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L’obra que presenta Christian H.
Münch, recercador associat a l’Insti-
tut de Llengües i Literatura Romàni-
ques de la Universitat de Frankfurt,
és una versió reduïda de la seva tesi
doctoral, que va presentar a la Uni-
versitat de Munic la tardor de 2003.

El seu tema d’estudi se centra en
la interacció entre política lingüísti-
ca i el singular procés d’alfabetitza-
ció social que va tenir lloc a Catalu-
nya durant la dècada dels anys
noranta del segle xx. Mitjançant
una anàlisi de la situació i l’actitud
lingüístiques de la població catalana
durant el darrer terç del segle xx,
presenta Catalunya com un cas ex-
cepcional de canvi en l’equilibri de
la correlació que existeix en el re-
partiment de les funcions específi-
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ques entre dues llengües en socie-
tats bilingües o bilingüitzades.
Münch exposa el procés de trans-
formació múltiple que va tenir lloc
en la pràctica del bilingüisme a Ca-
talunya des del punt de vista de la
parla i l’escriptura.

La combinació de la seva forma-
ció acadèmica i el seu coneixement
de la realitat social catalana, adqui-
rit en part durant les seves estades a
Catalunya, li han permès de tractar
el seu tema d’estudi des d’un ves-
sant fins ara poc usual entre els es-
tudiosos de la llengua i la sociolin-
güística catalanes.

Malgrat la quantitat de bibliogra-
fia existent pel que fa a les conse-
qüències de la dictadura franquista
sobre el coneixement i l’ús de la
llengua catalana entre la població
del Principat, aquest treball es dife-
rencia d’altres en el sentit que
Münch no centra el seu estudi en
l’etapa de repressió franquista, sinó
que en pren el darrer període com a
punt inicial i de referència del dis-
curs políticolingüístic de la Catalu-
nya dels anys vuitanta i dels seus
efectes lingüístics i sociolingüístics
en la nostra societat actual.

L’autor aprofundeix en l’anàlisi
del procés d’alfabetització social
que va tenir lloc a Catalunya durant
el darrer terç del segle passat des de
l’òptica dels mateixos parlants.
Així, el nucli central de la seva re-
cerca es desenvolupa a partir de
l’observació de la competència es-
crita en català, o la seva manca, d’u-

na població adulta alfabetitzada du-
rant la seva infantesa en castellà.

L’autor basa l’anàlisi en el model
dels perfils comunicatius, que vin-
cula anàlisis lingüístiques i sociolin-
güístiques i que desplega a partir de
la teoria desenvolupada per Peter
Koch i Wulf Oesterreicher, director
de la seva tesi.

Inclou un qüestionari, preparat
específicament per a aquesta recer-
ca i que hi figura com a annex, que
consta de 28 preguntes relacionades
amb el nivell d’instrucció de l’indi-
vidu, la llengua de la seva alfabetit-
zació inicial, els seus usos lingüístics
en l’àmbit privat i laboral, la seva
competència escrita en català i la
seva actitud envers la seva pròpia
qualitat lingüística. Amb aquestes
dades Münch construeix un corpus
textual, que estudia posteriorment.
En primer lloc, presenta les anàlisis
lingüístiques, que s’apliquen al con-
junt del corpus textual i que demos-
tren la influència de la competència
oral en l’escrita. En segon lloc, trac-
ta de manera conjunta diferents as-
pectes de l’observació i presenta 24
casos d’estudi, en els quals es con-
catenen anàlisis comunicatives, lin-
güístiques i de contingut. El resultat
d’aquest treball aporta, doncs, in-
formació sociolingüística i relacio-
nada amb la comunicació quotidia-
na dels parlants i permet situar el
procés d’aprenentatge dins el con-
text del desenvolupament social i
de les mesures politicolingüístiques
concretes del moment.
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Münch descriu el procés d’alfa-
betització en qualsevol llengua com
aquella etapa d’adquisició i apre-
nentatge lingüístic al final de la qual
hom disposa d’un domini de dife-
rents capacitats lingüístiques gràfi-
ques relacionades amb un sistema
semiòtic de símbols, un domini d’u-
na norma lingüística, i amb ella el
de la seva ortografia i les seves eines
lèxiques i gramaticals, i un domini
de determinades tradicions discur-
sives. Actualment la competència
escrita, a més de l’oral, de qualsevol
llengua es configura com a requisit
imprescindible per poder participar
en els diferents àmbits de la vida so-
cial. En la nostra societat aquest
procés d’alfabetització no acaba
amb l’etapa escolar, ni tan sols la
universitària, sinó que s’allarga, si
més no, durant tot el cicle laboral
de les persones. Normalment els
processos d’alfabetització d’adults
completen les fases d’alfabetització
inicials i compensen la manca de
certes capacitats d’escriptura.

A Catalunya, durant la segona
meitat del segle passat, una part im-
portant de la població que s’expres-
sava quotidianament en la seva llen-
gua pròpia, el català, a l’hora de
escriure ho feia en castellà, fos per
imposició, per manca de competèn-
cia escrita o senzillament per haver-
ne adquirit el costum. En societats
on existeix un bilingüisme o multi-
lingüisme social estable es dóna 
generalment una correlació en el re-
partiment de les funcions específi-

ques entre les llengües presents.
Ara bé, què passa en una societat
bilingüe, o bilingüitzada on no exis-
teix aquest equilibri? Què passa si
aquest desequilibri ha estat acom-
panyat durant molt de temps d’un
desconeixement de la llengua escri-
ta per part de la majoria de la seva
població adulta? A Catalunya po-
dem afirmar que, partint d’aquesta
situació, aquest desequilibri ha estat
superat, si més no, entre la població
autòctona. Però, quins han estat els
factors que ho han permès? Quin
paper hi han tingut les institucions
públiques? I quin els mateixos ciu-
tadans?

El marc de referència d’aquest
procés de transformació es troba en
els treballs duts a terme en el post-
franquisme en els àmbits de l’alfa-
betització i la política lingüística.
Durant els anys noranta va tenir lloc
un important increment de la com-
petència escrita en català entre la
població adulta del Principat. La
proliferació de cursos de llengua ca-
talana i la introducció dels certifi-
cats de llengua per part de l’Admi-
nistració de la Generalitat hi van
tenir un paper fonamental. Com es
van enfrontar els parlants adults al
desafiament que els implicava l’ad-
quisició de la competència escrita
en la seva pròpia llengua? Quines
van ser les motivacions que els van
portar a fer aquest aprenentatge?
Quin paper van tenir els mateixos
parlants en el procés general d’alfa-
betització i de recuperació del valor
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social de la llengua? En la resposta a
aquestes qüestions hi tenen a veure
tant factors lingüístics i comunica-
tius de les persones com el context
polític i sociolingüístic català d’a-
quell moment.

Münch tracta el context polític i
sociolingüístic en la primera part de
la seva obra. En primer lloc intro-
dueix el lector alemany en la histò-
ria de la llengua catalana, des dels
seus inicis fins a la Renaixença, pas-
sant posteriorment a l’època fran-
quista (1939-1975) de repressió po-
lítica i lingüística. El seu pas per la
història social de la llengua acaba
amb una introducció de la política
lingüística iniciada als anys vuitanta
i abraça fins a l’esdeveniment dels
Jocs Olímpics, fent especial atenció
a la importància que a partir dels
anys noranta va tenir la introducció
dels certificats de llengua, especial-
ment, el del nivell C de coneixe-
ments mitjans de llengua catalana.

El gruix de l’obra el dedica a
l’anàlisi dels factors lingüístics i co-
municatius dels parlants i del paper
que van tenir les seves motivacions
en el procés general d’alfabetització
social de la població catalana. La
seva recerca gira al voltant de tres
qüestions fonamentals:

a) Anàlisi de la influència de la
parla en l’escriptura. En aquest
sentit treballa bàsicament so-
bre les preguntes següents: en
quin grau es basaven els par-
lants en la seva competència

oral en català en l’exercici de la
seva escriptura? Quins ele-
ments i experiències de la llen-
gua oral van trobar acceptació
en els texts escrits? On es van
situar les fronteres per als ele-
ments propis de la llengua oral
en els mitjans escrits? Quin va-
lor van tenir des del punt de
vista normatiu?

b) Estudi de l’àmbit comunica-
tiu dels parlants. Atès que el
procés d’aprenentatge va te-
nir lloc en un context social
d’un elevat grau de bilingüis-
me, com es va caracteritzar el
dia a dia dels parlants entre
català i castellà, entre les acti-
vitats de parla i escriptura?
Quina relació es va donar en-
tre les pràctiques comunicati-
ves de cadascun dels parlants
individuals i el canvi general
del seu entorn comunicatiu?

c) Verificació de l’important pa-
per que va tenir el context po-
liticolingüístic i ideològic del
moment en els processos
d’adquisició i aprenentatge
de la llengua, tant des del
punt de vista de cada cas indi-
vidual com del procés general
d’alfabetització social. En
quina mesura es pot interpre-
tar la pràctica comunicativa
dels parlants individuals com
a resultat de les mesures de
política lingüística?
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A partir de la seva recerca Münch
conclou que el particular desenvolu-
pament que va tenir lloc a Catalunya
durant els anys noranta va marcar el
seu procés d’alfabetització social
fins avui. Lluny de ser aquest un
procés unidimensional, atribuïble
només a la política lingüística i als
seus actors, mitjançant l’establiment
de mesures concretes, el dinàmic
marc de canvis socials i comunica-
tius en què va tenir lloc va aportar
un element clau per a l’èxit de l’em-
presa, que va ser la motivació dels
parlants.

L’experiència catalana demostra
que l’adquisició de la competència
escrita d’una llengua no només és
important per se, sinó pel fet que
condueix indirectament a l’èxit dels
processos d’alfabetització social, ja
que ofereix a les persones perspec-

tives que afegeixen un valor concret
a la competència escrita que acaben
d’adquirir. La probabilitat de suc-
cés associada a l’èxit econòmic apa-
rellat amb la identificació amb una
llengua i la seva cultura constitueix
un important estímul en els proces-
sos d’alfabetització.

Segons l’autor, l’èxit aconseguit a
Catalunya amb aquest procés d’al-
fabetització social pot servir d’e-
xemple a altres societats europees
en èpoques d’arribada d’importants
fluxos migratoris, moment en què
l’alfabetització d’adults pren una
important significació, sobretot si
existeix la voluntat d’integrar cultu-
ralment i lingüística els immigrants
en la societat d’acollida.

Elena Heidepriem

Seguint la seva política de pro-
moció de l’ús del català en el món
del dret, el Departament de Justí-
cia de la Generalitat de Catalunya
acaba de publicar el Curs de llen-
guatge jurídic, un material per a
l’autoaprenentatge del català jurí-
dic, destinat especialment al perso-
nal de l’Administració de justícia
però, sens dubte, d’interès també
per a totes les persones vinculades
amb el món del dret (estudiants i
professors de ciències jurídiques,

advocats i altres professionals d’a-
quest camp).

Atesa la percepció que molta
gent té de l’aprenentatge del llen-
guatge jurídic català com una tasca
feixuga i complexa, les persones
que han fet possible aquest llibre
han tingut una cura especial en la
claredat expositiva i visual de la in-
formació que hi és continguda, i
això fa que aquest material esdevin-
gui un recurs atractiu i molt útil per
a l’aprenentatge d’aquest llenguatge

Curs de llenguatge jurídic, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departa-
ment de Justícia, 2006, 328 pàg., ISBN: 84-393-7124-1.
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