
Sostenibilitat lingüística 
29. L’ecolingüisme 

Ecolingüisme i llengües amenaçades: riscs de 

la metàfora ecològica 

Adoptar una perspectiva ecolingüística té els seus 

perills quan es dibuixa un simple paral·lelisme 

entre les llengües i les espècies, i el més important 

és el de naturalitzar els canvis lingüístics: igual que 

algunes espècies s’extingeixen de manera natural i 

inevitable, el mateix succeeix amb les llengües.  

També és important no perdre de vista els límits de 

la metàfora ecològica, per tal d’evitar que alguns 

discursos puguin girar-se en contra de les 

necessitats reals dels parlants de llengües 

amenaçades. L’antropòloga Jane Hill n’identifica 

alguns, d’aquests discursos o temes recurrents.  

El discurs que cal recuperar les llengües 

amenaçades perquè el que es perdria és patrimoni 

de la humanitat pot fer que els pobles que tenen 

llengües pròpies en risc de desaparèixer perdin el 

control de la seva llengua, perquè passa a ser 

propietat universal, amb la qual cosa n’empitjoraria 

encara més la situació.  

El recurs d’associar les llengües a «tresors 

culturals» i «que no tenen preu» pot conduir a 

tractar-les com si fossin objectes dignes de 

museus i no d’ús en la vida quotidiana.  

La retòrica d’enumeració (enumerar el nombre de 

parlants que «queden») pot crear un discurs 

fatalista que convida a no fer res, o un d’optimista 

que convida a no intervenir, com si ja s’hagués 

arribat a la plena normalitat.  

Com a possible solució, Hill es decanta per un 

discurs alternatiu: el discurs dels drets 

humans. Considera que és un tipus de discurs 

que apel·la a l’universalisme, que caracteritza les 

llengües com el que són —un dret i no un tresor— 

i que no les considera des del punt de vista de 

l’enumeració, sinó des del punt de vista del dret a 

conservar la llengua de l’individu, independentment 

de quants individus hi hagi que la parlen.  

Primeres definicions 

Seguint l’article de Llorenç Comajoan Què 

és l’ecolingüística i per a què serveix?, 

publicat a la Revista d’Igualada, núm. 31, i 

també citant Albert Bastardas, intentarem 

explicar què és l’ecolingüisme. 

En les primeres definicions d’ecolingüisme, 

el lligam entre l’ecologia i la lingüística és 

més aviat metafòric, en el sentit que 

s’estableix una metàfora entre una llengua i 

un organisme viu i s’estudia la llengua o 

l’organisme en relació amb el seu entorn; 

així doncs, s’estableixen lligams entre 

l’ecologia i la lingüística, sobretot des del 

punt de vista de l’activisme: si ens 

preocupam de conservar les espècies 

animals i vegetals, també hem de 

conservar les llengües.  

Què és l’ecolingüisme? 

La diversitat dels codis de comunicació 

dels diferents grups de l’espècie és un 

valor que s’ha de protegir, i no com una 

curiositat «antropològica» sinó per la  

intrínseca i irrenunciable dignitat de les 

persones i les societats.  

Tenim el dret que els nostres 

descendents s’entenguin amb els seus  

avantpassats. Tothom té dret a fer servir 

la llengua pròpia, a mantenir-la viva i a 

transmetre-la.  

http://www.revistaigualada.cat/wp-content/uploads/2014/11/31.09.40.pdf
http://www.revistaigualada.cat/wp-content/uploads/2014/11/31.09.40.pdf
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Posteriorment a les primeres definicions, nombrosos autors aprofundeixen en el 

concepte d’ecolingüisme i hi aporten una nova perspectiva, la biològica: l’ecologia 

de les llengües haurà de ser una ecologia d’ecosistemes i de relacions entre 

ecosistemes: així com s’estudia l’impacte mediambiental o ecològic, també caldrà 

estudiar l’impacte sociolingüístic de mesures econòmiques, polítiques, educatives, 

migratòries, etc., des de la perspectiva d’una gestió sostenible del 

plurilingüisme.  

Així mateix, Bastardas assenyala que «cal visualitzar per al català una 

societat on sigui la llengua intergrupal normalment usada, on 

guanyi parlants que el tinguin com a llengua inicial, on ocupi la 

majoria de les funcions “locals” quotidianes de les empreses i 

organitzacions, on tingui un sistema de mitjans de comunicació 

en què hi pugui ser prevalent o molt ben representat, i, en 

definitiva, una societat poliglotitzada on una distribució clara de 

funcions apliqui el principi general de la subsidiarietat lingüística: per 
defecte, tot allò que pugui fer una llengua "local" no ho ha de fer 
una llengua més "global"».   

Les llengües són instruments de comunicació, però també de transmissió de 

cultura i d’expressió de sentiments. La precarietat de condicions en què 

viuen o malviuen algunes llengües (les grans i les petites, a casa nostra i 

lluny de casa) reflecteix la precarietat comunicativa, cultural i emocional en  

què viuen els seus parlants.  

Segons Bastardas, «la perspectiva ecològica de la "sostenibilitat" sembla 

poder oferir també per al pla lingüístic un marc conceptual capaç de poder 

orientar una nova organització lingüística de la humanitat que faci 

compatibles el poliglotisme i les llengües grupals, tot fugint del pensament 

dicotòmic que obliga a triar entre una o altra llengua de manera definitiva. 

La "sostenibilitat lingüística", doncs, tot acceptant l’avantatge del poliglotisme 

individual, cerca de poder comprendre aprofundidament les condicions que 

determinen l’estabilitat o l’abandonament de les llengües per tal de poder 

proposar uns principis d’organització de la diversitat lingüística que facin possible 

l’assoliment simultani dels dos grans objectius: la preservació de les llengües 

de la humanitat i la comunicació entre els distints grups lingüístics». 

Ecolingüisme aplicat al català 


