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El sociolingüista L. V. Aracil va introduir en l’article  «El bilingüisme com a mite» (1982) la

noció de  bilingüisme mític o  mite bilingüista, en el marc d’una concepció de les dinàmiques

socials que va constituir d’ençà dels anys seixanta una «sociolingüística del conflicte i de la

crítica»  (Pujolar,  2012)  a  l’àrea  lingüística  catalana.  En  aquell  text,  Aracil  s’ocupava

d’examinar,  amb la  perspicàcia pròpia  del  seu estil  assagístic,  el  conflicte  identitari  al  País

Valencià durant el període franquista; però ja aleshores l’autor suggeria l’oportunitat d’aplicar

el concepte a altres indrets. Des del seu punt de vista, el bilingüisme era un lloc comú retòric,

articulat  mitjançant  una  sèrie  d’estereotips  i  arguments  ritualitzats,  i  el  pretès  bilingüisme

connatural  als  valencians  presentava  «tot  l’aspecte  d’un  mite».  Dit  d’una  altra  manera,  es

tractava d’un entramat discursiu que pretenia justificar els efectes de la castellanització i, al

mateix  temps,  amagar-ne  els  trets  més  controvertits,  sovint  amb la  participació  activa  dels

mateixos valencianoparlants. Segons Aracil, el mite se sosté per mitjà de diverses fal·làcies o

trampes ideològiques, i projecta una idealització compensatòria del col·lectiu perjudicat per un

sistema desequilibrat i socialment injust. Els bilingüistes, de fet, exigeixen o pressuposen un

(fals)  equilibri  entre  l’espanyol  i  el  català,  una  coexistència  que  sempre  és  jeràrquica:  dos

idiomes que es presenten com a complementaris justament perquè no són iguals,  ni haurien

d’arribar a ser-ho mai. Aquesta ideologia exhibeix el bilingüisme (social i individual) com un

fenomen  natural,  estable,  harmoniós  i  positiu  en  si  mateix,  i  pretén  legitimar  un  tipus  de

dominació  lingüística  i  cultural  que  acostuma  a  concordar  amb  la  perpetuació  del  marc

sociopolític vigent. 

En aquesta ponència volem tornar a la conceptualització d’Aracil, que va tenir un paper

destacat  en  el  corrent  predominant  de  la  sociolingüística  catalana,  i  suggerir  alguns

paral·lelismes amb altres situacions de contacte lingüístic a través d’una perspectiva integrada.

En el cas de les repúbliques nacionals de l’antiga Unió Soviètica, per exemple, el concepte de

bilingüisme harmoniós contribuïa en realitat  a  mantenir  i  reforçar l’hegemonia del  rus,  que

havia adquirit l’estatus legal no només de  llengua de comunicació interètnica, sinó també de

segona llengua materna (o  nadiua). En conseqüència, una línea argumental significativa dels

discursos etnolingüístics a partir dels anys vuitanta (durant la Perestroika i més endavant) va

consistir a desacreditar les polítiques de bilingüisme, com veurem a tall d’exemple en algunes

fonts  textuals  d’Estònia  i  Moldàvia  (Hint,  1987a i  1987b;  Bojoga 2013).  De fet,  bona part

1



d’aquesta crítica recolzava sobre el concepte de  semilingüisme, que reflectia una competència

deficitària  tant  en  la  llengua  nacional  com en  rus,  nombroses  interferències  entre  tots  dos

idiomes i una clara reducció de funcions comunicatives en la llengua minoritzada.  

Si ens transferim a Hispanoamèrica, aquest referent cognitiu ens pot servir per analitzar,

per exemple, alguns aspectes del bilingüisme espanyol-guaraní al Paraguai (Makaran, 2014). Es

tracta  d’una  mirada  contrastiva  que  permet  interpretar  el  component  glotopolític  de  la

colonització  europea  de  certs  territoris  americans  amb  un  fort  component  indígena  i  la

construcció dels estats nacionals durant el segle XIX. De fet,  l’autora esmentada es proposa

«desmitificar las narrativas nacionales  acerca  de  la  cuestión  lingüística  en  Paraguay  y

descubrir  las  relaciones  injustas  de  poder  y  dominación  que  estas  esconden». Makaran

entén el bilingüisme paraguaià com «el mito nacional popular», i considera que el reeiximent

d’aquest marc mental tant a l’interior del país com a l’estranger constitueix un èxit del discurs

nacionalista oficial.

Consideram,  en  definitiva,  que  l’enfocament  conflictivista  que  fonamenta  aquestes

critiques del bilingüisme social té un gran valor com a eina d’anàlisi diacrònica. Tanmateix,

caldria discutir si continua essent profitós per encarar els reptes actuals.
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