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Els linguistes i les llengües amenacades, per Joan A. Argente 

Del 9 al 14 d'agost de 1992 va tenir lloc 
a la ciutat de Quebec el XV Congrés Inter- 
nacional de Lingüistes (CIL), organitzat 
per la Universitat Laval i auspiciat com de 
costum el Comite Internacional Perma- 
nent de{ Lingüistes (CIPL). Tot i que la 
meva intenció original era de fer una res- 
senya de l'esdeveniment, sóc conscient 
que els mesos transcorreguts de llavors 
enea n'han llevat l'interes de l'actualitat 
noticiable, pero no voldria pas deixar pas- 
sar l'oportunitat de comentar-ne alguns 
aspectes cabdals que difícilment hauran 
perdut actualitat -ni avui ni en el futur 
que som capacos d'albirar. 

Un dels temes estelars de l'encontre, 6xat 
pel CIPL d'acord amb el Comite Organitza- 
dor, fou el de les llengües amenacades. Pel 
lloc, s'hi esqueia - ero segons aquest cnte- 
ri de pertinencia Lcal hom també hauria 
po ut triar, per exemple, la recerca termi- 
nofbgica o la planificació lingüística o Ven- 
senyament bilingüe o encara d'altres. Qual- 
sevol d'aquests darrers hauria semblat 
adequat als interessos locals i a l'activitat 
dels professionals quebequesos, igualment 
compromes o aplicat i potser menys deli- 
cat. La tria, doncs, havia estat sospesada i 
decidida a consciencia. 

Es clar que aquesta mena d'actitud 

ecologica a l'hora de destacar un tema de 
recerca i de reflexió -actitud ecologica 
per tal com es mostra atenta als interessos 
del context i a les tradicions locals- sovin- 
teja en aquesta mena d'encontres. Així, 
l'anterior CIL, esdevingut a Berlín (RDA, 
1987) i organitzat conjuntament per 1'Aca- 
demia de Ciencies de la (llavors) RDA i la 
Universitat von Humboldt, tenia com a 
tema general el de la universalitat i la 
diversitat del llen uatge -en record, sens 
dubte, de l'obra fe1 gran autor berlines i 
primer rector d'aquella universitat. Pero 
no solament l'actitud amb que es van triar 
sinó també el contingut intrínsec de les 
dues tematiques alhdides es pot qualifi- 
car encertadament d'ecologic, i potser 
amb més propietat en el cas del CIL 92 
(Quebec) que en el del CIL 87 (Berlín) 
-ates el tradicional biaix filosofic o el no 
tan tradicional biaix teoric de que és sus- 
ceptible el tractament del tema de refe- 
rencia d'a uest darrer. En tot cas és clar 
que un en?ocament ecolbgic del fenomen 
lingüístic ens mena inevitablement a la 
qüestió de la diversitat lingüística així 
com a les condicions d'existencia d'aques- 
ta diversitat, i que l'amenaca d'extinció 
que pesa sobre certes llengües i famílies 
lingüístiques senceres a conseqüencia 
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d'aquestes condicions és una amenaca di- 
recta de destrucció d'aquella diversitat. 

A uest viratge ecologic de la lingüística 
i de?s interessos obertament declarats de 
la comunitat lingüística internacional és 
con ruent amb I'auge de la preocupació 
ecofogista arreu del món i en altres im-  
bits -de la biologia a la política-, i fa 
costat a altres esdeveniments recents, 
corn la Conferencia de Rio o el Forum 
Global (Rio de Janeiro, juny de 1992). 
Hom podria estar temptat de veure-hi, 
doncs, un reflex gremial d'un context més 
lobal. 1 en part, és, sens dubte, així (so- 

grrtot si hom para esment en el planteig 
quasi-biologista que d'aquesta qüestió fan 
alguns lingüistes). Pero és també una altra 
cosa, si hom s'ho mira des del punt de 
vista intern de la disciplina lingüística i la 
seva evolució recent. 

És, doncs, des d'aquest punt de vista 
que no dubto a declarar que aquest 
congrés quebeques podria haver repre- 
sentat un punt d'inflexió en aquesta evolu- 
ció. Que efectivament arribi a ésser-ho de- 
pendra del capteniment de la comunitat 
dels lin üistes en un futur immediat. A fi k que el ector ugui comprendre la meva 
afirmació cal& quejo siipiga transmetre 
amb una pinzellada els prole omens que 
van precedir el CIL 92 i els k t s  que s'hi 
van desenvolupar, bo i contrastant-los 
nmb el pensament lingüístic predominant 
i amb la manera de fer lingüística promo- 
guda per aquest pensament predominant. 

El congrés va anar precedit de l'elabo- 
ració, per iniciativa del CIPL, d'una serie 
d'informes sobre les llen ües amenacades 
a les diverses arees del pfaneta,' informes 
aplegats en un volum sota la direcció dels 
professors R.H. Robins i E.M. Uhlenbeck, 
president i secretari, respectivament, del 
CIPL. D'aquest volum, se'n distribuí un 
exemplar a cada congressi~ta.~ 

Així mateix, l'any 199 1 havia tingut lloc 
un simposi de la Linguistic Societ of 
America sobre les llengües amenacaies i 
llur conservació, una conseqüencia del 
qual fou la publicació a «Language», a 
cura del profesor K. Hale, del MIT, d'una 
collecció d'articles de diversos autors, 
que, amb el mateix títol general que el 
llibret de Robins i Uhlenbeck, encapcala- 
va una presentació de Hale sobre les 
Ilengües amenacades i la salvaguarda de 
la diversitat i cloien unes reflexions del 
mateix autor sobre les llengües en perill i 
el valor huma de la diversitat 

nb la curiosa excepció *Europa, com si hi 
faltessin exemples! 

2. R.H. Roer~s i E.M. UHLENBECK (eds.), Endangered 
Languages (Oxford Nova York Berg 1991). 

3. K. HALE et a l ,  ~ n d a n ~ e r h  ~ a r i ~ u a ~ e s ,  aLangua- 
gen, 68 (1992), ps. 1-42. 

D'altra banda, també el 1991 la revista 
«Diogene» va publicar un dossier dedicat 
al atrimoni cultural i les llengües en e 
rilf sobre la base dels treballs recopil% 
per Robins i Uhlenbeck. 

Finalment, en el curs del mateix CIL 92 
es va fer la presentació d'una obra coliec- 
tiva sobre les llengües autoctones del 
Quebec, realitzada sota la direcció de J. 
Maurais, del Conseil de la Langue Fran- 
caise, organisme que acompleix l'encar- 
rec, rebut de 1'AssembIea nacional, de 
vetllar per l'evolució de la situació 
lingüística del que be^.^ 

Si bé és veritat que existeixen altres pu- 
blicacions i altres forums locals on s'han 
tractat sovint aspectes parcials del proble- 
ma que ens ocupa, aquests se solen asso- 
ciar a la lluita de les comunitats minorit- 
zades o a l'interes per les llengües i 
situacions minoritaries o bé al conreu de 
la sociolingüística -o potser caldria dir 
d'una certa manera d'entendre la socio- 
lingüística. En canvi, allo que és impor- 
tant en els casos que acabem d'esmentar i 
en el cas principal que aquí ens ocupa és 
que es tracta d'iniciatives nascudes dins la 
comunitat dels lingüistes. 

La influencia d'aquestes iniciatives i 
d'aquestes publicacions en el CIL 92 és 
palesa si hom té en compte que tres dels 
autors que collaboraren en el simposi del 
91 -el mateix Hale, C. Craig (Ore on) i M 
Kraus (A1aska)- foren, al costat & N. DO: 
rian (Pennsylvania), els onents de la ses- 
si6 plenaria inaugural Be1 congrés, dedi- 
cada al tema de les llengües amenacades, 
que tres collaboradors del llibre de Ro- 
bins i Uhlenbeck -B. Garza i Y. Lastra 
(Mexic) i S. Wurm (Australia)- actuaren 
com a responents i que tots ells basaren 
llurs intervencions en els treballs elabo- 
rats per a a uella avinentesa. A més, el 
moderador %e la sessió fou l'holandes 
E.M. Uhlenbeck, un dels curadors del vo- 
lum d'informes esmentat. 

La sessió inaugural, doncs, constituí, al- 
hora que l'inici d'una presa de conscien- 
cia, d'una reflexió i d'una activitat coliec- 
tives, la culminació d'unes iniciatives 
presidides per una preocupació ecologica 
d'urgencia. Personalment, destacaria 
d'aquesta sessió la participació de la .ro- 
fessora N. Dorian, la qual ha contri uit 
significativament a la constitució, al llarg 
de la decada dels vuitanta, d'un nou camp 
de la recerca sociolingüística: el de l'obso- 
lescencia lingüística i els processos 
d'extinció de les llengües. Aquesta partici- 
pació és més d'a reuar per tal com la 
delicada salut de restudiosa de «la mort 

4. J.  MAURA~S (ed.), Les langues autochtones du Qué- 
bec (Quebec. Les Publications de Québec. 1992). 
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de les llengües. no li permet prodigar-se 
gaire en aquesta mena d'esdeveniments. 
No res menys, destacaria també la partici- 
pació del professor Hale, per tal com re- 
presenta la difícil simbiosi entre la recer- 
ca teorica i el treball de camp, i perque, si 
d'una banda va aportar les raons per les 
quals el manteniment de la diversitat 
lingüistica és important no solament des 
del unt de vista dels valors humans sinó 
tamgé dels interessos del lingüista tebric, 
de I'altra cal esperancar que la seva veu 
autoritzada sera escoltada almenys per 
una part dels seus coliegues t e o r i ~ s . ~  Fi- 
nalment, remarcaria la tria de la termino- 
logia: per comptes del terme .llengües 
moribundes,, sovint emprat en els estudis 
sobre I'obsolescencia i I'extinció lingüísti- 
ques, hom va donar preferencia a 1'6s si- 
multani dels termes cllengües en perills i 
dlen ües amenaqades,, (1'6s co-oficial 
dlan&s i frances al CIL 92 va permetre 
aquest joc, segurament inofensiu per a la 
majoria pero no exempt d'ambigüitat per 
als e ~ o l e g s ) . ~  

Ultra aquesta sessió inaugural, i ultra 
una ja quasi convencional secció sobre 
dlen uatge i societat,,, el CIL 92 dedica 
una f e  les seves seccions -la XI- al tema 
de les llengües amenacades, la qual fou 
certament una de les més interessants i 
instru~tives.~ 

Finalment, hom no pot deixar de men- 
cionar el fet políticament més significatiu 
del CIL 92, i és la doble crida que aquest 
represent& adrecada d'antuvi a la comu- 
nitat lingüística internacional i en segon 
lloc a la comunitat olítica internacional. 
A la primera, en e r  sentit d'apeliar a la 
responsabilitat dels lingüistes en la 
conservació del patrimoni lingüístic de la 
humanitat i en I'ensinistrament de la nova 
generació de lingüistes en el treball de 
camp entre les comunitats lingüístiques 
amenacades, en l'elaboració d'instru- 
ments i tecniques de descripció de les 
llengües amenacades -diccionaris, gra- 
matiques, arreplega de corpus de ditera- 
tura oral*, etc.- i en el compromís moral i 

5. El treball de la professora Dorian duia el títol de 
Treballant amb llengües amena ades Perills i privile is 
i el del professor Hale el de sogre el'ialor humh de fes 
llengües locals. 

6. En els estudis sobre la destrucció de la bio- 
diversitat i en I'acció política per a la seva prevenció, 
hom ha dre~a t  una llista de les .es Bcies en perilln -o 
aespBcies que es troben en perilfimminent d'extin- 
ci6.- i una altra llista de les *especies amena a d e s ~  -o 
mespbcies que en el futur previsible es trotaran en 
peni1 imminent d'extinció.. 

7. I no ho dic pas perque H. Beaulie, quebequesa, 
hi presentés una comunicació sobre la llei lingüística 
de Catalunya (en comparació amb la del Quebec). A la 
vista del que fou i era previsible que fos aquella secció. 
potser no era el lloc més apropiat (bo i que m'adono 
que aixo és més una qüestió de recta opinió que d'ava- 
luació científica!). 

polític amb els parlants d'aquestes llen- 
gües, a fi de fer-10s acréixer la consciencia 
que llur manteniment és d'un gran valor 
er a ells mateixos i er a la humanitat, de 

Facilitar-10s-en e1 refrecament i de dotar- 
10s dels coneixements que els poden 
convertir en els ca davanters de la recer- 
ca i de I'acció cofectiva conduents a la 
conservació i el desplegament funcional i 
formal de llurs llengües. A la segona, en la 
mesura que s'adreca a les insttincies polí- 
tiques internacionals, a fi que també 
aquestes esdevinguin conscients del ro 
blema i posin els mitjans per a contripui; 
a la seva solució. Així cal interpretar la 
declaració pública aprovada pels partici- 
pants al CIL 92 i que té com a primer 
destinatari I'agencia de 1'ONU per a la 
cooperació cientifica i educativa (UNES- 
CO). 

É1 problema, doncs, té diverses dimen- 
sions i la seva solució o paliiació demana 
la conjunció de diversos coliectius. Els 
parlants directament amenaqats per ue 
són els rinics ue poden perpetuar Qur 
llengua en conAcions relativament unatu- 
rals,. I, si bé és veritat que aixo els com- 
promet davant la humanitat en la defensa 
de la diversitat lin üistica, no ho és menys 

ue només per a e%s la desaparició de llur 
Qengua implica un trastorn important de 
cara al manteniment de llur identitat etni- 
ca i cultural. Els polítics i la gent en gene- 
ral perque les mesures apropiades per a 
evitar aquesta destrucció són en gran part 
polítiques, socials i educacionals -en la 
mesura que cal construir les condicions 
necessaries perque el manteniment d'una 
llen ua no esdevingui problematic per al 

obfe que la arla i erque idealment tot- 
Kom hauria $ésser Kiure de fer-se la vida 
sense haver-hi de perdre la llengua. Final- 
ment, els lingüistes perque, com a profes- 
sionals, haurien d'orientar llur treball cap 
a la documentació del patrimoni lingüís- 
tic i caD a la  rov visió &instruments aue en 
faciliti; el hateniment i la recu ;ració 
als seus darrers divositaris, els varints de 
les llengües més diverses, i pe<que, com a 
científics, els cal la informació que només 
dóna la diversitat lingüistica. 

En efecte, dos són els fets generals del 
llenguatge com a fenomen huma ue més 
ens impressionen: la seva universditat. ar- 
relada en la seva profunda unitat, i la seva 
airebé incre'ible diversitat. Aquests dos 

fets han exercit una ineludible seducció 
en el pensament dels homes que han fet 
de la reflexió sobre el llenguatge la seva 
passió i el seu ofici -si més no, d'aquells 
que I'han volgut entendre en la seva 10 
balitat. No és estrany, doncs, si sovint fes: 
tudi del llenguatge s'ha trobat sotmes a la 
tensió entre aquella unitat i aquella diver- 
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sitat. En realitat, tot discurs sobre el llen- 
guatge -tant si és especulatiu com si esta 
travat en forma d'un sistema d'hipotesis o 
teoria científica- ha de donar una explica- 
ció d'aquells dos fets, i a uest objectiu 
alena ara i adés en l'obra 1 els grans lin- 
fiistes, i és d'aquí que aquella extreu una 
orca perdurable. 

Tanmateix la persistencia de la diversi- 
tat no esta garantida. La destrucció 
d'aquesta diversitat en els dos darrers se- 
gles ha estat considerable i és de reveure 
que es veurs incrementada al garg del 
segle XXI. Els nord-americans, amants 
com sovint es diu de les estadístiques, ja 
han fet llurs previsions, per bé que no 
totes coincideixen, per raó que el coneixe- 
nient de les dades amb que operen és 
encara imperfecte. D'antuvi és difícil de 
calcular amb exactitud el nombre de 
l\engües del món, entre altres coses per- 
que el mateix criteri amb que hom deter- 
tnina al10 que són dues varietats d'una 
llengua unitaria i al10 ue són dues llen- 
gües diferents és variabge. En tot cas. les 
estimacions més recents situen la xifra al 
voltant de sis mil.8 Doncs bé, hom ha fixat 
el ritme d'extinció lin üistica actual en un 
20 %, en un 50 % i Ens en un 90 % del 
total de llengues del món. 

L'estimació més conservadora, que fa 
curt sens dubte, es basa en l'observació 
que la Biblia és el llibre més difós univer- 
salment i en més llengües, i que, segons 
els calculs facilitats per les institucions, hi 
ha un 50 % de llengiies en que la inversió 
en els treballs de traducció és viable, i 
aquests treballs són acabats o en curs. Un 
altre 40 Oh de llengües es troben en condi- 
cions qualificades com a <(poc conegudes* 
i la traducció és desaconsellada si més no 
momentaniament. El restant 10 % són 
llengües qualificades com a (<extin idesx o 
com a llengües de parlants ((mo?t bilin- 
gües., i el treball de traducció és conside- 
rat inviable. Si hom accepta que d'a uell 
40 % la quarta part (un 10 % de1 tota)  es 
deu trobar en una situació roxima a la de 
les llengües ((inviables)), {aura de reco- 
neixer ue un 20 % de llengües són quasi 
extingi2es o a punt d 'e~t inció .~  

8. L'any 1977 C.F. Voegelin i F.M. Voegelin estima- 
ven aquest nombre de quatre mil cinc-centes, comp. 
tant-hi llengües vives i mortes. M. Ruhlen el 1987 dona- 
va la xifra de cinc mil llengües vives i B.F. Grimes 
n'incrementa el nombre fins a sis mil en el seu Ethno- 
logue: Languages of the World (Dallas, Summer Institu- 
te of Linguistics, 1988) ( l l a .  ed.). 

9. Aquests percentatges de difusió lingüística de la 
Biblia els dóna M. Krauss en la seva collaboració a HALE 
et al. (vegeu n. 3). De fet, ero, provenen, en aquest cas 
com en tants d'altres, de robra de Grimes esmentada a 
la nota anterior. Si no hi coincideixen és perque 
Krauss es basa en dades actualitzades provinents de 
I'edició de 1989 i d'informació personal. Aquella obra, 
de fet, es basa en un projecte informatitzat constant- 
ment renovat. 

La segona estimació arteix de l'ante- 
rior, per6 pren en consixeració altres fac- 
tors, com són la distribució desigual de 
les llengües a través dels continents i a 
través dels palsos. D'aixo es deriva un pa- 
norama en que les regions i els pa'isos més 
inestables concentren un nombre més 
gran de llengües (i sovint aquestes llen- 
gües són parlades per un nombre més 
redu'it de persones). O A més, des del punt 
de vista genetic, aquestes llen ües perta- 
nyen a famílies i grups més diferents. so- 
vint sense representants en altres zones 
del planeta. La conseqüencia previsible és 

ue sera allí on la desaparició de llengues 
ara més estralls i on la diversitat lingüísti- 9 

ca es veura més restringida. 
La tercera estimació, ue ens enfronta de 'i dret a la catistrofe, és e resultat de sumar 

al total de llengües en perill -i.e. les que 'a 
no són apreses pels infants- el total de 
llengües amenacades. Calcular el nombre 
d'aquestes és més difícil que calcular el 
nombre de llengues del món o el nombre 
de llengües en perill d'extinció imminent. 
L'estrategia proposada, llavors, consisteix a 
calcular primer el nombre de llengües amb 
bona salut, partint del suposit que l'estatut 
de llengua oficial i el consegüent suport 
overnamental, com també un gran nom- 

%re de parlants, són dos dels fictorr que més 
hi contribueixen. Hom calcula ue no- 
més unes cent llengües -incloses ?er llen- 
gües <(regionals. de l'ex-URSS o de 1'India- 
gaudeixen d'aquell estatut, i que hi ha unes 
dues-centes o dues-centes cinquanta llen- 
gües -que en part coincideixen amb les 
cent primeres- parlades per més d'un mi- 
lió de persones, que rebaixant aquesta xiíi-a 
a mig milió se'n podrien afegir unes cin- 
quanta i, en fi, que deixant-ho en cent mil 

arlants es odria doblar el nombre de 
fiengües amg bona salut fins a sis-centes 
-és a dir, un 10 % del total de llengües del 
món. La conclusió, doncs, seria que no és 
exagerat de preveure que, el ritme actual, el 
percentat e de llengües que desapareixeran 
o veuran fa seva sentencia al llarg del segle 
XXI arribara a un 90 % de les sis mil." 

Per baixa que sigui la credibilitat 
d'aquestes estimacions, es compren, 
doncs, que la crida d'urgencia l lan~ada 
pel CIPL fos aprovada unanimement pel 
CIL llagost del 1992 a Quebec i que el se- 

10. Per exemple, i limitant-nos a les grans arees, a 
America hi ha unes nou-centes llen ües, que represen- 
ten un 15 oh del total de llengües dekmón, a Europa i el 
Proxim Orient n'hi ha dues-centes setanta-cinc (4 %), a 
I'bfrica mil nou-centes i a I'bsia j el Pacífic tres mil 
-aquestes tres darreres arees concentren plegades un 
81 % de les llengües del món. 

11. Aquests computs i els que precedeixen prove- 
nen de la col~laboració de M. Krauss a HALE et al. (ve eu 
n. 3). Tant les xifres absolutes com els percentatges fan 
estat arrodonits a I'alqa pel mateix Krauss. 
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tembre del mateix any a Harare (Zimba- 
we) ho hagi estat també pel Conseil Inter- 
national de la Philosophie et des Sciences 
Humaines (CIPSH), organisme assessor 
de la UNESCO. La resolució aprovada 
sera presentada a I'Assemblea General de 
la UNESCO el proxim octubre [1993] a 
París, i cal esperar que aquesta l'assu- 
meixi. Aixo significara que la comunitat 
internacional esdevindra conscient del 
problema i contribuira a financar el pro- 
jecte del CIPL sobre les llengües amena- 
cades. Aquesta esperanca, pero, no haura 
aturat algunes de les iniciatives en curs, 
que comencen a omplir de contingut 
aquest projecte. Són les següents: 
- Creació d'un Comite Assessor Inter- 

nacional que dissenyara un vla d'actuació 
pera  la discn ció de les Iieingües amena- 
cades i l9estab!rnent de ~rioritats en fun- 
Ció de la manca de docimentació previa, 
imminencia de l'extinció, relacions gene- 
tiques i aillament tipolo ic. 
- Establiment &una %ase de dades a 

Toquio, financada el Japó, on es recolli- 
rh la informació soire llengües amenaca- 
des, i oberta a la consulta dels lingüistes 
d'arreu del món. 
- Inici d'una serie de pro'ectes particu- 

l a r ~  sobre llengües de Namibia, Tanzhnia, 
Brasil i Nova Guinea, amb participació de 
lingüistes d'universitats dlAleman a, del r' ... - Brasil i dlAustralia, ajudats per un inguis 
ta local en cada cas. 

La unanimitat amb que fou acollida la 
resolució podria ésser, tanmateix, un mi- 
ratge (tot i que, ben mirat, no era pas 
difícil d'assumir, atesa la formulació gene- 
rica d'aquesta mena de documents). Es 
més aviat un fet i no una presumpció que 
la major part de professionals que treba- 
llen en departaments universitaris orien- 
ten els seus interessos i la seva activitat en 
direcció ben diferent a la d'arxiu i docu- 
mentació o a la de contribuir als esforcos 
«normalitzadors» de les comunitats 
lingüístiques minoritzades. De fet, la pu- 
blicació de HALE et  al., abans esmentada, 
va suscitar una rapida resposta a la ma- 
teixa revista «Language» per P. Ladefoged, 
el fonetista conegut més enlla dels cercles 

rofessionals per la seva intervenció en 
Fan~lisi de les cintes de l'afer Watergate.12 
Aquest autor hi defensava el dret que te- 
nen les comunitats minoritzades de fer un 
canvi de llengua que se'ls presenta d'antu- 
vi avantatjós i, correlativament, negava 
que Hale i els seus companys, si volien 
comportar-se com a professionals respon- 
sables, tinguessin cap dret de pretendre 

12. P .  LADEFOGED, Another View of Endangered Lan- 
guages, .Language», 68 (1992), ps. 809-811. 

que no el fessin o d'imposar a la resta de 
coliegues la seva visió del problema. 

Arribats en aquest punt, costa mantenir- 
se en el to estnctament informatiu que un 
hom s'havia pro osat en aquest article. El 
lector em per&nara la immodestia si 
crec que potser el puc orientar en aquest 
debat. 

Per comentar, voldria fer notar que 
tant Hale com Ladefoged són professio- 
nals de primera línia en els seus camps 
res ectius, que tots dos són experts en el 
treta11 de camp (a Australia i a Nord i 
Centre-America el primer, a 1'Africa i a 
1'Asia el segon), que tots dos són coneixe- 
dors de llengües diverses i han treballat 
sobre llengües diverses, i que tots dos han 
treballat en comunitats minoritaries i ad- 
huc terminals. Vull dir amb aixo que les 
seves opinions no es poden imputar en tot 
cas a desconeixement o inexperiencia 
dels fets. Com és, doncs, que aquestes són 
tan divergents? Doncs, precisament per 
aixo: perque, en la mesura que la lingüísti- 
ca reté encara el caracter de ciencia so- 
cial que tradicionalment se li havia atri- 
buit o en la mesura que hom reconeix la 
dimensió social del llenguatge, els lingüis- 
tes s'enfronten no solament a una qüestió 
de descripció objectiva, sinó a una qüestió 
de recta opinió. 

D'atra banda, convé recisar fins a quin 
punt divergeixen a ue5es opinions. Així, 
és evident que tots 10s lingüistes conside- 
ren que val la pena d'estudiar, com a lin- 
güistes, llengües amenacades o en perill 
d'extinció. Divergeixen, en canvi, quant a 
si val la pena d'esmercar esforcos a man- 
tenir-les i, sobretot, a si el lingüista hi pot 
fer cap paper i quin hauria d'ésser, i tam- 
bé potser quant a si aquestes qüestions 
admeten una resposta general o cal consi- 
derar cada cas ai'lladament. 

De fet, crec que odria estar d'acord 
amb Ladefoged en argunes qüestions. En 
primer lloc, en l'afirmació que és a les 
propies comunitats minoritzades a qui 
pertoca decidir si volen o no volen aban- 
donar la seva llengua. Ara, estic segur que 
aquest suposit és compartit per Hale i els 
altres autors del seu recull -la qual cosa 
no treu que, fins i tot així, hom no pugui 
lamentar una perdua que s'advera sovint 
irrecuperable. El que passa és que no hi 
ha tria possible si no és en llibertat, i la 
llibertat de triar pressuposa la viabilitat de 
les opcions. Creure, amb Ladefoged, que 
el lingüista s'ha de limitar a descriure la 
situació i a posar les seves dades i les 
seves analisis en mans del poder constituit 
és otser justificable, pero creure que el 
po$er constituit, ni que estigui formal- 
ment legitimat, triara necessariament la 
política més favorable a les comunitats 
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minoritzades és d'una ingenuitat ima ina 
ble només en un nord-america (i Laiefo: 
ed és britanic, si més no d'origen!). No hi 

f a  dubte que hi pot haver necessitats rnés 

s'enfronta una comunitat, en canvi, i po- 
sar en les seves mans els instruments er 
construir el seu propi futur no es pot fes- 
qualificar corn a paternalisme, i que un 
lingüista es lliuri a aquesta tasca pot resul- 
tar més efica~ que no pas que es posi a 
fabricar aspirines. 

E,n segon lloc, estic d'acord que el plan- 
teig de HALE et al. és excessivament biolo- 
gista i que la corn aració amb les especies 
animals i vegetag en perill no va més 
enlla de la metafora. En la vida social allo 
que compta són els grups humans i les 
seves relacions, i tant els uns corn les al- 
tres son subjectes a una dinamica en que 
molts canvis són possibles, inclos el canvi 
de llengua, i fins i tot la propia identitat 
socio-cultural dels individus és sotmesa a 
redefinicions continuades. Pero no s'hi 
val a reconeixer, d'una banda, el caracter 
dinamic de la realitat social i a justificar 
enisems la conducta social en termes es- 
trictament sincronics i descnptius, ome- 
terit consideracions historiques i normati- 
ves. En termes generals, a ningú no pot 
sorprendre que els parlants de les Ilen- 
gües recessives estiguin contents i fins i 
tot or ullosos que llurs fills parlin la llen- 

dominant. ja que associen a uesta 
f Z g u a  amb el poder, el progrés i I a  mi- 
llora social. La qüestió és si tenen l'opció 
de mantenir llur llengua i si és bo que el 
pro res es mesuri se ons un sol estan- 
dar$. Es clar que en referir-me a la bondat 
d'un procés socio-cultural faig una avalua- 
cib i no una descripció científica. Al cap- 
davall, pero, també ho fa Ladefoged uan 
d6na per suposat que el millorament l e  la 
situació d'un grup social s'ha d'avaluar en 
termes d'una determinada noció de pro- 
grés, imposada des de fora. No és aixo 
paternalisme i ideologia vergonyants (per 
menys explícits)? 

Finalment, podria estar d'acord que, 
comptat i debatut, sota la defensa de les 
Ilengües en perill es odria amagar una 
reivindicació gremial Be recursos per a un 
determinat camp de la recerca (d'altra 
banda legítim). El que convé avaluar, en 
aquest cas, és en quina mesura els lingüis- 
tes poden fer alguna cosa, en tant 
lingüistes, per a paHiar el problema de% 
Ilengües i les comunitats en perill d'extin- 
ció. Al meu parer, alguna cosa hi podran 

fer, si rnés no en algun cas, tot i que convé 
que sapiguen que el roblema de fons, 
com sempre, és d'un a Y tre ordre, i un lin- 
güista no hi pot pas fer més que un farma- 
ceutic -pero corn a minim hi pot fer tant 
corn un farmaceutic. Si en el fons del 
debat, pero, no hi ha altra cosa que la 
defensa d'un projecte de recerca alterna- 
tiu, no és pas a aquest nivel1 de discussió, 
en termes no tecnics sinó de principi, que 
se'ns hauria d'haver dut. 

El cert és que l'evolució vertiginosa de 
la lingüística en els darrers temps s'ha 
produit en arees que poc tenen a veure 
amb les llengües amenacades. Així, ni la 
lingüística teorica ni la lingüística aplica- 
da en els respectius vessants més crida- 
ners van per aquest camí. No es tracta as 
dtadvocar ara er una reconversió proks- 
sional genera&zada, perb hi ha tres re- 
marques que no voldria deixar de fer. La 
rimera, que és bo que cadascú treballi en 

ya seva especialitat. perb no ho és que es 
reprodueixi una sola especialitat. La sego- 
na, que el coneixement de la diversitat 
lingüística per part dels professionals no 
es pot reduir al coneixement emblematic 
d'aquella xifra global de les cinc mil o sis 
mil llengües. Durant un tem s alguns 
lingüistes han practicat la progssió par- 
tint d'un suposit corn aquest: «De les 
5.000 o 6.000 llengües ue hi ha al món, 
fixem-nos-en en una a q>atzar, er exem- 
ple, I1angles, i estudiem-la a gris: si la 
sabem interrogar hi descobrirem l'essen- 
cia del llenguat e.»13 Un exemple, ho és; 
una tria exemp f ar, no tant. De fet hi ha 
desaprensius ue estan disposats a creure 
que es tracta i'una tria esbiaixada. La ter- 
cera remarca, en fi, es que no caldria sinó 
que, ara que sabem que podem construir 
maquines que parlen o simular computa- 
cionalment aspectes del processament del 
llenguatge natural, haguéssim oblidat ue 
el llenguatge és abans que res un atri%ut 
dels humans, i tot sovint d'humans que 
estan a punt de perdre llur articular ma- 
nifestació de l'atribut que dlantuvi els ha 
fet humans. 

Si els lingüistes corn a tals oden fer 
alguna cosa per a contribuir afmanteni- 
ment de les llengües historiques dels 

gmps humans 
, no haurien de negligir 

empresa; i si no hi poden fer res, ningú 

13. Evidentment, escarneixo. Hi havia una raó per 
la qual era justificat que hom es concentres en la 
llengua nativa, i aquesta raó anava lligada a considera- 
cions d'ordre metodologic en ue no m'estendré ara, 
pero que tenien a veure amb h t  que hom pretenia 
estudiar el llenguat e com a sistema cognoscitiu més 
que no pas corn a krma de conducta i amb el paper 
assignat en conse üencia a la introspecció com a me- 
tode heuristic. ~ l q e t  que aquesta orientació s'originés 
en terres anglofones hi feia la resta. 

Notes 



no els retreura la bona voluntat d'haver- 
ho intentat ni la ingenuitat d'haver-ho cre- 
ut. En el pitjor dels casos, caldra agrair- 

fos que hagin donat fe de la diversitat 

14. Essent aquest article en premsa ha aparegut la 
contribució de N. Donan a la olemica encetada a 
~Language~:  A Response to ~ a d e r o ~ e d ' s  other View of 
Endangered Langua es nLg.n. 69 (1993). ps. 575-579. 
No cal dir, és clar, fíe quin costat s'alinea Irautora. 

lin uistica tal com la des coneixem a les 
ac&ailes del segie.~,l t  ) 

15. Agraeixo a A. Crochetiere, coordinador del CIL 
92, i a P. Auger, president del Comite Organitzador, la 
documentació i la informació ue m'han facilitat, i 
també al professor E.M. ~hlenbecg< la informació sobre 
el projecte del CIPL sobre les Ilengües amenasades. En 
darrer Iloc, pero no en el menys important. agraeixo a 
N. Dorian la informació i els comentaris sobre el tema. 
i el debat que he tingut ocasió de mantenir-hi. 

Un exercici d'analisi del context. 
(Apunts d'etnografia de la comunicació),' per Llds P y a t ó  

Algú ha dit més d'una vegada que l'in- 
vent del magnetofon assenyala una de les 
revolucions més transcendentals en la his- 
toria de la lingüística, i probablement 
algú altre ja deu haver dit també que I'in- 
vent del vídeo ha esdevingut fonamental 
en els estudis comunicatius i, en particu- 
lar, en els d'analisi de discurs. En efecte, 
aquest aparell diabolic, amb els correspo- 
nents sistemes d'enregistrament i repro- 
ducció, no tan sols permet immortalitzar 
memorables escenes familiars i participar 
en innombrables i generosos pro rames % de televisió, sinó que a més fa possi le, en 
un terreny més academic, enregistrar 
mostres de parla contextualitzada; com a 
mínim, més contextualitzada que el que 
s'aconsegueix amb un magnetofon (natu- 
ralment no cal dir que la reproducció per- 
fecta dels esdeveniments de parla origi- 
nals és impossible). 

L'analisi de la parla en el seu context 
socio-cultural és un requisit en el marc 
dels estudis de l'etnografia de la comuni- 
cació, corrent d'estudi desenvolu at al 
llarg de la decada dels setanta, sotretot 
als Estats Units dlAmerica.* Aquest cor- 

1. Aquest treball s'ha beneficiat d'un ajut a la inves- 
tigació (Projecte CAYCIT PS91-0052). El treball és una 
aportació a un rojecte de recerca. sobre models dis- 
cursius i tal& s!ows (programes de debat televisius). 
que duu a terme un equi d'investigadors de diferents 
universitats dins el cercE d'Anilisi del Discurs de la 
Universitat Autonoma de Barcelona. L'equip esta for- 
mat per Helena Calsamiglia, Josep M. Cots. Clara U. 
Lorda, Lluis Payrató, Luci Nussbaum i Amparo Tusón. 
Agraeixo als meus cope es els comentaris que van fer 
a una primera versio E q u e s t  document, i també el 
permís per publicar-lo com una contribució personal 
quan el seu marc natural és el d'una tasca coilectiva. 

2. Vegeu sobre aquest corrent el manual de SAVILLE- 
TROIKE (1982) i els dos estats de la qüestió de DuRANn 
(1985, 1988). Cf. tambe MOERMAN (1988) i DURANTI 
(1992). més centrats en la parla quotidiana. Els dos 
reculls de treballs més representatius de la disciplina 
són el de GUMPERZ i HYMES (eds.) (1972), els dos inicia- 
dors i animadors rincipals del corrent, i el de BAUMAN i 
SHERZER (eds.) (1974). 

rent, conegut també (sobretot en els seus 
inicis) amb el nom d'etnografia de la par- 
la, té com a objectiu fonamental l'analisi 
de la competkncia comunicativa dels par- 
lants, és a dir, l'equivalent, en l'ambit co- 
municatiu, del que s'havia postulat com a 
com etkncia o capacitat gramaticai: el K que a de saber qualsevol parlant de qual- 
sevol comunitat de parla per a poder-se 
comunicar d'una manera eficac en la in- 
teracció social que es dóna en el si de la 
comunitat. Aquest concepte de competen- 
cia comunicativa ha esdevingut ja, de fet, 
un terme comú per al con'unt de les cien- 
cies del Ilenguatge. ~a i reLé  el mateix es 
pot dir d'altres conceptes que tenen l'ori- 
gen també en el corrent etnografic, per 
exemple els de repertori comunicatiu 
(conjunt de varietats i normes que domi- 
na un individu o un collectiu d'individus), 
normes de parla (directrius que regulen la 
nostra conducta comunicativa) i fet de 
arla (unitat comunicativa fonamental de 

f'anilisi, definible com una entitat signifi- 
cativa socio-culturalment composta per 
una serie d'elements i factors intercon- 
ne~ta t s ) .~  

2 .  L'ANALISI CONTEXTUALITZADA DE 
LA PARLA 

La necessitat d'estudiar la parla o el dis- 
curs dins el seu context o hbbitat (de pro- 
ducció-recepció) ha estat posada de mani- 
fest en múltiples ocasions i des de 
disciplines diverses en el conjunt de les 
ciencies del Ilenguatge. L'etnografia de la 
comunicació ofereix, precisament, un ins- 
trumental útil a l'hora d'avancar en aques- 

3. Seguint I'analogia dels termes etnografia de la 
comunicació i re ertori comunicatiu esperariem tro- 
bar, en aquests l o s  últims casos. els termes normes 
comunicatives i fet comunicatiu, pero el cert és que no 
són pas els més usuals, en benefici dels esmentats en el 
text. Les definicions que apunto són de caracter delibe- 
radament general mes que no pas tecnic. 
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