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2)�diferenciadora, perquè s’oposa a l’estàndard d’una altra llengua;

3)�de�prestigi, perquè és una eina per a comunicar-se en els àmbits formals,

de cultura;

4)�referencial, atès que és un model per a la comunitat en què es parla, i

5)�participativa, perquè faculta els parlants per a ser presents en àmbits propis

de les societats avançades i no quedar-se al marge dels avenços científics i

culturals.

Hi ha dos sistemes per a la consecució d’una varietat estàndard:

• L’estandardització�informal. Hi ha una actuació lingüística inconscient

sense cap mena de planificació.

• L’estandardització�formal. S’elabora, de manera planificada, una varietat

de caràcter supradialectal. En aquest cas, l’actuació lingüística és conscient.

En l’elaboració de l’estàndard, se seleccionen les formes compartides per

les varietats naturals i es bandegen les d’àmbit restringit.

No obstant això, als mitjans no només s’hi utilitza l’estàndard, també hi poden aparèixer
altres varietats (Marí, 1986, pàg. 15):

a) en intervencions (generalment orals espontànies o semiespontànies) del públic i de
testimonis dels fets que són objecte d’informació;

b) en situacions comunicatives en què es té l’objectiu de crear punts de contacte entre
la identitat de l’emissor i la de l’audiència, i

c) en gèneres en què es caracteritza amb més precisió un personatge.

1.2. L’estandardització lingüística

Einar Haugen (1983) va establir que el procés planificat per a l’obtenció d’una

varietat estàndard, conegut amb el nom de procés d’estandardització, s’articula

en quatre etapes que no necessàriament han de ser seqüencials:

• selecció de la varietat o de les varietats base,

• codificació,

• extensió del coneixement i de l’ús, i

• elaboració funcional.

Aquestes etapes es poden agrupar en dos blocs, segons si fan referència a la

forma o a l’ús lingüístic: d’una banda, la planificació�de�l’estructura (corpus

planning) i, de l’altra, la planificació�de�l’estatus (estatus planning), d’acord

amb la distinció establerta per Kloss (1969).
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La planificació de l’estructura fa referència a l’actuació en la fixació, modifica-

ció o supressió de formes lingüístiques. Les etapes de selecció, de codificació

i d’elaboració funcional cauen dins d’aquest tipus de planificació. En serien

exemples les normes ortogràfiques i gramaticals d’una llengua. La planificació

de l’estatus, al seu torn, s’ocupa de delimitar les funcions d’una llengua, per

exemple, fixar-ne l’estatus legal. En serien exemples les accions dutes a terme

en l’etapa d’extensió del coneixement i de l’ús.

1.2.1. Selecció de la varietat o de les varietats base

La primera fase del procés d’estandardització lingüística es coneix amb el nom

de selecció�de�la�varietat�o�de�les�varietats�base. Es tracta d’una actuació que

consisteix a triar una o diverses varietats dialectals naturals com a punt de

partida per a la construcció de l’estàndard. Aquesta selecció es pot aconseguir

per dues vies:

1)�Via�unitarista�o�monodialectal. Té com a tret fonamental que la varietat

estàndard es basa en un sol dialecte. El cas italià n’és un exemple basat, sobre-

tot, en el dialecte toscà.

2)�Via�composicional�o�plural. A diferència de la primera, té en compte més

d’un geolecte.

L’estàndard de la llengua catalana s’ajusta a aquest model, perquè aplega for-

mes de les diferents varietats geogràfiques. Ho evidencia la Proposta per a un es-

tàndard oral de la llengua catalana, elaborada per la Secció Filològica de l’Institut

d’Estudis Catalans (1990 i 1992), en què es recullen formes fonètiques i mor-

fològiques de les grans varietats geogràfiques de la llengua catalana. No obs-

tant això, cal aclarir que, durant força anys, per l’acció del sistema educatiu i

dels mitjans de comunicació s’ha tendit a creure, erròniament, que l’estàndard

només podia adoptar l’accent central.

La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana estableix una classifi-

cació de les formes en dos àmbits. Les formes d’àmbit�general són aquelles

presents en almenys dos dels grans dialectes del català.

En serien dos exemples les solucions meva, característica del bloc oriental, i meua, pròpia
dels geolectes occidentals.

Les formes d’àmbit restringit són presents només en una de les varietats.

N’és un cas el vocalisme tònic del balear, integrat per vuit fonemes: , , , , ,
,  i .

En la selecció de les varietats base, s’ha de tenir en compte un vessant social

i un altre de lingüístic. El social fa referència al fet que la varietat triada per a

formar part de l’estàndard amplia els seus àmbits d’ús i, així mateix, comporta

la fixació de directrius que en regeixen l’ús. El vessant lingüístic es justifica
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perquè la selecció d’una varietat es fa per mitjà de la tria de formes fonètiques,

morfològiques, sintàctiques i lèxiques en el diasistema (Pradilla, 2001, pàg.

97).

1.2.2. Codificació

La segona fase del procés és la codificació de la varietat prèviament selecci-

onada. Aquesta intervenció, que té l’objectiu de neutralitzar la variació i do-

tar-la d’estabilitat (Segarra, 2000, pàg. 36), consisteix en l’establiment de for-

mes ortogràfiques, ortoèpiques, gramaticals i lèxiques perquè la societat cone-

gui la manera adequada d’escriure i de parlar, sobretot en les situacions d’ús

formal. Quan aquesta codificació és duta a terme per un organisme o institu-

ció que té conferida l’autoritat normativa, aleshores aquesta funció s’anomena

codificació normativa o normativització, i el conjunt d’obres i de dictàmens que

recullen els pronunciaments d’aquesta autoritat es designen amb el nom de

corpus normatiu o, més correntment, normativa.

La normativització de la llengua catalana la du a terme l’Institut d’Estudis Ca-

talans i, en particular, la seva Secció Filològica, des de la seva creació l’any

1911. Aquesta tasca la va liderar inicialment Pompeu Fabra, que ja es va en-

carregar de redactar la ponència que donaria lloc a les normes ortogràfiques i

que, posteriorment, va ser autor d’obres que s’han considerat normatives, tot

i estar signades a títol personal.

Els documents que conformen el corpus normatiu de la llengua catalana són

els següents:

• les Normes ortogràfiques (1913), de l’Institut d’Estudis Catalans;

• el Diccionari ortogràfic (1917), la Gramàtica catalana (1918), el Diccionari

general de la llengua catalana (1932) i les Normes de Castelló, de Pompeu

Fabra;

• la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. I Fonètica (1990),

i II Morfologia (1992);

• el Diccionari de la llengua catalana (1995 [2007]2 de l’IEC);

• els Documents normatius 1962-1997 (1997);

• la sèrie Documents de la Secció Filològica I (1990), II (1990), III (1996) i IV

(2003);

• el volum El català de l’Alguer: un model d’àmbit restringit (2003);

• el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2003),
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• i, per acabar, naturalment s’hi afegeixen els diversos capítols enllestits de

la futura Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans.

La llengua�normativa és, doncs, la varietat fixada per l’autoritat que

en té la competència, la base de l’estàndard i el codi de referència per

a la comunitat que l’adopta. L’estàndard, en canvi, és un producte lin-

güístic resultat de l’adaptació de la normativa a les diferents situacions

d’ús formals, elaborat, amb la pràctica diària, amb el consens social i

amb contribucions, entre d’altres, de diferents agents socials rellevants:

escriptors, docents, investigadors, periodistes i institucions.

La Llei 8/1991, de 3 de maig, del Parlament de Catalunya, és la norma més recent que
estableix l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans. El seu article primer esta-
bleix que l’IEC té la missió de fixar i d’actualitzar la normativa lingüística del català. I,
en virtut dels articles segon i tercer d’aquesta llei, les administracions i els mitjans de co-
municació públics de Catalunya han de respectar la normativa que dicta l’Institut. L’IEC
du a terme la seva activitat normativa per a tot el territori catalanoparlant.

Quant als altres centres codificadors del domini lingüístic, cal esmentar l’acció

de la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes

Balears, com a agent normativitzador. Pel que fa al País Valencià, el Govern

valencià va prendre la decisió de crear, l’any 1999, l’Acadèmia Valenciana de

la Llengua (AVL), malgrat que l’IEC adreça la seva prescripció a tot el domini

lingüístic i que té en compte els trets de les diferents varietats geolectals. En

aquest sentit, l’AVL va néixer com a organisme codificador del País Valencià.

Durant aquests anys ha elaborat, entre d’altres, la documentació següent:

• el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (2006),

• la Gramàtica normativa valenciana (2006),

• La normativa ortogràfica del valencià (2006),

• L’estàndard oral del valencià (2006), i

• Els gentilicis valencians (2006).

En aquest territori, és remarcable l’actuació de l’Institut Interuniversitari de

Filologia Valenciana (IIFV), autor de la Guia d’usos lingüístics (2002), una obra

que té el vistiplau de l’Institut d’Estudis Catalans.

1.2.3. Extensió del coneixement i de l’ús

L’extensió� del� coneixement� i� de� l’ús és la tercera etapa del procés

d’estandardització. Un primer objectiu d’aquesta fase és estendre el coneixe-

ment de l’estàndard que els acadèmics han codificat i difondre’l a la societat.

L’agent principal d’aquesta etapa és el poder polític, que s’encarrega d’elaborar

normatives, com lleis i reglaments, que regulin l’ús de l’estàndard en àmbits

que ja tenia abans o en d’altres de nous. Albert Bastardas apunta quina ha de

ser l’acció dels poders públics en aquesta etapa:
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“...les institucions governamentals poden anar dictant normes graduals d’introducció del
nou codi i de retracció de l’antigament dominant, per tal com les comunicacions emeses
per institucions poden anar essent regularitzades per determinades persones que, espe-
cialment ensinistrades, s’ocupin, durant l’etapa de transició, que els missatges públics
siguin produïts en l’idioma autòcton, i es contribueixi, així, a la difusió general del codi”.

Albert Bastardas (1988, pàg. 192)

En aquest sentit, les institucions han de decretar que l’estàndard codifi-

cat ha de ser la llengua vehicular de l’Administració pública, del sistema

d’ensenyament i dels mitjans de comunicació públics. A més de la intervenció

del poder polític, cal també que hi hagi una certa coordinació institucional i

un coneixement sòlid del codi per part dels professionals que intervenen en

la seva aplicació, com ara els docents i els periodistes.

En l’àmbit de l’ensenyament, per a acomplir l’extensió del coneixement, cal,

en primer lloc, la formació dels mestres i professors de tots els nivells educa-

tius, perquè, un cop formats en el nou codi, el puguin transmetre als seus estu-

diants. També és important que el col·lectiu de docents disposi de reciclatge en

matèria lingüística. Una vegada assolida aquesta formació, per a una implan-

tació sòlida de la nova varietat supradialectal entre els membres de la societat,

cal l’acció, en primer lloc, del sistema escolar, perquè és el que té la comesa

de formar els nens i els joves en les quatre habilitats lingüístiques (Bastardas,

1996, pàg. 103):

a) la comprensió escrita,

b) l’expressió escrita,

c) la comprensió oral, i

d) l’expressió oral.

L’extensió del coneixement i de l’ús abasta també els adults. Poden tenir la

necessitat d’aprendre la varietat codificada perquè, com ha passat en el cas

de la llengua catalana, no hi han pogut accedir a l’escola en períodes de pro-

hibició. En general, però, també han de conèixer l’estàndard els professio-

nals que elaboren textos: periodistes, comunicadors, assessors lingüístics, ad-

vocats, notaris, jutges, etc. Així mateix, el coneixement del codi afecta tam-

bé els novel·listes, els poetes i els dramaturgs, els filòsofs i, en general, els ci-

entífics de qualsevol branca del coneixement, així com els traductors d’obres

d’altres llengües. De la mateixa manera, l’extensió de l’estàndard ha d’arribar,

progressivament, a sectors com la retolació i les senyalitzacions urbanes i in-

terurbanes (Bastardas, 1996, pàg. 101).

Durant el franquisme, que va apartar el català de l’àmbit públic, es van adoptar

estratègies per a fer present l’idioma. Una contribució destacable en aquest

sentit, com veurem en el segon mòdul, va ser la de la premsa i la ràdio en la

difusió d’espais dedicats a la divulgació de la normativa del català.
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