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Introducció

En aquest mòdul, únicament hem pretès encetar una reflexió sobre els aspec-

tes culturals i lingüístics que es deriven d’aquest novíssim i complex fenomen

històric que anomenem globalització i que, més enllà del seu caire econòmic,

involucra elements ideològics, polítics i ètics que veiem reflectits, cada cop

més, en les informacions dels mitjans de comunicació i en els debats públics.

Com sia que només tindrem ocasió d’esbossar alguns dels aspectes principals

d’aquest vast procés de canvi històric i, sobretot, del seu efecte sobre una co-

munitat lingüística com la catalana, de dimensions petites/mitjanes, però

mancada d’estructures estatals i afeblida per la fragmentació interna, ens per-

metem de cridar-vos especialment l’atenció, aquest cop, sobre els textos com-

plementaris que hem incorporat i que poden ajudar-vos –tal vegada més que

en qualsevol altre mòdul d’aquesta assignatura– a inserir les dades i les refle-

xions que aportem, en un context necessàriament molt més ampli i sotmès a

una avaluació constant.

És per això que, en aquest cas, hem optat, així mateix, per recórrer a un bon

nombre de citacions i referències a alguns dels textos i dels autors que més han

destacat, en els darrers anys, en l’anàlisi de l’impacte de la globalització i de la

implantació de la societat de la informació sobre comunitats com la catalana.
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Objectius

L’estudiant, un cop hagi treballat els materials d’aquest mòdul, ha d’haver as-

solit els objectius següents:

1. Identificar la globalització –un fenomen sotmès a crítiques, però segura-

ment irreversible, si més no en els propers anys– com un procés històric

ambivalent i carregat de riscos, però també d’oportunitats, per a comuni-

tats lingüístiques com la catalana.

2. Comprendre la importància de la intercomunicació en el món actual, des

del punt de vista del debat sobre la conveniència d’adoptar una (o més)

llengües internacionals i sobre la importància de millorar l’ensenyament

de les llengües i incrementar el plurilingüisme.

3. Conèixer les limitacions de l’actual règim lingüístic de la Unió Europea i la

seva difícil supervivència, per raons pràctiques i econòmiques, a futures

ampliacions. 

4. Estar en condicions d’analitzar quin pot ser l’impacte de les noves tecnolo-

gies que caracteritzen la societat de la informació sobre la comunitat lin-

güística catalana.
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1. Globalització, interlingua i identitat

La globalització ha posat en contacte allò que és local i allò que és mundial, i

ha encetat un procés d’eliminació de les fronteres, sobretot en allò que és ne-

cessari per a convertir el planeta en un espai econòmic i comercial únic. Cal

dir que aquest procés no pot ser definitiu, de moment, ni com a intrínseca-

ment negatiu ni com a absolutament positiu.

1.1. La globalització, un fenomen ambivalent  

En un sentit estrictament econòmic –en aquest cas també es parla, de vegades,

de mundialització o d’internacionalització– la globalització pot ser considera-

da com un procés basat en la recerca del benefici, en l’enfrontament a l’exis-

tència de barreres administratives i en la consideració del món com un espai

únic i obert a la lliure circulació de béns, capitals i serveis. 

En qualsevol cas, és evident que aquest procés té unes implicacions sociopo-

lítiques, culturals i ideològiques força importants i que presenta aspectes po-

sitius (l’extensió del dret humanitari, l’aparició d’organitzacions supraestatals

i de moviments solidaris, la difusió de coneixements culturals i científics,

etc.), al costat d’aspectes negatius (el narcotràfic, l’increment de la distància

entre els països industrialitzats i els països pobres, la tendència al pensament

únic, etc.).

Per a alguns autors, els matisos positius del balanç del trànsit de l’era industrial

a la postindustrial tenen a veure amb l’embranzida de les economies regionals

La globalització (de globalitzar: ‘considerar o avaluar un problema,

unes informacions, etc., a escala mundial’) ha estat definida com “un

procés dialèctic en què els fets locals es veuen influïts per altres fets

llunyans, alhora que tenen la capacitat per repercutir en aquests úl-

tims” (M. Guibernau, 1999); o simplement com “la possibilitat de fun-

cionar econòmicament en temps real i a escala mundial” (J.A. Ybarra,

1998). D’entrada, sembla, doncs, que es tracti d’un fenomen reforça-

dor de la jerarquització, de l’homogeneïtat i dels paradigmes del libe-

ralisme, però no és menys cert que també pot contribuir a potenciar,

per exemple a Europa, una nova ordenació territorial basada en la re-

vitalització de xarxes descentralitzades i més respectuoses amb les di-

verses identitats i potencialitats econòmiques. 

Lectures recomanades

Per al conjunt del mòdul, 
recomanem la consulta 
dels textos següents:
Guibernau, M. (1999). 
Nacions sense Estat. 
Nacionalisme i diversitat 
en l’era global. Barcelona: 
Columna Edicions.
Majó, J. (1998). “Societat 
de la informació, cultura
i llengua”. A: T. Mollà (ed.). 
La política lingüística a la 
societat de la informació 
(pàg. 129-160). Alzira: 
Bromera.
Marí, I. (1996). 
Plurilingüisme europeu
i llengua catalana. València: 
Universitat de València.

Lectura complementària

Des del punt de vista de les 
organitzacions de la societat 
civil, podeu consultar la 
referència següent:
http://www.intermon.org. 
I també, des d’una altra 
òptica, les pàgines web 
del Banc Mundial i del Fons 
Monetari Internacional:
http://www.worldbank.int
http://www.imf.org. 
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(Roine-Alps, Baden-Wüttemberg, Catalunya i Llenguadoc-Rosselló, Califòr-

nia, etc.) i de les ciutats i aglomeracions urbanes: 

Al mateix temps, hem de preguntar-nos si l’afebliment de les fronteres tradi-

cionals, la globalització comunicacional i la voracitat de les economies, les

cultures i les llengües hegemòniques no acabaran provocant una homogeneït-

zació creixent i, a la llarga, l’absorció de les llengües, les cultures i les nacions

més febles. Al capdavall, només cal que considerem les llengües parlades per

menys de 10.000 individus, segons la relació confegida per Carme Junyent

(1992), per trobar-nos que hi ha unes 500 varietats que poden desaparèixer

en pocs anys. Si consultem els treballs del Comitè Internacional Permanent

de Lingüistes (CIPL) i del Consell Internacional de Filosofia i Ciències Hu-

manes (CIPSH), elaborats sota els auspicis de la UNESCO, unes 3.000 de les

6.703 llengües del món es veuen amenaçades actualment d’alguna manera.

De fet, si tenim en compte que només hi ha 80 llengües amb més de

10.000.000 de parlants i 208 que en tenen més d’1.000.000, això significa

que el 95% de les llengües del món compten amb menys d’1.000.000 d’usuaris

i que es poden considerar llengües en perill d’extinció, en els propers decennis. 

Independentment de la dificultat de plantejar aquestes hipòtesis, cal dir que

la desaparició d’una sola d’aquestes llengües constitueix sempre una pèrdua

irreparable per a la riquesa de la nostra cosmovisió i comporta una reducció

de la diversitat del pensament humà, un empobriment objectiu del saber i

del coneixement, i un reforçament de les actituds rígides i menys equilibra-

des i flexibles que solen caracteritzar el punt de vista dels individus mono-

lingües. 

El trànsit de l’era industrial a l’era postindustrial

Era industrial. Segles XIX i XX Era postindustrial. Final del segle XX i segle 
XXI

Protagonisme dels governs d’estats-nació Protagonisme del capital privat
i dels governs regionals

Sobirania nacional Noves concepcions de sobirania

Importància de les fronteres Menor rellevància de les fronteres

Protecció de les empreses nacionals Obertura al capital estranger i les 
empreses exteriors

Visió centralitzada de l’economia Xarxes autònomes d’empreses privades 
interdependents i entitats regionals

Creixement econòmic impulsat 
per l’exportació

Creixement econòmic basat en empreses 
interdependents en xarxa

Importància de la producció 
de béns i serveis

Importància de la comunicació i la 
informació

Model rígid de relacions econòmiques Model flexible de relacions econòmiques

Canvis graduals i lents (dècades) Canvis ràpids (mesos o anys) 

J. Serra; A. Ventura (1999). Catalunya 2015. Opcions polítiques per al segle XXI.
Barcelona: Centre Català de Prospectiva/Centre UNESCO de Catalunya.

Lectura complementària

Per mitjà de l’Institute
of Cross-Cultural Studies,
un centre vinculat a la 
Universitat de Tòquio, 
creat a partir de l’interès 
de la UNESCO i gràcies
al suport del govern japonès, 
podeu accedir a les seccions 
corresponents a les diverses 
àrees geogràfiques
de la UNESCO Red Book 
of Endangered Languages:
http://www.tooyoo.L.u.-
tokyo.ac.jp/ichel.html. 
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D’altra banda, però, la globalització també planteja canvis significatius per a

l’estatut de l’estat nació i de les nacions sense estat –i, per tant, de les respec-

tives polítiques lingüístiques i de les perspectives de les llengües no estatals–

no únicament perquè aquest estat nació ja no pot pretendre mantenir la socie-

tat reclosa dins les seves fronteres territorials i de pensament, sinó també perquè

les reclamacions dels nacionalismes democràtics poden arribar a constituir,

cada cop més, un moviment transestatal que desafiï l’estat nació tradicional.

Prenent partit per una visió moderadament optimista, pel que fa a la viabilitat

de la recuperació de la identitat dels ciutadans, en un món global, Ernest Gell-

ner ha escrit:

“L’industrialisme avançat pot ben bé menar, simultàniament, a unitats polítiques superiors
més grans i a una autonomia local cada vegada més gran: al que se’n diu cantonalització. [...]

D’aquests grups d’interès potencials, els regionals en són els més notoris i, de fet, hi ha
símptomes d’una vitalitat i autoafirmació creixents per la seua banda.

Si aquestes dues tendències existeixen i actuen realment, la conseqüència en pot ser, pro-
bablement, que el món industrial avançat tornarà a ser, com el món agrari del passat, un
món en què les unitats polítiques efectives seran més grans o més petites que les unitats
«nacionals» basades en la similitud d’alta cultura. Exactament igual com, temps enrere,
les ciutats estat eren subètniques i els imperis eren supraètnics, en el futur les instàncies
de prevenció dels desastres ecològics i nuclears i de control del tràfic de drogues i d’armes,
i així successivament, hauran de ser supraètniques, mentre que la instància que adminis-
trarà el sistema escolar i de benestar social potser serà subètnica.”

E. Gellner (1997). Nationalism (trad. Catalana a Nacionalisme. Catarroja:Editorial Afers/
Universitat de València, 1988). Londres: Weidenfeld Publishers.

Esquema de la distribució geogràfica de les llengües del món.
Font: B.F. Grimes (editor). Ethnologue. Languages of the World (pàg. 955). 
Dallas: Summer Institute of Linguistics. També en l’adreça següent: http://www.sil.org. 

Vegeu la “Lectura 20” 
(“Conclusions”, M. Guibernau, 
1999, pàg. 295-301), que trobareu 
al volum de documents de lectura 
associat a aquesta assignatura.
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1.2. La qüestió de la interlingua

En un món que es fa petit, la necessitat de comunicar-se ha esdevingut un im-

peratiu científic, comercial, econòmic i cultural de primer ordre i no seria realis-

ta ni positiu contraposar-lo a la necessitat de reforçar –o normalitzar, en el

nostre cas– la llengua pròpia, ni tampoc considerar-lo únicament vigent per a

una elit de la nostra societat. Això no significa pas admetre que la diversitat

lingüística hagi de ser considerada una maledicció bíblica, car ja hem vist que

la realitat és saludablement plural, sinó entendre que cal que les societats i els

individus dediquin una part important dels seus esforços educatius a l’apre-

nentatge de diverses llengües. 

Cal reconèixer que per molt raonables que ens puguin semblar, les temptati-

ves de divulgar una llengua artificial com l’esperanto, de la qual ningú no pu-

gui dir que és la seva, no han reeixit. Tampoc l’espanyol, ni l’àrab, ni el xinès,

ni el portuguès, ni tan sols el francès –desbancat de la seva posició secular de

llengua internacional–, per citar únicament aquelles llengües amb una demo-

grafia i una extensió territorial més considerables, poden aspirar actualment a

la condició de lingua franca mundial. 

Aquest estatut, sens dubte, correspon actualment a l’anglès o, millor dit, al

Basic English, aquest codi simplificat que ha perdut parcialment les seves

connotacions nacionals i que deu la seva preeminència no pas a cap mena

de superioritat intrínseca –en això, és evident que totes les llengües són, en

potència, idèntiques–, sinó a la concatenació d’una sèrie de factors: el nom-

bre de parlants nadius i, sobretot, l’increment accelerat dels seus usuaris; el

seu potencial econòmic, inseparable de l’imperialisme britànic del segle XIX

i de l’actual influència dels Estats Units, i, finalment, el seu pes en l’àmbit de

les indústries de la cultura, tant si considerem les publicacions periòdiques

científiques (vehiculades, en un 80%, en anglès) o els periòdics, com si ens

fixem en àmbits tan populars com la informàtica, la música pop o els mitjans

audiovisuals. 

En paraules d’Albert Melià:

“L’ensenyament de llengües segones necessita més hores i més mitjans. És una qüestió
crucial. L’aprenentatge d’idiomes s’hauria de posar a l’abast de molta gent i de molts sec-
tors, per no dir del conjunt de la població. 

Algunes veus al nostre país parlen del català com a cua d’elefant i cap de ratolí (referint-
se al fet de pertànyer al grup de les llengües més fortes o al de les més febles). Potser no
es tracta d’això. No podem palpar tota la superfície de l’elefant, però el podem veure. Pot-
ser només es tracta de no perdre el món de vista i treure les conclusions que se’n deriven.
Cal estar ben preparats per a un hipotètic món en què ens podem trobar amb una única
llengua per a la comunicació internacional. El català —i per extensió, Catalunya— no-
més podrà entrar per la porta gran d’aquest món si optem, decididament, per l’anglès i
per les llengües comunitàries en general.”

A. Melià (1990). “La importància de l’anglès en el món d’avui”. A: J. Bañeres (coord.). El
repte (sòcio)lingüístic de l’Acta Única (pàg. 121-136). Barcelona: Institut de Sociolingüís-
tica Catalana.
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Tanmateix, no tothom considera tan positivament la interrelació entre el pre-

domini de l’anglès i la globalització, especialment per allò que pugui tenir de

desigualitari i d’imposició colonialista i comercial:

“It is evident that English is the facto international language of international communi-
cation today, but is also evident that the dominance of English causes not only linguistic
and communicative inequality but also the feelings of anxiety and insecurity especially
on the part of the non-English-speaking people in a rapidity globalizing world in which
English dominates extensively.

[...]

Thus, Anglo-Americanization and globalization go hand in hand, enabling the Unites
States to be in a position to be able to control, influence, and dominate over other
countries in terms of values, beliefs and thoughts. The dominance of American media
products provides the United States with a power to promote and facilitate globalization
as well as to spread their values across de world. It also facilitates the global spread of En-
glish. The rest of the world is simply bombarded with the images, ideas, and values that
are not their own. Americanization and globalization thus cause ideological invasion
into countries throughout the world and interfere with cultural and political self-deter-
mination of most of the countries.”

Y. Tsuda. The Hegemony of English and Strategies for Linguistic Pluralism: Proposing the Ecology
of Language Paradigm [en línia]. http://www.web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/eulang.
html [consulta 29 abril 2001].

No gaire raonablement –com ja vam veure en l’apartat “La Unió Europea” i en

el subapartat “Unió europea” dins l’apartat “Documents, declaracions i con-

vencions europees” del mòdul “Els drets lingüístics en els estats plurilingües”–

el règim lingüístic de la Unió Europea, que és competència del Consell de Mi-

nistres, consagra l’oficialitat de totes les llengües oficials dels estats membres

–amb l’excepció del luxemburguès i el cas especial del gaèlic irlandès, que és

“llengua dels Tractats”, però no pas ni llengua oficial ni llengua de treball–, la

qual cosa provoca que els costos d’aquesta política lingüística siguin astronò-

mics i puguin arribar a resultar, en el moment que es produeixi la integració

dels dotze estats que actualment negocien l’adhesió a la Unió, senzillament in-

suportables. En aquest context, el futur de les anomenades “llengües menys

difoses”, com el català, esdevé problemàtic i el seu aprenentatge resulta poc as-

sequible, ja que com assenyala Isidor Marí:

“El resultat és que el català, com el gallec i el basc, són al mateix temps massa poc propis
i massa poc estrangers a la resta del territori estatal: no els queda cap lloc entre la llengua
‘espanyola’ (constitucionalment, ‘castellana’) i les estrangeres.

És una llàstima que la mateixa Unió Europea, mediatitzada per un sistema de decisió a partir
de representants dels poders estatals, hagi adoptat –com en el cas del programa Lingua–
aquest tipus de barreres subtils, basant-se en la distinció entre les «llengües oficials a tot el
territori d’un estat» i les altres llengües –les quals poden ser excloses no tan sols com a llen-
gües oficials o de treball a les institucions comunitàries, sinó també del finançament comu-
nitari. D’aquesta manera el català, una llengua oficial per a uns deu milions d’europeus i
parlada per uns set milions, no va tenir accés al programa europeu més important de suport
al plurilingüisme, per més que ho havia sol·licitat al Parlament Europeu. En canvi el gaèlic,
el danès i el luxemburguès, de més reduïdes dimensions, participen en el programa Lingua.”

I. Marí (1996). Plurilingüisme europeu i llengua catalana. València: Universitat de València.
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2. Aspectes lingüístics de la societat de la informació  

Segons Joan Majó, aquesta nova situació ens obliga a prendre en consideració

quatre aspectes fonamentals, des del punt de vista de la lingüística i dels usos

lingüístics, que considerem importants de subratllar:

1. Quant a la diversitat lingüística, la utilització de noves tecnologies pot facilitar la co-
municació entre parlants de llengües diverses, gràcies a la traducció automatitzada, però
també pot servir per a eixamplar el predomini de l’anglès si no es fa, simultàniament, un
esforç d’utilització d’altres llengües en les interfícies de reconeixement de la veu que
substituiran el teclat de l’ordinador. 

2. La presència de llengües com el català al ciberespai i en els mitjans de comunicació
audiovisual serà indissociable de la preservació d’un alt grau de pluralitat, a partir de la
multiplicació i fragmentació dels canals privats i del manteniment d’un servei públic de
comunicació.

3. Cal superar la visió de la tecnologia com un instrument aplicable des de fora a la cul-
tura i convèncer-nos que la cultura és el resum de totes aquelles coses que han produït
l’evolució i la intel·ligència humanes; o sia, les arts i les lletres, però també la ciència i la
tecnologia.

4. Cal modificar l’educació i formar l’alumnat, no solament en la transmissió escrita de
la cultura, sinó també per mitjà d’altres llenguatges, per als quals no està tan preparat, i
davant dels quals cal que sigui capaç de reaccionar críticament. 

2.1. L’impacte de les noves tecnologies sobre la comunitat 

lingüística catalana

Per a una comunitat lingüística de dimensions petites/mitjanes com la catala-

na, però mancada d’estructures estatals pròpies i amenaçada per una fragmen-

tació política i administrativa profunda, l’impacte de les noves tecnologies i la

revalorització de la cultura de masses planteja una sèrie d’amenaces, però tam-

bé de noves possibilitats de futur. Ara bé, en una societat en què les polítiques

d’informació ja no depenen exclusivament dels poders públics (estatals o d’un

nivell inferior), no es pot negar que arrosseguem els inconvenients de disposar

d’un mercat cultural poc sòlid i fragmentari i d’una indústria limitada. 

S’ha dit, en els darrers anys, que havíem travessat el llindar de l’era

postindustrial. També s’ha parlat de societat digital, de societat del co-

neixement, etc. Nosaltres ens servirem del terme societat de la informa-

ció per a designar aquesta nova etapa –comparada pel Club de Roma

amb les revolucions neolítica o industrial– i caracteritzada, principal-

ment, per la universalització de les noves tecnologies de la informació i

de la comunicació i pels seus efectes econòmics, tecnològics i polítics. 

Lectura recomanada

Us suggerim una visita 
a la web del Departament 
d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació 
de la Generalitat de 
Catalunya:
http://dursi.gencat.es. 

Vegeu la “Lectura 21” (“Els reptes 
lingüístics de la societat 
de la informació”, I. Marí, 1996,
pàg. 123-129), que trobareu 
al volum de documents de lectura 
associat a aquesta assignatura.

Vegeu la “Lectura 22” (“Algunes 
conclusions aplicades a la política 
lingüística”, M. de Moragas, 1998, 
pàg. 107-128), que trobareu al volum 
de documents de lectura associat 
a aquesta assignatura.
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Tanmateix, segons Joan Manuel Tresserras, hi ha quatre factors que ens podri-

en permetre d’imaginar un futur viable per a una societat de la informació que

tingués un impacte positiu sobre la nostra identitat cultural i lingüística:

1. La dimensió potencial del mercat, inseparable de la demografia de la comunitat catalano-
parlant , és, en termes europeus, de dimensions mitjanes, sempre que siguem capaços de ver-
tebrar una renacionalització i una reterritorialització inseparables del reforçament de la nostra
identitat.

2. Hauríem d’apostar decididament per la renovació i l’adaptabilitat que van lligades a
les noves tecnologies de la comunicació.

3. Caldria prendre partit pel pes de les aglomeracions urbanes (Barcelona, València, Pal-
ma, etc.), ja que una Europa de les ciutats ens deixaria més ben situats que no pas una
Europa dels estats.

4. Ens convindria emplenar raonablement el buit dels estereotips catalans i deixar enrere
els rampells aristocràtics i els prejudicis que arrosseguem contra la cultura de masses.

El 18 de març de 1999 el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 882/V,

sobre la promoció i el foment de la llengua catalana en l’elaboració de programes

informàtics, amb la intenció de garantir una oferta en català dels sistemes opera-

tius, impulsar el desenvolupament de programes de reconeixement/síntesi de veu

i traducció automàtica en català, impulsar la utilització institucional d’aquests sis-

temes operatius i procurar la col·laboració dels governs dels territoris que tenen

com a pròpia la llengua catalana. Aquestes tasques estan atribuïdes, actualment,

en l’àmbit del Principat de Catalunya, a la Secretaria per a la Societat de la Infor-

mació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 

Barcelona és una 
metròpoli internacional,… 

... capital de la llengua catalana 
i l’eurociutat més important 
de l’arc mediterrani nord-occi-
dental. Segons I. Marí (1996), 
el futur lingüístic de Barcelona 
assenyalarà, com ja s’ha esde-
vingut en altres moments 
històrics, el de Catalunya i el
de tot l’espai catalanoparlant.
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Resum

La globalització és, simultàniament, un fenomen amb aspectes positius i nega-

tius, que pot contribuir a reforçar la jerarquització i l’homogeneïtat, però, al ma-

teix temps, té les qualitats per a potenciar xarxes descentralitzades i compatibles

amb les diverses identitats i potencialitats econòmiques. No és menys cert, des

del punt de vista de la diversitat lingüística, que hi ha un risc real de desapari-

ció, per a moltes de les llengües parlades actualment en el món, en els propers

decennis.

En un món on la comunicació ha esdevingut un imperatiu de primer ordre,

sembla imposar-se la utilització d’una interlingua –l’anglesa–, per bé que s’aixe-

quen veus que adverteixen contra l’efecte dominador i manipulador d’aquest

predomini. Mentrestant, la Unió Europea continua mantenint un règim lin-

güístic costós i poc realista –especialment si es considera la imminència de futu-

res ampliacions–, mentre no resol satisfactòriament les qüestions de l’estatut i

el tractament de llengües “menys difoses” com el català, amb més parlants que

algunes de les que són oficials a la Unió. 

Estem entrant en una nova etapa, la de la societat de la informació, caracterit-

zada per la universalització de noves tecnologies de la informació i de la comu-

nicació i pels seus efectes econòmics, tecnològics i polítics. En aquesta nova

etapa, comunitats lingüístiques com la catalana poden reforçar la seva identitat,

sempre que sàpiguen, i estiguin en condicions de fer-ho, aprofitar les oportuni-

tats existents i esquivar els prejudicis contra l’anomenada cultura de masses. 
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Activitats

1. Busqueu informació sobre els aspectes següents:
• quines són les 20 llengües del món amb un nombre més gran de parlants;
• algunes grans ciutats que tinguin o hagin tingut un paper significatiu en la preservació i
en el rellançament de la llengua de la comunitat de la qual són capitals.

2. Reflexioneu sobre quins són els motius pels quals no ha reeixit la implantació d’una llen-
gua artificial com l’esperanto.

3. Cerqueu, en els mitjans de comunicació escrits, informacions i articles d’opinió sobre els
aspectes més polèmics de la globalització i procureu de sintetitzar-ne els pros i els contres.

Exercicis d’autoavaluació

1. Comenteu el següent fragment extret del llibre Vida i mort de les llengües, de Carme Junyent:
“El calc indiscriminat de la teoria de l’evolució portava implícit un altre pressupòsit força es-
tès: hi havia llengües ‘millors’ o ‘més adequades’ o ‘més riques’, etc., que d’altres. Per tant, la
mort d’una llengua no era més que el resultat de la seva inadequació per sobreviure. Ara sa-
bem, per més que no tothom ho creu, que no hi ha res en la llengua que la faci més o menys
adequada per sobreviure. Per tant –i seguim amb les metàfores–, quan parlem de la mort
d’una llengua no estem parlant d’un fenomen produït per la incapacitat per sobreviure sinó
–inevitablement– de la mort dels parlants.”
C. Junyent (1992). Vida i mort de les llengües. Barcelona: Empúries.

2. Per quines raons ha esdevingut l’anglès la interlingua dominant, en el món actual?



© Universitat Oberta de Catalunya • P08/07070/00879 16 Globalització i societat de la informació

Solucionari

Exercicis d’autoavaluació

1. Aquest “calc indiscriminat” es refereix a la divulgació d’un cert darwinisme lingüístic,
amarat d’elements ideològics i anticientífics, que defensa l’existència de llengües “més ade-
quades per al raonament científic”, “menys poètiques”, “més vigoroses”, “més antiquades”,
etc. D’aquesta manera, s’amaguen les autèntiques raons (polítiques, econòmiques, militars,
etc.) que expliquen l’expansió i la recessió de les diverses llengües del món, i la seva ascensió
o el seu declivi s’atribueixen a unes hipotètiques i indemostrables superioritats o inferioritats
intrínseques. És per això que Carme Junyent adverteix que parlar de “vida i mort”, en el cas
de les llengües, és una metàfora, ja que no són les llengües, sinó els seus parlants, els que mo-
ren o els que deixen d’ensenyar-les als seus fills. 

2. Per cap raó atribuïble a una suposada superioritat intrínseca de base lingüística. Senzilla-
ment, per la concatenació d’una sèrie de factors, inseparables de l’ascens del colonialisme bri-
tànic, en el segle XIX, i de l’actual potencial dels Estats Units, la qual cosa ha contribuït a
augmentar el nombre dels seus parlants i dels seus usuaris, i l’ha convertit en la llengua do-
minant en àmbits com la ciència, l’audiovisual, la música pop, la informàtica, etc. 

Glossari

estat nació
Formació social històrica constituïda, a la fi del segle XVIII i durant el segle XIX, en el context
de les lluites contra el despotisme monàrquic, que contribuïren a identificar el concepte tra-
dicional de nació amb el d’estat modern, sota la direcció de la burgesia ascendent. Al final
del segle XIX i començament del XX, es consolidà aquesta identificació i s’imposà un concepte
centralista i uniformitzador de la unitat nacional.

globalització
Procés històric en què estem immersos, caracteritzat per la influència dialèctica entre fets pro-
pers i fets llunyans, i que té una sèrie d’implicacions sociopolítiques, culturals i ideològiques
de gran transcendència, i també aspectes positius (l’extensió del dret humanitari, l’aparició
d’organitzacions supraestatals i de moviments solidaris, la difusió de coneixements culturals i
científics, etc.), al costat d’aspectes negatius (el narcotràfic, l’increment de la distància entre els
països industrialitzats i els països pobres, la tendència al pensament únic, etc.).

societat de la informació
Designació d’aquesta nova etapa –comparada pel Club de Roma amb les revolucions neolíti-
ca o industrial– caracteritzada, principalment, per la universalització de les noves tecnologies
de la informació i de la comunicació i pels seus efectes econòmics, tecnològics i polítics. 
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