lingüístic únic. 
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• En quart lloc, les migracions temporals per lleure. La indústria turística 
comporta moviments provisionals de milions de persones que reclamen 
ser atesos en les seves llengües. La franja mediterrània catalanoparlant, 
des les platges d’Argelers fins als blocs de Benidorm, des de les cales 
de Menorca fins a les pistes d’esquí de Boí, és un dels primers objectius 
turístics mundials. Per exemple, l’alemany és ofert en serveis lingüís-
tics arreu d’Europa perquè els països germanòfons «exporten» cada 
any milers de turistes que volen que els responguin amb un «Jawohl».

Totes aquestes migracions, aquestes manifestacions, tan benignes 
com malignes del multilingüisme i del cosmopolitisme, fan probable, 
més que abans, l’aparició de parelles i famílies interculturals, justament 
un dels temes d’aquest volum.

2. Visions massa dicotòmiques i simples del multilingüisme: 
oficials/no oficials, hegemòniques/minoritàries

Atès aquest panorama, és temptador voler descriure’l a partir de taxo-
nomies o dicotomies simples, enlluernadores de tan simples. Hi hauria, 
doncs, llengües macro, hiperllengües (Calvet, 1981) en oposició, com 
planetes entorn del sol, a llengües petites, de comunitats insignificants, 
condemnades a ésser eliminades, «atropellades», pel tren de la història. 
Així al nostre continent, a Europa, es diferencia entre llengües de primer 
ordre, les reconegudes per la Unió Europea com a oficials, d’una banda, 
i les llengües regionals i minoritàries reconegudes i protegides (teòrica-
ment) per la Carta Europea per a les Llengües Regionals i Minoritàries 
(1992). De facto a Europa hi hauria llengües de treball (sobretot l’anglès, 
malgrat el Brexit, que fa escàpol el principal país anglòfon de la Unió) i 
llengües oficials. El factor clau per entendre el poder de les comunitats 
lingüístiques és l’Estat. És aquest Estat la institució que legitima, em-
podera al màxim una comunitat lingüística. Un exemple ben clar és el 
contrast entre l’occità, mancat de tot suport estatal a l’hexàgon francès 
i condemnat a mort, refugiat a tot estirar en un racó del patrimoine, i el 
francès, que gaudeix de tot el suport de la maquinària administrativa i 
simbòlica de la République Française. Encara ara la majoria de la hu-
manitat concep les llengües com a entitats reglamentades (regimented, en 
diuen en anglès) en estats que les encasellen i jerarquitzen. No disposem 
encara d’una mentalitat col·lectiva conscient de la riquesa d’experiències 
(i, per tant, de llengües) de l’espècie humana (Morin, 2011). En con-
trast, les visions ecolingüístiques perceben de manera més horitzontal, 
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més igualitària i menys jeràrquica, la diversitat lingüística. La Declara-
ció Universal de Drets Lingüístics, aprovada a Barcelona, el 1996 n’és 
l’exponent més sobresortint.

3. Necessitat de nous conceptes com llengües 
mitjanes per captar aquesta complexitat. Definició de 
llengües mitjanes: cua de lleó i cap d’arengada

No s’ha reeixit encara a establir una classificació o tipologia de les llen-
gües del món. Per entendre millor la diversitat lingüística i els reptes de 
futur amb què s’enfronten les comunitats lingüístiques, s’ha proposat 
el concepte de llengües mitjanes (medium-sized language communities). 
Les comunitats de llengües mitjanes (CLM) són aquelles comunitats 
amb dimensions demogràfiques prou amples (entre 500.000 i 25 mi-
lions de parlants) per poder disposar de recursos administratius, acadè-
mics, comunicatius i polítics, que permetin el desenvolupament de llen-
gües completes (Lamuela, 1994), amb prou seguretat i viabilitat (Vila i 
Bretxa, 2013). Les comunitats de llengües mitjanes ni gaudeixen de les 
prestacions de la gran escala en què es mouen les llengües hipercentrals 
ni pateixen les limitacions de les llengües (encara moltes però amb risc 
d’extinció) de les comunitats lingüístiques petites, fins i tot minúscules. 
Les CLM són, doncs, en expressió col·loquial, cua de rap i cap d’aren-
gada. Per descomptat que les CLM no són homogènies internament. 
Poden incloure des de llengües estandarditzades amb un repertori de 
varietats escrites sofisticat i elaborat, usat en l’educació superior, fins a 
llengües sobretot orals.

De fet aquesta concepció de les CLM té precedents. L’any 1972 l’Edi-
torial Moll va publicar un petit llibret –El que s’ha de saber de la llengua 
catalana– que recollia un opuscle que Joan Coromines havia escrit l’any 
1950 en anglès perquè servís de presentació als americans que s’interes-
sessin pels Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats l’any següent 
a Nova York. Un dels aspectes que ens va impactar d’aquest text és la 
comparació que feia del territori i de la població de les terres de llengua 
catalana respecte d’altres ens polítics. Hi deia Coromines que l’àrea del 
català era «més extensa que la de cinc estats europeus (Dinamarca, Su-
ïssa, Holanda, Bèlgica i Albània) i més poblada que la de set (Suïssa, 
Finlàndia, Dinamarca, Éire, Noruega, Albània i Islàndia)». Acostumats 
a percebre’ns dins de l’Estat espanyol, i tenint ben pròxims Estats grans, 
com ara França o Itàlia, o una mica més lluny Alemanya, ha costat –i 
potser costa encara– que la població d’origen catalanoparlant no es per-
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cebi com una minoria marginal i estranya. En canvi, per la realitat ter-
ritorial i demolingüística europea, el català no és pas cap llengua «mi-
noritària» i la seva població no s’ha de percebre de cap manera en termes 
de petitesa i marginació. 

La realitat té més matisos, tanmateix. La vitalitat etnolingüística 
subjectiva (VES) (Giles, 2001) del català, és a dir la percepció de l’es-
tatus i de la utilitat d’una llengua pels seus parlants, és força limitada. 
Molts parlants de la Mediterrània catalana, en feliç expressió de Pierre 
Deffontaines, veuen la seva llengua com un capital poc útil per a l’Estat 
i per al mercat perquè la comparen amb les llengües gegantines veïnes 
com el castellà, el francès o l’italià, o encara més amb l’inevitable anglès. 
El panorama s’enfosqueix si observem aquesta vitalitat etnolingüísti-
ca més microscòpicament. En certes zones del domini lingüístic català 
(sobretot en terres valencianes i, en menor grau, a les illes Balears), el 
particularisme és potent: el mallorquí o el valencià són vistos com a co-
dis completament separats del català. Aquesta desintegració territorial 
fa que el grup etnolingüístic de pertinença es percebi encara més reduït. 
No es veu ni es viu la unitat de la llengua, de manera que el seu espai 
social i simbòlic i, per tant, la seva utilitat, encara es veuen més reduïts, 
més encongits encara.

4. Aspiració a la seguretat lingüística des 
d’una visió favorable a la sostenibilitat

Hi ha principis generals que puguin guiar i orientar la coexistència en-
tre diferents llengües? Des d’una perspectiva democràtica que anhela la 
convivència i la continuïtat fraternal entre les llengües del món, el nostre 
horitzó hauria de ser la seguretat lingüística. Cap comunitat hauria de 
veure amenaçada la seva continuïtat intergeneracional. Bastardas (2005) 
ha proposat el principi de sostenibilitat lingüística com a desideratum: 
que el contacte de llengües sigui compatible al màxim amb la continuïtat 
de grups culturals. Aquest objectiu podria aconseguir-se en la mesura 
en què s’apliqués la fórmula de la «subsidiarietat lingüística». És a dir, 
tot allò que pugui fer una llengua «local» no ha de ser fet per una llen-
gua més «global». Aquesta distribució funcional, basada en l’ús prefe-
rent dels idiomes propis de cada conjunt humà territorial, acompanyada 
alhora d’una poliglotització dels individus que permeti la comunicació 
internacional de les diverses comunitats, podria ser una perspectiva en 
la qual es pugui basar la coexistència de la diversitat lingüística humana. 
La realitat contemporània, però, amb els importants desplaçaments de 
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poblacions, es complexifica i fa més difícil una regulació simple de les 
funcions de les llengües. Més reflexions i més propostes de noves dis-
tincions i nous principis seran probablement necessaris per conciliar els 
diversos interessos en presència. 

El català a Espanya (i aclaparadorament més a França), però, està 
amenaçat. En primer lloc l’Estat li juga gairebé sempre a la contra. Els 
òrgans centrals de l’Estat rarament usen el català i segueixen polítiques 
castellanitzadores ara i adés. La regulació dels canals privats de televisió 
(exclusivament en castellà) a finals dels vuitanta en fou un flagrant exem-
ple. El Govern central és el valedor màxim de l’hegemonia del castellà, 
vist com a llengua comuna que es pot exigir arreu, des de l’illa de Maó 
fins a l’illa d’El Hierro. No debades la mateixa sacrosanta Constitució 
espanyola privilegia el castellà i relega les altres i innominades llengües 
espanyoles deixant-les de iure i de facto en una posició subalterna, opaca, 
secundària, fet que inevitablement aliena les minories militants lleials al 
català, al gallec i al basc, que se senten poc respectades en un tret fona-
mental de la seva cultura. Espanya està a anys lluny de la visió generosa-
ment igualitària que té el Canadà respecte a l’anglès i al francès, llengües 
de les nacions fundadores del país, o que té la Confederació Helvètica 
de les quatre llengües nacionals dels seus cantons, tan descentralitzats. 
En segon lloc el mercat (o els mercats) afavoreix en general la llengua 
més forta, de la mateixa manera que el sistema financer enriqueix més 
el qui hi aporta més. Val a dir que la flexibilitat de l’economia capitalista 
permet escletxes per a les llengües no hegemòniques. Els productes en 
català, per exemple, poden connotar proximitat i genuïnitat, autenticitat 
en definitiva, i singularitzar-se davant de productes despersonalitzats, 
sense identitat (Woolard, 2016).

5. Efectes d’aquest context en els comportaments 
quotidians: el termòmetre de les famílies 
lingüísticament mixtes de llengües mitjanes

En els anys vuitanta, en els inicis del sistema autonòmic espanyol, la 
Generalitat de Catalunya, un subpoder de segon rang, confià a poder 
recuperar la llengua catalana des de les institucions. Es confiava que 
aquest Estat (un subestat) intervingués en les comunicacions instituci-
onalitzades i que aquestes, al seu torn, modificarien les comunicacions 
individualitzades (Corbeil, 1980 i 1983; Bastardas, 1990 i 1999). L’ex-
periència dels anys mostra que aquestes expectatives eren exagerades. No 
coneixem encara gaire bé la connexió entre aquests dos tipus de comu-
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nicacions. Les comunicacions individualitzades, aquelles amb significant 
others en el món privat, tenen una dinàmica pròpia, no del tot autònoma 
ni del tot determinada pels contextos més generals. Esquirol definia fa 
poc la resistència o resiliència d’aquest món privat:

Hi ha un sentit de la vida lligat a la quotidianitat que no acaba de caure tot 
i que es produeixi una trencadissa en el cel dels grans «valors». La lletra 
minúscula –però no per això menys significant que la majúscula– té molta 
més estabilitat davant de possibles sacsejades i terratrèmols nihilistes. La 
resistència, aquí, és la resistència de la significació, del sentit. Pot caure 
la cosmovisió, però continuarem experimentant la proximitat i el lligam 
amb l’altre i vivint el dia a dia. Allò que resisteix és la significació de la 
proximitat. (Esquirol, 2015: 72)

Cal arribar a aquest món privat si una determinada política lingüís-
tica vol reeixir. Al capdavall: si no canvien els usos i ideologies lingüís-
tics més espontanis, de què servirien les polítiques lingüístiques? O bé 
es podria mantenir una dicotomia diglòssica, és a dir jerarquitzadora 
d’àmbits d’ús però estable? Una llengua que servís litúrgicament per a 
grans discursos, per a tesis acadèmiques, però no servís per fer broma, 
per a declaracions d’amor, per a receptes de cuina, per parlar amb els 
fills, no seria una llengua viva de debò. Una comunitat humana tindria 
seguretat lingüística (Réaume i Green, 1989) si pot desenvolupar-se 
sense la injecció salvadora d’intervencions constants de les institucions, 
autònomament.

L’Estat, a través de qualsevol part de la seva maquinària (l’escola, 
l’administració, els mitjans de comunicació…) incideix relativament en 
aquest món resistent. Andrée Fortin ho resumia a partir de l’experiència 
de la política lingüística quebequesa: 

L’Estat com a màxim pot proporcionar balises, com la Llei 101 (la Charte 
de la langue française quebequesa, aprovada el 26 d’agost del 1997), però 
mai no podrà omplir l’espai entre aquestes balises; no pot obligar la gent 
a parlar, obligar els escriptors a escriure, ni els cantants a compondre… 
encara menys la gent tinguin ganes de fer fills. (Blanchard et al. 1984: 67)

Un excel·lent exemple de comportaments lingüístics privats, no di-
rectament dependents del macrocontext social i polític és la tria de llen-
gües a la llar, a les famílies, tema central (hi dediquem cinc capítols) 
d’aquest volum. Podem comparar les tries lingüístiques familiars amb 
la natalitat. La natalitat és un afer privat, per descomptat, però indirec-
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tament l’Estat hi incideix: una política d’ajut a les famílies mitjançant 
subsidis i mitjançant una oferta de llars d’infants afavoreix un augment 
de natalitat, tal com demostra França. El multilingüisme familiar és un 
àmbit destacat dins d’aquest món privat. Els darrers anys han aparegut 
diferents volums sobre els usos i ideologies lingüístics a les famílies (v. 
Boix-Fuster, 2009). En general, a la Catalunya actual aquest món privat 
es caracteritza per la hibridació lingüística (català i castellà estan pro-
fundament influïts) i per ideologies pragmàtiques (vegeu-ne una anàlisi 
des de la ciència política a Riera, 2016). Ja fa més de vint anys Marina 
Subirats, Masats i Sànchez concloïen així la seva anàlisi sobre la trans-
missió lingüística intergeneracional:

Si els immigrants de parla castellana no han après, en molts casos, a parlar 
català, ha estat per diverses raons: baix nivell cultural, marginació, etc. Però 
també per resistències culturals que no tenien, per exemple, els estrangers. 
La llengua catalana ha estat un símbol de moltes coses, i entre elles el d’una 
barrera diferenciadora de grups socials, de nivells culturals, de graus de 
modernització, de vinculació a diversos nacionalismes. Tot això encara és 
cert, però sembla com si les generacions joves comencessin a prendre-s’ho 
d’una altra manera. Declarar que es pertany alhora a dos grups lingüístics 
és, més enllà de la constatació d’uns fets, no voler prendre partit entre les 
dues comunitats, refusar la tria, estar a l’aguait del futur i de les possibilitats 
de cada grup lingüístic, més que no pas reivindicar unes arrels úniques en 
el passat. És, òbviament, una opció desdramatitzadora, pragmàtica, possi-
bilista. I que, en termes culturals més amplis que els estrictament lingüís-
tics, apunta cap a noves formes, fetes de barreja i mestissatge, però que han 
perdut el seu caràcter conflictiu per esdevenir una realitat diferent, de fusió 
de cultures. (1992: 96)

Podem afirmar el mateix, més de vint anys després? La recerca més 
recent sobre el multilingüisme familiar ha estat de caire qualitatiu i ha 
intentat descriure i entendre les ideologies lingüístiques dels seus ac-
tors principals, els membres de la parella. Aquesta recerca s’ha basat en 
entrevistes semidirigides de final obert, a partir d’uns guions d’entre-
vista, que donen accés a aquestes ideologies tot resseguint les diferents 
socialitzacions dels entrevistats (com a individu, com a membre d’una 
parella, com a pare). Evidentment aquestes ideologies no es poden pre-
sentar de manera lineal i simple. Therborn (1980, viii) les definia molt 
gràficament com més «la cacofonia de sons i signes d’un carrer d’una 
gran ciutat que el text que comunica serenament amb el lector solitari 
o el mestre que s’adreça a un auditori calmat i domesticat».
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Darrerament en el món acadèmic anglòfon s’ha estès la denominació 
de «política lingüística familiar». Aquesta etiqueta s’hauria d’adoptar 
amb precaució. Sovint no hi ha política lingüística familiar en el sentit 
d’un entramat de decisions ben conscients, racionals i deliberades. Bas-
tardas (2016) darrerament ha proposat que les tries lingüístiques fami-
liars són també freqüentment casos d’autoorganització.

Les dades recollides assenyalen que a Catalunya els parlants de pri-
mera llengua catalana tenen un vitalitat etnolingüística subjectiva consi-
derable. La majoria mantenen l’ús del català en pujar els fills. La posició 
dels catalanoparlants en les capes socials mitjanes proporciona un pres-
tigi relatiu a la llengua catalana, que pot ser percebuda com un capital 
positiu per al progrés i competitivitat socials. La presència important 
de la llengua catalana a l’ensenyament infantil i primari, sobretot, pú-
blic, permet aquesta valoració positiva. Fins i tot s’observen certs casos 
de castellanoparlants que adopten el català (són nous parlants) com a 
llengua principal a la família (Boix i Paradís en aquest volum), alhora 
que es manté el castellà. Els entrevistats estan convençuts que els seus 
fills de tota manera aprendran el castellà atesa la seva omnipresència en 
l’ambient i en l’oferta comunicativa.

Les recerques sobre transmissió lingüística intergeneracional en ter-
res valencianes (Montoya i Mas, 2011) són, en canvi, desencoratjadores 
per a la llengua catalana. Predomina la llengua castellana en les famílies 
bilingües, tendència que contribueix a la castellanització generalitzada 
tant a les ciutats valencianes (Flors, 2017) com a la badia de Palma. És 
comprensible, aleshores, que les propostes i intents de revernacularització 
apareguin precisament en aquestes zones meridionals. Finalment hi ha 
zones més marginals, com la Catalunya del Nord i l’Alguer, on l’abandó 
del català a les famílies és gairebé total.

6. Elements positius i negatius de la globalització per al català

El procés general de globalització (el d’integració europea n’és una part) 
conviu amb aquestes dinàmiques «internes» de la comunitat lingüística 
catalana i complexifiquen la situació. Per exemple, el sistema educatiu ha 
de donar resposta als nous marcs tecnoeconòmics, tal com ho fa en els 
altres casos de comunitats lingüístiques mitjanes del nostre continent. 
Aquests col·lectius saben que necessiten poliglotitzar-se per tal de nave-
gar en el món contemporani i, en general, tots procuren que el màxim de 
ciutadans puguin tenir un bon domini de l’anglès i també d’altres llen-
gües importants –en el nostre cas òbviament el castellà–, fet que també 
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ha de plantejar-se el conjunt catalanoparlant. Som, doncs, davant d’uns 
reptes extraordinaris ja que, com a societats, hem d’aspirar a la integració 
i a la cohesió socials amb el català com a llengua habitual de comunicació 
entre les poblacions residents i, alhora, hem de capacitar-les de manera 
efectiva per a un món cada vegada més interdependent i connectat. El 
fet que determinats sectors interns amb una ideologia menys procliu al 
reconeixement nacional català, també sovint amb la col·laboració del 
Govern central espanyol, s’oposin a l’assoliment de més poder polític 
i a un ús prevalent del català, complica més la situació i en dificulta el 
desenvolupament. 

Un actor importantíssim, mentre Catalunya i/o la resta dels territoris 
principals de llengua catalana formin part de l’Estat espanyol, és certa-
ment aquest ens polític. Els principis i les actuacions glotopolítics que 
adopti tenen una gran repercussió damunt de l’evolució sociolingüística 
del català. Malgrat la (co)oficialitat subestatal del català, és encara fo-
namentalment l’Estat central el que contribueix a marcar els comporta-
ments lingüístics dels agents econòmics, comercials i mediàtics, els quals 
tendeixen a prioritzar l’ús del castellà com a idioma més estès i més cone-
gut pel conjunt de la població. Sense regulacions protectores explícites 
el mercat lingüístic tendeix a l’homogeneïtzació de les comunicacions 
institucionalitzades i a l’oblit o marginació de les llengües comparativa-
ment més febles, tot i que puguin tenir demografies comparables o fins 
i tot superiors a les d’altres grups lingüístics europeus. A escala general, 
l’Estat espanyol té poc present encara la necessitat d’un tracte igualitari 
i compensatori de les llengües no castellanes, molt important en vista de 
les asimetries demolingüístiques i dels fets històrics dels diversos grups 
lingüístics de l’Espanya contemporània. A la màxima autonomia en la 
regulació dels usos lingüístics de les distintes comunitats caldria ajuntar 
també una plurilingüització dels organismes centrals de l’Administració 
de l’Estat, una regulació afavoridora de l’ús de les diverses llengües per 
part també de les empreses i mitjans de comunicació no oficials, i l’as-
soliment de l’oficialitat del català a la Unió Europea, amb igualtat amb 
les altres comunitats lingüístiques del continent. La política lingüística 
hauria de ser equitativa i generosa amb les minories perquè puguin sen-
tir-se ben tractades i còmodes.

7. Contingut dels capítols del volum

La comunitat lingüística catalana és un exemple paradigmàtic de comu-
nitat mitjana i alhora minoritzada en graus diversos segons quin sigui el 
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seu territori, llevat del cas únic del Principat d’Andorra, únic territori on 
el català no s’ha de normalitzar perquè mai «s’ha desnormalitzat». Els 
deu capítols d’aquest volum proporcionen unes mirades complementàries 
al multilingüisme dels països de llengua catalana com a comunitat mit-
jana. En primer lloc F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (Universitat de Bar-
celona) situen comparativament el català en el marc de les altres llengües 
mitjanes especialment europees perquè ens fem cabal de les potencialitats 
i mancances de la nostra comunitat lingüística. Josep Soler Carbonell 
(Universitat d’Estocolm), a continuació, aprofundeix la mirada compa-
rativa des dels casos nord-europeus, de gran interès com a models alhora 
d’internacionalització i ple desenvolupament de llengües de demografia 
semblant a la catalana. Francesc Bernat (Universitat de Barcelona) obre 
la secció dedicada als fenòmens de bilingüització, manteniment i substi-
tució des d’una anàlisi històrica: descriu el procés de bilingüització dels 
catalans que ha comportat la pràctica desaparició, de grat o per força, dels 
monolingües en català al llarg del segle xx. Els cinc capítols següents se 
centren en les dinàmiques intergeneracionals de famílies formades per 
persones de distint origen lingüístic, com a termòmetre important per 
veure l’evolució dels usos sociolingüístics d’una societat determinada. 
En primer lloc dos capítols se centren en parelles catalanocastellanes 
a Catalunya. Eva Martínez (Universitat de Barcelona) per una banda 
descriu les ideologies lingüístiques sobretot de cònjuges castellanopar-
lants en famílies lingüísticament mixtes, mentre que, per l’altra, Emili 
Boix-Fuster (Universitat de Barcelona) i Anna Paradís (Universitat Au-
tònoma de Barcelona) se centren en nous parlants del català també en 
famílies etnolingüísticament mesclades. Joan Melià (Universitat de les 
Illes Balears), després, projecta una mirada semblant sobre els casos que 
es donen a les Illes Balears, molt útil per poder comparar les coincidèn-
cies i les diferències que es puguin donar entre els diferents territoris de 
llengua catalana. A continuació dues contribucions analitzen combina-
cions lingüístiques entre parlants exolingües (parlants de llengües a part 
de les dominants en el territori, el català i el castellà): la primera, a càr-
rec de Makiko Fukuda (Universitat Autònoma de Barcelona), analitza 
parelles i famílies nipocatalanes, mentre que la segona, a càrrec de Rosa 
Maria Torrens (Universitat de Barcelona), presenta ideologies lingüís-
tiques de parelles i famílies italianocatalanes. En aquestes famílies amb 
parlants exolingües la tria lingüística es juga a tres bandes: el català com 
a llengua local, el castellà com a llengua local (nativitzada relativament 
fa poc) i global, i la llengua estrangera corresponent.

La darrera part del llibre és dedicada més específicament al pla de les 
polítiques lingüístiques. El primer text, escrit per F. Xavier Vila (Univer-
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sitat de Barcelona), situa els reptes del català com a llengua de l’educació 
superior, en competència duríssima amb el castellà i l’anglès, i reflexiona 
sobre com cal organitzar adequadament aquest trilingüisme del segle xxi 
en una comunitat amb les condicions especials en què es troba la cata-
lana. Tanca el llibre un capítol signat per Albert Bastardas (Universitat 
de Barcelona) en què bàsicament es recull una part de l’informe que va 
redactar per encàrrec del Consell Social de la Llengua Catalana adreçat 
a l’extensió de l’ús del català entre els joves. S’hi remarca la necessitat de 
completar les regulacions clàssiques de la política lingüística amb actu-
acions «micropolítiques» que puguin ser més eficaces en l’augment de 
l’ús del català en funcions interpersonals i quotidianes. 
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