
Nochi tlakamej uan siuamej kipiaj manoj kuali tlaka�sej, nochi san se totlatechpouil�lis uan �tlatepanitalojkej, yeka moneki kuali ma �mouikakaj, 
ma �moiknelikaj, ma �motlasojtlakaj uan ma �motlepanitakaj /  Tuláakal wíinik ku síijil jáalk'ab yetel keet u tsiikul yetel Najmal Sijnalil, beytun xan 
na'ata'an sijnalil yetel no'oja'anil u tuukulo', k'a'abet u bisikuba bey láaktzilil yetel tuláakal u baatzile' /  Spisil winike�k te ya xbejk´ajik ta k´inalil ay 
jrerecho�k, mayuk mach´a chukul ya xbejka, ya jna�k stojol te jpisil�k ay snopibal sok sbijil jol�k, ja´ me k´ux ya kaiba�k ta jujun tul /  Upla sut ba 
kulkanka lakara, airaitka nanira bara pri, sin, aikuki, baku takisa. Bamna sins laka bri baku, lukanka bain pri baku aimuihni lakara, pana pana tabaikan 
kaiasa. Sun gürigia nasírua� yu� lun, lidan úarani, lawiwanduní libágari kai le aubai labúsienra, gatu giñe lanagun lungua buidu hadan líbegu / Naa 
wayuukana jemeishi süpüla taashi süma wanawa sülu'u nakua'ipa, aka müin yaa epijainjana sünain anajiranawaa a'in nama napüshi /  
Ya'nwe'wewa'te' maa nasapa ha'dacehk hi'pku up'hi', wë�e u'huwa'hi'pta', eena' eena' f'i'zewa' hi'pta', üus hi'pta' d'ik'the hi'pta' naapa'kate. Sa' 
h'ukaysa üus hi'pcehktha'w sa' pyakhna'we f'i'ze hi'ptha'w /  Tucuy runacuna quishpirihuán huiñán, pactacunahuampes, pay pura, umahuán, 
ayahuán chay shucuna shina, chaymantami shuclla shina causangacuna /  Llapa runan kay pachapi paqarin qispisqa, "libre" flisqa, allin kausaypi, 
chaninchasqa kausaypi kananpaq, yuyayniyoq, yachayniyoq runa kasqanman jina. Llapa runamasinwantaqmi wauqen�n jina munanakunan /  
Taqpach jaqejh khuskat uñjatatäpjhewa munañapansa, lurañapansa, amuyasiñapansa, ukatwa jilani sullkanípjhaspas ukham uñjasipjhañapawa /  
Mayma yvypóra ou ko yvy ári iñapytl'yre ha eteîcha dignidad ha derecho jeguerekópe; ha ikatu rupi oikuaa añetéva ha añete'yva, iporâva ha ivaíva, 
tekotevê pehenguéicha oiko oñondivekuéra / Kom pu mogence kisuzuam mvlekey, kom cegeygvn, logkogeygvn ka piwkegeygvn, nieygvn kimvn fey 
mew mvley tañi yamniewael ka epuñpvle kejuwael egvn /  Nochi tlakamej uan siuamej kipiaj manoj kuali tlaka�sej, nochi san se totlatechpouil�lis 
uan �tlatepanitalojkej, yeka moneki kuali ma �mouikakaj, ma �moiknelikaj, ma �motlasojtlakaj uan ma �motlepanitakaj /  Tuláakal wíinik ku síijil 
jáalk'ab yetel keet u tsiikul yetel Najmal Sijnalil, beytun xan na'ata'an sijnalil yetel no'oja'anil u tuukulo', k'a'abet u bisikuba bey láaktzilil yetel 
tuláakal u baatzile' /  Spisil winike�k te ya xbejk´ajik ta k´inalil ay jrerecho�k, mayuk mach´a chukul ya xbejka, ya jna�k stojol te jpisil�k ay snopibal 
sok sbijil jol�k, ja´ me k´ux ya kaiba�k ta jujun tul /  Upla sut ba kulkanka lakara, airaitka nanira bara pri, sin, aikuki, baku takisa. Bamna sins laka bri 
baku, lukanka bain pri baku aimuihni lakara, pana pana tabaikan kaiasa /  Sun gürigia nasírua� yu� lun, lidan úarani, lawiwanduní libágari kai le 
aubai labúsienra, gatu giñe lanagun lungua buidu hadan líbegu / Naa wayuukana jemeishi süpüla taashi süma wanawa sülu'u nakua'ipa, aka müin 
yaa epijainjana sünain anajiranawaa a'in nama napüshi /  Ya'nwe'wewa'te' maa nasapa ha'dacehk hi'pku up'hi', wë�e u'huwa'hi'pta', eena' eena' 
f'i'zewa' hi'pta', üus hi'pta' d'ik'the hi'pta' naapa'kate. Sa' h'ukaysa üus hi'pcehktha'w sa' pyakhna'we f'i'ze hi'ptha'w /  Tucuy runacuna quishpirihuán 
huiñán, pactacunahuampes, pay pura, umahuán, ayahuán chay shucuna shina, chaymantami shuclla shina causangacuna /  Llapa runan kay pachapi 
paqarin qispisqa, "libre" flisqa, allin kausaypi, chaninchasqa kausaypi kananpaq, yuyayniyoq, yachayniyoq runa kasqanman jina. Llapa runamasin-
wantaqmi wauqen�n jina munanakunan /  Taqpach jaqejh khuskat uñjatatäpjhewa munañapansa, lurañapansa, amuyasiñapansa, ukatwa jilani 
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Introducció 
 
Rosaleen Howard,  
Newcastle University 
 
 
 
 
Estem orgullosos de presentar aquesta col∙lecció d’articles, en tres idiomes, per 
al simposi 'Llengua i lluita sociopolítica al món hispànic', celebrat a la Universitat 
de Newcastle el 28 d’abril de 2010, amb el suport del Grup de Recerca de les 
Amèriques de Newcastle i l’Escola de Llengües Modernes. El simposi també va 
gaudir del suport de l’Institut Ramon Llull, la qual cosa va permetre la 
participació de Miquel Àngel Essomba. Per a benefici del públic en general, 
Josep Cru ha traduït els textos originals de l’anglès al català i a l’espanyol.  

A mesura que avancem en el segle XXI, creixen les pressions culturals, 
socials i econòmiques que s’exerceixen sobre els pobles indígenes d’Amèrica 
Llatina per tal que es sumin a la majoria parlant d’espanyol i portuguès, i 
abandonin les seves llengües i les formes de coneixement que transmeten. 
Malgrat que la història recent de canvis constitucionals i educatius a tot l’àmbit 
d’Amèrica Llatina té en compte les identitats lingüístiques i les necessitats 
educatives dels pobles indígenes, els sistemes educatius són encara un canal 
important per a l’exercici d’aquesta pressió. Les agendes polítiques estatals que 
estan darrere d’aquests processos expliquen en part les lluites pels drets sobre 
llengua i educació que se’n deriven. També entren en joc factors ideològics que 
funcionen tant a nivell d’estat com de la societat civil. En regions d’Espanya com 
ara Catalunya, les lluites pels drets lingüístics han estat una part central del 
procés polític, i han continuat fins i tot després de la fi del règim de Franco el 
1975, i la seva història conté lliçons per al cas d’Amèrica Llatina. Aquest simposi 
va reunir investigadors, estudiants i professionals de la planificació lingüística i 
l’educació a Espanya i Amèrica Llatina, per presentar algunes qüestions  i 
participar en el debat.  

No és freqüent que les qüestions sociolingüístiques que preocupen a 
Amèrica Llatina, per una banda, i les de l’Espanya peninsular, per l’altra, es 
discuteixin en el mateix fòrum. No obstant això, en el seu desenvolupament a 
finals del segle XX com a disciplina, la sociolingüística li deu molt al treball 
pioner de l’acadèmic català Rafael Ninyoles (Idioma y poder social, Madrid, 
Tecnos, 1972) i a les posteriors generacions d’influents de sociolingüistes 
catalans. Una altra ocasió recent on el tema tractat aquí va rebre un 
enfocament transatlàntic, va ser el Col∙loqui Internacional sobre 'Relaciones 
entre Lengua, Nación, Identidad y Poder en España, Hispanoamérica y Estados 
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Unidos' organitzat per l’Institut Iberoamericà de Berlin el juny de 2005.1 
Esperem que aquesta col∙lecció d’articles estimulin una posterior reflexió i 
recerca de caràcter comparatiu i transcontinental, en el camp de la 
sociolingüística en l’àmbit de parla espanyola. D’aquesta manera esperem 
també contribuir a una millor comprensió global del paper fonamental de l’ús 
de la llengua en la societat‐ que té la capacitat de reunir però també de dividir‐ 
les comunitats multilingües a tot el món. 

Miquel Essomba, des de la seva posició com a director d’Unescocat, 
ofereix una anàlisi àmplia de les vicissituds del català, que va passar de ser una 
llengua literària de prestigi en l’època medieval, a convertir‐se en una llengua 
subordinada al poder de l’espanyol en els últims segles, essent al mateix temps 
una llengua perseguida i de resistència al poder central sota el règim de Franco, 
fins arribar a la situació en què es troba avui en dia.  

Des de la dècada de 1990, en un context de mesures per promoure l’ús 
de les llengües minoritzades per organismes internacionals com la UNESCO, i la 
creixent voluntat política per part dels governs per donar suport a través de 
polítiques educatives, el paisatge sociolingüístic de Catalunya s’ha tornat més 
complex a  causa d’alguns factors que podrien afectar la vitalitat de la llengua a 
mitjà i llarg termini. D’una banda, hi ha hagut una afluència de parlants 
d’espanyol provinents d’Amèrica Llatina, que poden ser reticents a assumir el 
repte d’aprendre la llengua regional quan ja tenen l’espanyol com a llengua 
materna; les llengües de comunitats d’immigrants d’Àfrica i Àsia comencen a 
fer sentir la seva presència. D’altra banda, una llengua que havia estat 
considerada de solidaritat i resistència, ha arribat a veure’s des d’alguns sectors 
com a símbol del moviment autonomista. Just en un moment de la història en 
què podríem esperar que el futur de la llengua prengués un gir positiu (com ha 
passat amb el gal∙lès a Gal∙les en les últimes dècades, per exemple), les 
diferències ideològiques que travessen tot l’espectre de la societat catalana 
impliquen que‐ des d’un punt de vista simbòlic, almenys‐ parlar, promoure, i 
utilitzar el català no estigui exempt de problemes. Essomba conclou el seu 
treball amb recomanacions pràctiques 'de la planificació de l’estatus', que, si 
s’implementessin, podrien ajudar a garantir la vitalitat de la llengua en el futur.  

Utta von Gleich (Universitat d’Hamburg) aporta amb el seu article una 
llarga experiència de treball com a sociolingüista especialitzada en la regió 
andina, i com a consultora de l’agència alemanya de cooperació tècnica, GTZ. 
Comença proporcionant una visió general dels reptes en matèria de política 
lingüística a les regions multiètniques hispàniques d’Amèrica Llatina, 
remuntant‐se a l’època precolombina i colonial a través dels períodes colonial 
espanyol i republicà. La part principal de la seva discussió, basada en la seva 
participació directa en molts dels processos que descriu, detalla 

                                                        

1 Per les actes del col∙loqui vegeu Kirsten Süselbeck, U. Mühlschlegel, and P. Masson (eds.), Lengua, nación 
e identidad. La regulación del plurilingüismo en España y América Latina, Biblioteca Ibero‐
Americana/Vervuert, Madrid and Frankfurt, 2008. 
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desenvolupaments recents i en curs de polítiques lingüístiques i educatives per 
als pobles indígenes. La seva contribució es tanca amb un encertat conjunt de 
suggeriments entesos com a directrius que podrien ser seguides pels governs i 
els organismes indígenes per tal de promoure l’ús i difusió de les llengües 
indígenes en les societats post‐colonials d’avui. Demana a aquells que estiguin 
en posicions d’influència que aprofitin les celebracions del Bicentenari de la 
Independència a Amèrica Llatina per a aquest fi.  

Sheila Aikman (Universitat d’East Anglia) aporta tant la seva experiència 
al costat de les comunitats a l’Amazònia peruana, treballant en programes de 
desenvolupament de l’Educació Intercultural (EI), com la seva experiència en 
qüestions d’educació i diversitat a tot el món. Parla de dos contextos particulars 
en els quals s’estan desenvolupant plans d’estudis rellevants culturalment i 
lingüística. Primer analitza el FORMABIAP ('Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana'), l’èxit del qual com a exemple d’EI 
es deu a la força i la voluntat política dels pobles indígenes, organitzats com a 
'Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana' (AIDESEP) a la part 
nord‐oriental de l’Amazònia Peruana (Trapnell 2003). Més endavant en l’article, 
Aikman posa la seva atenció en un programa més recent, l’EIBAMAZ, finançat 
pel govern finlandès, amb el punt de mira en les poblacions amazòniques 
d’Equador, Perú i Bolívia, comentant les diferències en la forma en què el 
programa evoluciona en els tres països, a causa dels diversos contextos polítics i 
de polítiques implicats. 

L’article d’Aikman té com a objectiu criticar el concepte 
d’interculturalitat en la seva aplicació en programes d’educació per als pobles 
indígenes d’Amèrica Llatina, destacant les deficiències sobre el tema de 
l’Informe Mundial de Seguiment de la UNESCO (2010), que, segons ella, no 
tracta els factors polítics subjacents a la marginació dels nens indígenes, les 
mancances educatives dels quals intenta resoldre el model d’EI; tampoc 
especifica com seria l’EI en la pràctica a l’aula. En aquest sentit, troba els 
informes que surten del programa EIBAMAZ més aviat auto‐reflexius i 
informatius. Ens recorda també la vessant conflictiva de la interculturalitat: 
enfrontaments dramàtics i violents, que sorgeixen del xoc d’interessos socials i 
econòmics, que marquen la vida dels habitants de moltes parts de la conca 
amazònica (la massacre de Bagua, Perú, el 2009, per exemple). A la secció final, 
Aikman planteja la questió sobre si l’educació intercultural pot ser un mitjà per 
promoure la igualtat i la justícia social, tenint en compte els actuals debats 
internacionals acadèmics sobre la qualitat de l’educació enmarcada en aquests 
programes. 

Josep Cru (Universitat de Newcastle), amb una llarga experiència en 
qüestions i polítiques lingüístiques per a llengües minoritàries en el seu treball a 
LINGUAPAX, i ara involucrat en un projecte de doctorat sobre la revaloració i 
revitalització lingüística a Mèxic, dirigeix la nostra atenció al cas del maia 
yucatec. En concret, analitza els discursos sobre l’estatus, la vitalitat i la 
valorització de la llengua tal com s’expressa a la premsa regional. Pren com a 
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corpus una selecció d’articles de dos diaris regionals de diferent posicionament 
polític i social, disponible en línia i corresponent al període 2000‐2008. Aquesta 
anàlisi de les representacions de la llengua indígena mediatitzada pels diaris 
planteja moltes qüestions crítiques d’interès sociolingüístic: per exemple, la 
relació entre la llengua i les identitats regionals i nacionals, i, en relació a Mèxic, 
la relació entre l’estat modern i el seu passat indígena, i el paper que juga la 
llengua maia en la constitució d’aquesta relació. Mitjançant l’anàlisi crítica del 
Discurs, Cru es centra en dos temes recurrents en el corpus: els discursos del 
nacionalisme en relació a les llengues, i l’ús de metàfores biològiques que 
atribueixen certes qualitats i valors a la llengua, que al seu torn, influeixen sobre 
les ideologies de la llengua i en les  actituds socials. També destaca la 
importància dels debats en la literatura sociolingüística crítica respecte a la 
necessitat de 'desinventar' (Makoni i Pennycook 2007) les llengues‐ és a dir, per 
deconstruir la percepció comuna de les llengües com a entitats tancades que 
poden ser estandarditzades ‐ per tal de descobrir i comprendre la naturalesa de 
la planificació lingüística com un camp de batalla ideològic. 

Vàrem estar encantats de comptar en el simposi amb les observacions 
de dos sociolingüistes experimentats, especialistes en qüestions socials i 
polítiques derivades de la diversitat lingüística en configuracions colonials: Jane 
Freeland (Universitat de Southampton), amb la seva vasta expertesa sobre 
Nicaragua, i Peter Sercombe (Universitat de Newcastle) amb el seu 
coneixement del Sud‐est Asiàtic. L’epíleg de Freeland per als articles publicats 
destaca les diferències socials, econòmiques i polítiques entre els casos del 
català i les llengües indígenes d’Amèrica Llatina, alhora que subratlla que la 
suposada 'història d’èxit' del català (Fishman 1991) no s’hauria de donar per 
feta en els temps canviants contemporanis. Freeland també fa especial èmfasi 
en els problemes relacionats amb el disseny i implementació dels programes  
d’Educació Intercultural Bilingüe (EIB) per a les comunitats indígenes d’Amèrica 
Llatina, molts dels quals poden derivar, entre altres factors, de (mal)‐entesos 
sobre la relació entre llengua, cultura, escola i comunitat, una problemàtica que 
mereix un estudi més crític. Freeland conclou comentant, en la mateixa línia 
que Cru, sobre la utilitat potencial d’un enfocament 'ecològic'‐ o holístic‐ de la 
planificació lingüística en societats plurilingües i multiètniques, a través del 
qual, sobretot, el poder i la influència en el procés de creació de polítiques sigui 
més plenament retornat als mateixos parlants (López 2008). 

El Simposi representat en aquestes actes es va dur a terme al mateix 
temps que els coordinadors presentaven una proposta de subvenció per a una 
sèrie més elaborada de seminaris i actes per al seguiment i la continuació 
d’aquestes discussions en un fòrum transatlàntic. Per tant, estem encantats 
d’anunciar l’èxit d’aquesta proposta. Amb el suport del programa de l’Acadèmia 
Britànica 'UK‐Latin America and the Caribbean Link' anunciem el llançament del 
projecte: 'Paradigmes de la diversitat i la cohesió social: planificació lingüística i 
educativa en els pobles indígenes d’Amèrica Llatina en el període 2000‐2012', 
tenint com a co‐investigadors principals Rosaleen Howard (Universitat de 
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Newcastle) i Marleen Haboud (Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador). El 
pla d’acció del projecte  es compon de tres sèries de seminaris que tenen lloc, 
respectivament, al Regne Unit (Universitat de Newcastle, Institut d’Educació de 
la Universitat de Londres i la Universitat d’East Anglia, 8‐12 de novembre de 
2010), a l’Equador (octubre 2011) , i a la Península de Yucatán (abril 2012). 
Mantindrem el públic informat de com evoluciona aquest projecte, a través del 
nostre propi lloc web que es crearà en el transcurs del projecte, i a través de la 
pàgina web de LINGUAPAX. 
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El mite de Sísif. Un estudi de cas sobre el català a Catalunya  
 
Miquel Àngel Essomba  
Director del Centre UNESCO de Catalunya ‐ Unescocat  
 
 
 
 
L’objectiu de la meva intervenció és compartir amb vostès un punt de vista 
específic sobre la situació del català a Catalunya i discutir el que podem esperar 
d’aquesta situació actual a partir d’ara.  

Com vostès bé saben, el català és una llengua romànica que es parla a 
quatre estats (Espanya, Andorra, França i Itàlia) i és l’única llengua oficial en un 
d’ells (Andorra). La comunitat de parla catalana‐ prop de 9 milions de parlants‐ 
es concentra sobretot a Espanya, especialment a Catalunya, on més de 3,5 
milions d’habitants declaren tenir el català com a primera llengua/ llengua 
materna. Això vol dir que no podem parlar d’una situació similar de la llengua a 
cada regió/país, ja que fets històrics particulars han donat lloc a realitats 
diverses. Per aquesta raó, proposo centrar la nostra atenció en Catalunya, com 
un dels casos més rics i exitosos per a ser estudiat. 

Com sempre, si volem entendre la realitat actual d’una situació social, 
hem de mirar cap enrere en la història i tractar d’identificar els fets clau que 
han tingut una influència prou forta com per canviar la realitat. Per al català a 
Catalunya hem de dur a terme aquest exercici en tres períodes.  

El primer període comprèn la Història Moderna. Després d’un període 
florent durant l’Edat Mitjana, una època en què Catalunya s’havia convertit en 
un país poderós que abastava tota la costa oriental del que avui és Espanya i les 
illes Balears i que dominava la costa nord del Mediterrani d’est a oest, aquest 
territori va caure en el que s’anomena Període de Decadència. Els motius estan 
bàsicament relacionats amb el canvi de la situació econòmica i política dels seus 
veïns, els castellans, que transformaren la història  desplaçant el focus 
comercial del Mediterrani a l’oceà Atlàntic, i aïllant el país català d’aquest Nou 
Món‐ en realitat, els catalans no van poder comptar amb accés regular a 
Amèrica per al comerç fins al segle XIX. Els comerciants i guerrers catalans es 
van rendir, i els pastors de Castella van conquerir la història durant més de 
quatre segles‐ des del segle XV fins al XIX. Aquí podem començar a identificar 
alguns signes de repressió de l’idioma català:  
 

• 1482 ‐ La Bíblia escrita en valencià (dialecte català) és cremada en una     
foguera.  

• 1560 – L’Església catòlica prohibeix el català i requereix que tots els 
assumptes que concerneixin a la fe siguin parlats en espanyol.  
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• 1700 ‐ La repressió i la prohibició del català a França i Espanya. (Felip 
XIV: "L’ús del català és repugnant i va contra l’honor de la nació 
francesa").  

• 1768 ‐ El català desapareix de les escoles, els tribunals i les esglésies.  
• 1801 ‐ Totes les comèdies representades en teatres han de ser parlades 

en espanyol. 
• 1896 ‐ El Correu Reial prohibeix parlar català per telèfon. 

   
Després de la decadència, va arribar la Renaixença. A finals del segle XIX, la 
societat catalana va iniciar un procés de recuperació de les seves senyes 
d’identitat, centrant la seva atenció en la llengua com a signe d’orgull, cohesió i 
diferenciació. En referència a la situació prèvia dels segles anteriors, aquest és 
el moment en què comencem a parlar de la situació a Catalunya com una 
realitat a part de la resta dels territoris on el català també es parla encara 
(València, Balears, sud de França). Diversos factors van fer aquesta diferenciació 
possible: 
 

• Malgrat els intents de l’Estat espanyol per imposar l’espanyol com a 
idioma principal, això no es va aconseguir a causa de la seva debilitat. 
Aquesta és una situació molt diferent a la de l’Estat francès.  

• La Renaixença catalana és en realitat un reflex tardà del romanticisme 
del segle XIX, on el nacionalisme i la idea d’un estat nació van impactar 
profundament en la majoria de països europeus. Hem de reconèixer 
que aquesta influència ve de l’estranger.  

• Tot i que Catalunya tenia una petita classe burgesa, la major part del 
país seguia en mans d’una població rural que només parlava català i que 
estava aïllada de qualsevol tipus d’influència externa en aquest sentit. 
Aquesta era una situació privilegiada que va mantenir el català fora de la 
influència espanyola. 

• Catalunya ja comptava amb una gran capital, Barcelona, que va 
començar a convertir‐se en un nucli central de la xarxa cultural europea. 

 
En resum, aquesta Renaixença ha de ser considerada com un procés incipient 
de restablir el català sobretot en l’àmbit de la cultura. Ni intencions polítiques ni 
socials es troben en el centre d’aquest procés (la qual cosa no significa, per 
descomptat, que no existissin, però tenien un estatus inferior).  

El segon període, comprenent la història contemporània, va ser, 
bàsicament, el segle XX. Durant el començament d’aquest segle, aquest 
sentiment de renaixença cultural va començar a moure’s cap a un major 
compromís polític, el que ja es va donar en anomenar 'nació catalana'.  Els 
diversos intents de traduir aquest sentiment d’identitat en una realitat política 
van concloure finalment amb la proclamació de la República als anys trenta, 'la 
República catalana dins la República ibèrica confederada'. De 1931 a 1936, 
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malgrat alguns obstacles en el camí, l’idioma català era oficial a Catalunya, i l’ús 
social de la llengua es va convertir en una realitat.  

No obstant això, la guerra civil i la dictadura franquista van ofegar 
qualsevol mena de somni sobre el català com a llengua oficial amb un alt 
estatus social i d’ús. Alguns exemples d’això són:  
 

• 1939 ‐ Franco proclama: "Volem una unitat nacional absoluta, amb un 
sol idioma, l’espanyol, i una única identitat, Espanya".  

• 1945 ‐ Llei d’Educació que prohibeix l’ús del català a l’escola.  
• 1948 ‐ La mort de Pompeu Fabra. La seva casa i els seus arxius havien 

estat cremats prèviament, i es va prohibir informar sobre la seva mort.  
• 1952 ‐ Una revista catalana és segrestada. Algunes paraules del 

Governador, Felipe Acedo: "De veritat creuen que vàrem fer la guerra 
per deixar que es parli català a l’esfera pública?" 

• 1956 ‐ Llei de presoners: Els presoners només poden parlar en castellà 
entre ells.  

 
Una part important del catalans de classe mitjana‐alta i dels intel∙lectuals van 
ser assassinats o obligats a abandonar el país pel règim franquista, i els que es 
van quedar van haver de suportar situacions molt difícils per a subsistir i 
promoure el català en la vida pública. Però quan la dictadura va arribar a la seva 
fi, un renovat esperit català va tornar a emergir de tots els racons del país. Les 
condicions jurídiques eren encara desfavorables al català, i més de 1,5 milions 
de parlants d’espanyol s’havien traslladat des del sud d’Espanya a Catalunya en 
el que podríem anomenar un flux de migració massiva, canviant 
considerablement la proporció de parlants de cada llengua. Però la gent es 
sentia menys i menys atemorida pel règim, i el català va ser re‐inventat, d’un 
signe romàntic d’identitat cultural a un símbol polític de lluita contra l’opressor. 
Es van iniciar centenars d’iniciatives en favor del català, tant si els promotors 
parlaven català com si no. Apareixeren les escoles amb ensenyament exclusiu 
en català‐ tot i que estaven fora de la llei, i els estudiants havien de canviar a 
l’espanyol quan els inspectors de l’Estat visitaven les aules‐ i es van promoure 
llibres, revistes i altres eines. En aquest punt, hem de reconèixer el paper 
estratègic dels sindicats il∙legals d’esquerres, que van facilitar l’accés massiu al 
català per a molts immigrants de parla espanyola, especialment a les zones 
urbanes de Barcelona.  

Això va ser just després del començament del que podríem anomenar el 
Tercer Període, els anys que van de la mort de Franco el 1975 fins al nou segle. 
Aquestes tres dècades es veuen influïdes pels passos anteriors duts a terme i es 
caracteritzen per:  
 

• Un profund sentiment cultural d’identitat nacional, fortament 
caracteritzat per l’idioma català com una herència de l’època de la 
Renaixença.   
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• Una forta necessitat de poder polític per protegir la identitat del català 
en front d’un Estat espanyol que és vist com opressor per un important 
sector de la població catalana. 

 
La solució democràtica que es va pactar va consistir en l’Estat autonòmic. Una 
'autonomia' és una regió amb autogovern amb una àmplia gamma de capacitat 
de decisió per fer polítiques i que es col∙loca dins de l’Estat espanyol. Catalunya 
és una regió autònoma i el desenvolupament de l’Estat espanyol sota aquesta 
estructura d’autonomies ha estat fonamental per avançar en algunes de les 
dimensions socials en les quals s’havia lluitat sota el règim de Franco. Aquestes 
són algunes dades per a comprendre millor per què la democràcia i l’autonomia 
han reportat tants beneficis a Catalunya i a la situació del català.  
 

• La Constitució catalana de 1979 (Estatut de Sau) va declarar que el 
català era la llengua oficial per al territori català, així com la llengua 
espanyola. Tots els que vivien a Catalunya tenien el dret a parlar en 
català a partir d’aquest moment, encara que no era obligatori 
aprendre’l. El català tenia la condició de 'llengua originària de 
Catalunya'. La nova Constitució catalana de 2006 fins i tot declara el dret 
i el deure de parlar català en el seu article 6. 

• Per fer possible aquest dret, era necessari que tota la població pogués 
entendre el català de la mateixa manera que tota la població podia 
entendre l’espanyol. Per això, el 1983 va començar a les escoles un 
procés especial d’ensenyament de la llengua catalana. En primer lloc, el 
català havia de ser l’única llengua a l’escola, i s’havia d’ensenyar en 
aquesta llengua a tots els subjectes. Això significava que calia fer un 
gran esforç per a la formació dels mestres castellanoparlants, i capacitar 
a tots els professors per ensenyar en aquesta llengua. No es poden 
apreciar forts signes de discussió o confrontació en aquell moment 
respecte d’aquesta política. La llei també respectava les famílies que 
volien l’ensenyament exclusivament en castellà (ja que tenien el dret de 
fer‐ho), però molt poques famílies ho van demanar (entre 30 i 40 
famílies d’una població escolar de voltant d’un milió d’estudiants).  

• Aquest procés educatiu es va dur a terme el 1983, al mateix temps que 
la Llei de Normalització Lingüística. Aquesta llei desenvolupava algunes 
mesures per garantir que el català pogués ser normalitzat en la vida 
pública sense perill que desaparegués. Es van proporcionar cursos per 
aprendre català, especialment perquè els catalanoparlants poguessin 
escriure en la seva pròpia llengua, ja que no havien tingut l’oportunitat 
d’aprendre‐la a l’escola quan estava prohibida. Aquesta Llei es va 
complementar el 1998 amb la Llei de Política Lingüística. 

• Un dels majors guanys del català amb la democràcia va ser la creació de 
nous mitjans de comunicació públics només en català. La televisió i la 
ràdio, amb alts estàndards de qualitat pel que fa al nivell mitjà europeu, 
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es van posar en marxa a principis dels vuitanta, i segueixen tenint una 
audiència cada vegada més gran. La televisió i la ràdio van ser 
instruments bàsicament orientats a enfortir l’autoestima dels parlants  
de català que varen veure que el seu idioma podia ser prou bo per ser 
utilitzat en els mitjans de comunicació.  

• Finalment, cal destacar el procés progressiu d’introducció del català en 
l’administració pública i la vida pública. El català es va convertir en 
l’única llengua tant de l’administració regional com la local, i 
l’Administració de l’Estat es va convertir en bilingüe. El coneixement del 
català és un requisit per a convertir‐se en funcionari públic a Catalunya. 

 
Amb tot això, és fàcil imaginar que la situació actual del català hauria de ser 
privilegiada i saludable, però he de dir que no ho és. El procés de normalització 
del català en la societat, basat en profundes arrels culturals i polítiques, encara 
no ha tingut èxit a causa d’alguns factors clau que han sorgit recentment.  

Des del punt de vista cultural, la promoció del català, una llengua 
minoritària parlada per només 1 de cada 1.000 habitants en el món, no té sentit 
en un món global. La globalització cultural, el multiculturalisme i les visions 
cosmopolites redueixen la força d’un moviment social per a la diversitat 
lingüística. Fa deu anys, només els espanyols es preguntaven per què els 
catalans volien parlar català en lloc d’espanyol, una llengua potent i comuna per 
a tots els habitants de l’Estat espanyol. Ara aquesta qüestió se la plantegen 
moltes més persones, principalment els immigrants que van arribar en l’última 
dècada (en l’actualitat representen el 15% de la població del país, una tercera 
part provinent d’Amèrica Llatina) i no entenen els raonaments per aprendre 
català a més de l’espanyol. Hi ha un sentiment estrany i trist de 'començar de 
nou' dins de la comunitat de parla catalana. 

Des del punt de vista polític, ja no podem dir més que aprendre i parlar 
el català és un signe de la lluita per la llibertat. A part dels problemes i dificultats 
que vostès es poden imaginar, el català es troba en bones condicions, i segueix 
estant millor que a la resta dels territoris on es parla català. No obstant això, el 
català s’ha convertit en un factor de forta identitat per a aquells que desitgen la 
independència política d’Espanya, que sens dubte és un altre tipus de batalla 
política més enllà de la lluita pels drets i la llibertat. Una imatge ridícula 
d’aquest problema està apareixent darrerament: els que parlen i defensen el 
català també volen la independència de Catalunya d’Espanya, i els que parlen 
espanyol no. Aquesta declaració és molt inconsistent, però està arrelant 
profundament en la ment de les persones.  

La globalització, els fluxos migratoris i les relacions Catalunya‐Espanya 
(entre d’altres factors) han modificat profundament el marc per al català, i 
alguns resultats inesperats han sorgit després de trenta anys de treball intensiu 
per a la recuperació i normalització del català. Alguns d’aquests fenòmens 
inesperats són els següents: 
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• L’aprenentatge i la comprensió del català no deixa d’augmentar (97,4% 
de les persones que viuen a Catalunya declaren que entenen el català, el 
84,7% el parla, el 90,5% el llegeix i el 62,3% el pot escriure), però l’ús 
social està disminuint.  

• El català està passant de ser un signe de resistència (contra la dictadura) 
a una mostra d’agressió (dels que volen veure Catalunya independent 
cap a l’anomenada majoria silenciosa).  

• Després de trenta anys del català a l’escola, el català no s’ha convertit, 
però, en la llengua de la vida social pública, ni tan sols dins de l’escola. El 
català és la llengua de les activitats escolars dirigides pel mestre. El 
català no és la llengua de la diversió entre els joves.  

• El català ha passat de ser una llengua de cohesió social, a un idioma per 
a la segregació d’una part significativa de la població actual‐ vegeu els 
immigrants llatinoamericans, que no accepten fàcilment l’aprenentatge 
d’un nou idioma, ja que tenen l’avantatge de ser parlants d’espanyol.  

• El consens previ sobre la importància de la recuperació del català ja no 
existeix, i el català és ara una excusa per a la batalla política o disputa 
territorial (amb València, o les illes Balears ‐ on alguns sectors es neguen 
a acceptar que són parlants de català). 

 
Aquest escenari no és molt favorable per al català ara mateix, però aquells que 
volen continuar la seva normalització han de canviar les seves estratègies 
(bàsicament perquè el context ha canviat). No és fàcil determinar quin camí han 
de prendre, però tractaré d’explicar alguns dels que, d’acord amb un 
enfocament crític, podrien ser realment exitosos:  
 

1.  Per ajudar al català a sobreviure en un món global, només hi ha una 
manera: la qualitat. La qualitat dels productes culturals del català en 
tots els sentits és essencial. Fins ara ha estat raonable invertir en 
qualsevol producció catalana, sense importar la seva qualitat, perquè 
l’objectiu era augmentar el nombre d’aportacions ja que n’hi havia molt 
poques després de la dictadura de Franco. S’han concedit fons públics a 
alguns productes de baixa qualitat només pel fet de ser parlats en català 
sense tenir en compte la seva pertinència i qualitat. Ara és temps de 
canviar i treballar dur per demostrar en l’àmbit internacional que els 
productes culturals catalans són exclusius i d’alta qualitat. 

2.  Políticament, l’estratègia no ha de ser insistir en l’ús del català en 
aquelles àrees on es parla més o menys, sinó exigint el seu ús (en paritat 
amb l’espanyol si es vol) en aquelles àrees on el català no s’utilitza en 
absolut. Hi ha algunes activitats socials en les quals això encara passa, 
com el cinema, o el sistema judicial. Aquests són els llocs on els esforços 
s’han de concentrar.  

3.  Finalment, reflexionant sobre la dimensió social, els parlants de català 
haurien de promoure programes de cohesió per tal de barrejar la 



Llengua i lluita sociopolítica en el món hispànic 
Universitat de Newcastle, abril 2010 

  13

població i augmentar el contacte i les relacions entre els parlants català i 
els no parlants. Aquests últims han de veure que el català és una porta 
oberta a una cultura i una població amable, una bona oportunitat per a 
la integració social i fins i tot per divertir‐se i conviure. Hi ha diversos 
programes en aquest sentit (els programes comunitaris per als nens, els 
intercanvis d’idiomes per a adults), i les institucions de govern els 
haurien de fomentar i difondre per tot el país. 

 
Espero que amb aquesta contribució hagi ajudat a acostar el cas català més a 
prop seu. Som una nació que, com Sísif, segueix portant la gran pedra al cim del 
turó, i just quan estem a punt d’arribar al cim, la gran pedra cau de nou i l’hem 
d’arrossegar una i altra vegada. Potser aquesta és la nostra manera de fer, la 
nostra identitat, i inconscientment fem alguna cosa que fa que la pedra caigui 
de nou, perquè si arribéssim al cim... Potser el risc és que la vida del poble 
català perdria el seu sentit com a tal. No obstant això, deixarem aquestes 
reflexions per a un futur simposi sobre psicoanàlisi.  
 
Gràcies. 
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Reptes en matèria de política lingüística a l’Amèrica Llatina 
multiètnica: Objectius per al Bicentenari de la 
Independència (2010‐2026)  
 
Utta von Gleich 
Universitat d’Hamburg  
 
 
 
 
Introducció  
 
En aquest article volem destacar la situació sociocultural de les llengües 
indígenes des de l’època precolonial fins el nostre segle XXI i convidar a la 
majoria parlant d’espanyol a protegir aquest ric patrimoni cultural i lingüístic i a 
donar suport a la integració sociocultural i econòmica dels seus parlants en les 
modernes societats interculturals. El Bicentenari de la Independència 
proporciona una excel∙lent oportunitat.  

En primer lloc mirem breument el paisatge lingüístic abans de l’arribada 
dels europeus en el segle XV, a continuació resumim les polítiques inestables de 
la corona espanyola fins a la independència, finalment les polítiques de les 
noves repúbliques fins el segle XXI. Després mostrem les millores en política 
lingüística a les constitucions modernes de molts estats d’Amèrica Llatina, les 
demandes explícites dels moviments indígenes i les recomanacions nacionals i 
internacionals destinades a implementar els drets dels pobles indígenes. 
Finalment fem alguns suggeriments sobre com posar en acció el marc jurídic 
favorable en benefici dels pobles indígenes a Amèrica Llatina. 
 
La situació lingüística pre‐colonial  
 
Amèrica Central i del Sud sempre ha estat un continent multilingüe i multiètnic, 
ric en diversitat biològica i lingüística, especialment a la regió amazònica. 
Tradicionalment assumim que la presència humana a Amèrica es remunta 
aproximadament a entre 10.000 i 12.000 anys enrere, per moviments 
migratoris a través del glaçat estret de Bering cap al continent americà. Les 
llengües indígenes d’Amèrica (llengües índies i llengües esquimals) són les 
llengües dels nadius d’Amèrica, usades actualment en els estats de 
Groenlàndia, Alaska, Canadà i EUA, Amèrica Central i el Carib, i tota Amèrica del 
Sud. Es componen de desenes de famílies lingüístiques i moltes llengües 
aïllades. Entre les propostes d’agrupar‐les en famílies de nivell superior, l’acord 
general s’ha basat en la classificació de Voegelin & Voegelin (1965). La nostra 
anàlisi es limita a Amèrica del Sud i Mesoamèrica, i a causa de l’espai limitat 
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només podem mostrar tendències i algunes estratègies i concentrar‐nos en la 
recerca i el coneixement de l’autora de les zones andines. 

En general, se suposa que quan els europeus van arribar a Amèrica la 
població total de l’actual Amèrica Llatina era d’entre 6 i 10 milions d’habitants i 
que es parlaven al continent al voltant de 500 idiomes. Després de la seva 
arribada el 1492, els europeus van portar l’espanyol, l’anglès, el portuguès, el 
francès i el neerlandès a Amèrica, que són ara les llengües oficials en diversos 
Estats. Avui en dia la població total d’Amèrica Llatina equival a gairebé 480 
milions, amb una quota de població indígena que s’apropa a 30 milions, la qual 
cosa representa el 6% de la població (vegeu taula 1). En general, pertanyen als 
sectors més pobres, un descens des de les classes nobles fins als grups relegats. 
D’acord amb Hall i Patrinos:  

 
Hi va haver poques millores en la reducció dels índex de pobresa entre els pobles 
indígenes durant la dècada dels Pobles Indígenes (1994‐2004). En quatre dels cinc 
països estudiats, pràcticament no es va produir reducció de l’índex de pobresa dels 
pobles indígenes, des del primer fins a l’últim any dels que es disposa de dades. En 
dos d’aquests països, les taxes de pobresa sí que es van reduir entre la població no 
indígena (Mèxic i Bolívia). Aquest patró suggereix que quan s’aconsegueixen millores 
en la reducció de la pobresa, els pobles indígenes se’n beneficien menys, i el patró es 
repeteix en el cas de Guatemala (1989‐2000), on les taxes de pobresa indígenes es 
van reduir, però a un ritme més lent que les dels no indígenes. (2005:4) 
 
Encara que no podem trobar proves escrites de les llengües indígenes a 
Amèrica del Sud, a Amèrica Central els escrits olmeques s’estimen al voltant del 
900 aC. La seva descodificació està actualment en diferents etapes i els textos 
que sobreviuen són, en qualsevol cas, històrico‐lingüístics i, en general, de gran 
importància per a la comprensió del desenvolupament històric. Això és 
particularment cert, ja que els sistemes d’escriptura pertanyen a famílies 
lingüístiques diferents: zapoteca i mixteca (Otomangue), asteca (utoasteca) i 
maia (macromaia). La prova escrita més antiga de llengües indígenes d’Amèrica 
del Sud és del segle XVI, a l’època dels missioners cristians. El multilingüisme 
individual i tribal era l’habitual i només uns pocs idiomes, anomenats 'lenguas 
generales', com el quítxua aimara i l’aru a la regió andina tenien un abast 
regional. Una situació similar es va donar a Mesoamèrica: el nàhuatl clàssic i el 
maia clàssic, cadascun dels quals, en diferents moments de la història, s’han 
utilitzat com a llengua comuna entre diferents grups ètnics. 
 
El període colonial  
 
En contrast amb el període pre‐colonial, la política lingüística a l’època colonial 
es caracteritza per diverses onades de fluctuació entre dues tendències 
oposades principals, a través de les llengües locals eren usades per la 
cristianització i el castellà per l’administració (von Gleich 1994).  
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Com que gairebé cap llengua indígena tenia tradició escrita, la 
reconstrucció de la situació multilingüe pre‐colonial es basa en gran mesura en 
la investigació dels arqueòlegs i els cronistes que informaven a la Corona 
espanyola, com per exemple, Cabello Valboa (1590: 104‐105, citat a 
Mannheim,1991:36) afirmava que 
 
Parlen tantes llengües, tan diferents les unes de les altres [...] que crec que no hi ha 
un nombre prou gran per contar‐les. És notable que en moltes províncies un no 
avança una llegua sense trobar‐se amb un altre idioma, tan llunyà i diferent del 
primer com l’espanyol de Castella del basc, o de l’anglès o de les llengues africanes. 
En alguns llacs formats per l’afluent Cesar del gran riu Magdalena [de Colòmbia], hi 
ha algunes illes poblades una a la vista de l’altra i en totes elles es parla una llengua 
diferent. En altres parts de les Índies [Amèrica Llatina], això arriba a tal extrem que 
en un sol poble parlen dos o tres idiomes diferents i passa que en una casa la dona i 
les filles parlen una llengua i els marits i els fills una altra molt diferent de la primera.  
 
En contrast amb el nostre modern reconeixement de la diversitat lingüística, en 
el pensament del segle XVI la diversitat lingüística era un senyal que la societat 
civil s’havia desenvolupat únicament en les formes més rudimentàries. Des 
d’aquesta perspectiva, el multilingüisme andí va crear de manera particular 
dificultats d’ordre pràctic i intel∙lectual, per tant els espanyols van tractar 
d’identificar 'lenguas generales', parlades per amplis sectors de la població, com 
ara el quítxua del sud del Perú, l’aimara, el puquina i el yunga i van trobar 
convenient utilitzar‐los en l’administració i l’evangelització a costa de les 
llengües vernacles locals. Així, els administradors i missioners es van convertir 
en promotors de les 'lenguas generales' quítxua i aimara. Es suposava també 
que tots els idiomes eren dialectes d’una altra llengua i per tant els 
investigadors buscaven una font comuna, evidentment influïts per la percepció 
europea del llatí com la llengua mare de les llengües romàniques. Aquest 
impuls ha persistit a través dels segles, i va influir en la recerca sobre llengües 
andines i en les polítiques d’homogeneïtzació (Mannheim de 1991, capítol 2). 
La millor font sobre la situació lingüística a les terres altes del Perú colonial 
segueix sent els informes locals dels sacerdots i administradors colonials 
('corregidores'), que inclouen enquestes i liquidacions d’impostos sota el regnat 
de Felip II (les anomenades 'Relaciones Geográficas de Indias') i molta 
informació sobre les llengües que es parlaven. 

La política lingüística colonial era molt inestable. Després dels primers 
intents d’imposar l’espanyol, aviat va resultar evident que la cristianització no 
tenia èxit. Per tant, el Primer Concili Vaticà de Lima (1552) va establir que la 
llengua dels vençuts havia de ser utilitzada per la catequització, i les regles més 
enèrgiques van ser redactades durant el Tercer Consell a Lima (1582‐1583). Una 
prova d’aquests esforços és el primer catecisme trilingüe (quítxua, aimara, 
espanyol), 'Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de Indios', publicat 
el 1584‐1985, així com la creació de càtedres, per exemple a la catedral de 
Lima. Paral∙lelament a aquesta actitud aparentment tolerant, la castellanització 
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de la noblesa local es va imposar a les escoles de Lima i Cuzco, dirigida pels 
jesuïtes. Així, la noblesa local es va convertir en mediadora eficient de 
l’administració colonial i el domini de l’espanyol va augmentar de forma 
constant. Els èxits lingüístics del període colonial‐ la documentació de les 
llengües, l’elaboració de gramàtiques i diccionaris, la traducció de la Bíblia i les 
pregàries a les llengües indígenes‐ són el punt de partida per a l’estudi diacrònic 
d’aquelles llengües. 

Els jesuïtes van ser d’especial importància per al benestar dels pobles 
indígenes. L’orde jesuïta, fundat el 1540, va arribar a l’Amèrica espanyola entre 
1549 i 1553. En aquell moment els monjos franciscans i dominics ja s’havien 
establert en el Nou Món, però aquests ordes no van tenir l’impacte que la 
Companyia de Jesús o orde Jesuïta havia de tenir sobre els pobles indígenes de 
Brasil, Equador, Colòmbia, Paraguai, Xile, Mèxic, Perú, Guatemala i Haití. A 
causa dels seus èxits amb els indis sota la seva protecció i els conflictes 
resultants, els jesuïtes van ser expulsats definitivament d’Amèrica del Sud el 
1767. Hi va haver enfrontament ja que els espanyols havien tractat 
d’aconseguir la unitat a través de la unificació lingüística, i ja a mitjans del segle 
XVII (durant el regnat de Felip IV), l’èmfasi es va posar en la castellanització, 
fent‐la fins i tot obligatòria sota el regnat de Carles III, per a tots els nadius 
d’Amèrica i les Filipines (von Gleich 1994:86). El mateix decret va convertir 
l’espanyol en obligatori per als catalans a la península Ibèrica (Cerrón Palomino 
1990:21). El segle XVIII va presentar disturbis violents que van culminar amb la 
revolta de Túpac Amaru el 1780‐1782. Va ser un aixecament de camperols 
indígenes i mestissos en contra de les reformes borbòniques al Virregnat 
espanyol del Perú i va acabar també amb el tancament de la càtedra quítxua a 
Lima. En els següents períodes, la castellanització es va prosseguir per raons de 
supervivència econòmica amb el propòsit oficial d’integrar però es va 
desenvolupar com a assimilació lingüística. 
 
Des de la Independència fins al segle XXI  
 
Les llengües indígenes no van jugar cap paper en les polítiques lingüístiques dels 
inicis del període republicà, l’espanyol i el portuguès van ser els idiomes de la 
construcció del fet nacional. Els canvis estructurals econòmics en el segle XIX, 
l’expansió dels sistemes de transport, ferrocarrils i carreteres van afavorir la 
penetració de l’espanyol en tots els dominis. L’espanyol es va convertir en la 
llengua moderna del comerç i els negocis, l’administració i l’educació. Tot i que 
l’esclavitud havia estat abolida legalment per a la població negra (cf Becker, 
1999), la població índia no gaudia d’una millora en les seves condicions de vida 
(cf Cerrón Palomino 1989:22‐24). Continuava formant una mà d’obra barata en 
grans propietats ('haciendas') i en les mines. En aquest context, la qüestió de 
diverses llengües nacionals no podia reaparèixer. L’espanyol era l’idioma oficial 
que les noves elits necessitaven per construir la nació, seguint el model 
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europeu  que tractaven de copiar. La política lingüística era clarament 
assimilacionista. 

L’educació en espanyol estava inicialment limitada a l’elit, només estesa 
gradualment a la població rural a mesura que es necessitava mà d’obra més 
qualificada. Així que podem presenciar al començament del segle XX l’extensió 
de l’educació primària a les zones rurals. Més o menys paral∙lelament al 
creixement econòmic d’Amèrica Llatina, combinat amb l’augment de la 
dependència dels països industrialitzats, va sorgir una major consciència del 
patrimoni cultural de l’Amèrica antiga. Es manifestava en una sèrie de 
moviments que més tard es van fusionar en el 'Movimiento Indigenista' format 
per seriosos i zelosos defensors de les llengües i cultures indígenes a Perú i 
Mèxic (Marzal, 1981). Al principi, aquest moviment va ser inspirat pels 
intel∙lectuals burgesos, influïts pels moviments de reforma europea de caràcter 
socialista, i en un principi estava dirigit només contra l’explotació econòmica 
dels habitants originals en el procés d’industrialització i modernització. La 
qüestió de la dependència lingüística i cultural va ser considerada més tard. La 
primera fita intercontinental en la lluita pels drets culturals i lingüístics de la 
població indígena va ser el Congrés Indigenista Interamericà a Pátzcuaro, Mèxic, 
el 1940. La seva institucionalització va ser seguida per la creació del 'Instituto 
Indigenista Interamericano' (III) a Mèxic, recolzat per una xarxa d’instituts 
nacionals a tota Amèrica Llatina. Mitjançant la cooperació amb institucions 
internacionals com la UNESCO i l’OEA, 'Conferencia Iberoamericana' i 'Cumbre 
Iberoamericana' el moviments indigenistes han adquirit un impuls i un pes 
polític que està tenint un impacte considerable sobre els governs d’Amèrica 
Llatina.  

En la segona meitat del segle XX, el sector de l’educació i la campanya 
d’alfabetització es van convertir en el camp de batalla de la política lingüística. 
Els primers passos per inserir les llengües indígenes en el procés d’ensenyament 
van ser els projectes pilot d’educació bilingüe, però el seu objectiu era només la 
transició a l’espanyol després de dos o tres anys d’un ús reduït de 
l’ensenyament en llengües indígenes. Aquestes modalitats no van augmentar 
prou els resultats acadèmics, però van ser capaces de promoure una major 
consciència sociolingüística en la població indígena i els moviments de base, tot 
i que no tant entre els mestres de primària formats en espanyol. El resultat va 
ser la reivindicació d’una completa educació primària bilingüe i la integració de 
continguts específics de la cultura en els plans d’estudis, el que ha conduït a la 
creació dels projectes d’educació intercultural bilingüe d’ençà dels anys 
vuitanta (López i Rojas 2006). L’any 1992, amb la commemoració dels 500 anys 
del descobriment, la trobada conflictiva entre la cosmovisió indígena i l’imposat 
sistema de valors europeu, va ser el punt d’inflexió per reivindicar el ple 
reconeixement de la identitat cultural indígena en la majoria dels estats. Les 
noves constitucions declaraven les nacions com a multiètniques, multilingües i 
multiculturals. El moviment indígena local es va convertir primer en regional, 
després en nacional, després en continental i a través de la ràpida globalització, 
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en internacional. Finalment, importants institucions com la UNESCO i la 
comissió especial de l’ONU sobre els drets dels pobles indígenes, la cooperació 
tècnica bilateral i multilateral com el Banc Interamericà de Desenvolupament 
(BID) van donar suport a aquest procés, organitzant i finançant conferències i 
simposis nacionals, regionals i continentals amb l’objectiu de fer visibles els 
pobles indígenes i la seva causa davant de la societat civil. Els fons i el suport 
financer del Fons Indígena (www.fi.org), i els programes de formació per joves 
professionals indígenes    
del BID són compromisos institucionals positius. L’any 1992 va ser també l’any 
del començament a tot el món d’intensives iniciatives per protegir les llengües 
indígenes existents i documentar les llengües amenaçades. 
 
El segle XXI. El segle de la diversitat i la globalització  
 
Com hem mostrat abans, comencem el segle XXI amb un marc jurídic sòlid 
funcionant que hauria de protegir i fer efectius els drets dels pobles indígenes, 
és a dir, salvaguardant el seu territori, llengua i cultura. 'Unitat en la diversitat' 
s’ha convertit en l’eslògan polític a Europa i a altres continents, el que significa 
no només tolerar les diferències culturals, sinò també apreciar‐les i fomentar‐
les individualment per a una convivència pacífica, perquè ja no es consideren 
obstacles, sinó valors de la humanitat, l’objectiu és assolir una ciutadania 
intercultural. Pel que fa a la política lingüística, implica que diversitat equival a 
multilingüisme i unitat equival a protecció de totes les llengües. L’espanyol ja no 
s’ha d’interpretar més com la llengua dels 'opressors', s’ha convertit en la 
llengua de la comunicació intercultural, com ja ho havia suggerit fa 20 anys (von 
Gleich, 1989). L’objectiu no és triar entre una llengua nadiua indígena o 
l’espanyol, sinó un 'bilingüisme estable' amb els dos idiomes (bilingüisme 
durable, estable i sostenible), de la mateixa manera com és altament valorat el 
bilingüisme amb anglès. La construcció de la identitat sobre la base de diverses 
llengües ha estat profusament estudiat per Howard (2007) durant dècades als 
països andins. 

El Conveni 169 pels drets dels Pobles Indígenes i Tribals de 1989 de 
l’Organització Internacional del Treball (OIT), que garanteix l’autodeterminació 
en el marc dels estats en què viuen, i la protecció cultural i lingüística, 
especialment en l’educació, ha estat recentment ratificat per la majoria de 
parlaments d’Amèrica Llatina (Argentina 2000, Bolívia 1991, Brasil 2002, Xile 
2008, Colòmbia 1991, Costa Rica 1993, Equador 1998, Guatemala 1996, 
Hondures 1995, Mèxic 1990, Paraguai 1993, Perú 1994, Veneçuela 2002, i 
Espanya l’any 2000) (ILOLEX ‐ 9. 6.2010).  

Les recomanacions de la UNESCO per promoure l’educació en la llengua 
materna, la redacció de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics el 1996, les 
recomanacions en matèria de política lingüística de Linguapax el 2004 a 
Barcelona i, finalment, l’adopció de la Declaració de les Nacions Unides pels 
Drets dels Pobles Indígenes el setembre de 2007 poden ser considerats com 
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passos importants cap a la consolidació dels mecanismes internacionals per a la 
protecció dels drets humans de totes les comunitats lingüístiques indígenes. Pel 
que fa a la cooperació multilateral al desenvolupament, el Banc Mundial i el 
Banc Interamericà de Desenvolupament tenen pautes de protecció a favor dels 
pobles indígenes. La cooperació tècnica bilateral, per exemple, d’Alemanya, 
realitzada per la 'Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit' (GTZ )1 [agència 
de cooperació al desenvolupament d’Alemanya] es basa en convenis bilaterals 
entre governs i els projectes són sotmesos a un clar procés de control per evitar 
violacions dels drets indígenes, especialment amb l’objectiu de reduir la 
pobresa i fomentar la participació democràtica en el marc de les 
administracions descentralitzades; des de la GTZ, l’oficina de coordinació dels 
pobles indígenes a Amèrica Llatina i el Carib manté relacions amb diverses 
xarxes indígenes. 

La següent taula ens mostra on i com molts pobles indígenes continuen 
vivint, així com la condició política de les seves llengües. La política lingüística ha 
de regular dos nivells principals: estatus de la llengua i la planificació del corpus, 
és a dir, les normes per a la seva aplicació i el desenvolupament. 

 
Taula 1. Població indígena i llengües a América Llatina 

Població indígena País i  data de ĺ últim cens 
nacional 

Població 
nacional 
total 

Pobles 
indígenes 

# %

Llengües 
indígenes 

Estatus polític de les 
llengües indígenes 

Argentina (2001)  36.260.160  30 600.329 1.6 15 Llengües d’educació 
Belize (2001)  232.111  4 38.562 16.6 4 ‐ 
Bolívia (2001)  8.090.732  36 5.358.107 66.2 33 Cooficial  amb  l’espanyol 
Brasil (2000)  169.872.856  241 734.127 0.4 186 Llengües d’educació 
Xile (2002)  15.116.435  9 692.192 4.6 6 Llengües d’educació 
Colòmbia (2005)  41.468.384  83 1.392.623 3.3 65 Cooficial  amb  l’espanyol 
Costa Rica (2000)  3.810.179  8 65.548 1.7 7 ‐ 
Equador (2001)  12.156.608  12 830.418 6.8 12 De ús regional oficial  
El Salvador (2007)  5.744.113  3 13.310 0.2 1 ‐ 
Guaiana Francesa (1999)  201.996  6 3.900 1.9 6 Llengües d’educació 
Guatemala (2002)  11.237.196  24 4.487.026 39.9 24 Llengues nacionals 
Guaiana (2001)  751.223  9 68.819 9.1 9 Llengües d’educació 
Hondures (2001)  6.076.885  7 440.313 7.2 6 Llengües d’educació 
Mèxic (2000)  100.638.078  67 9.504.184 9.4 64 Cooficial  amb  l’espanyol 
Nicaragua (2005)  5.142.098  9 292.244 5.7 6 De ús regional oficial 
Panamà (2000)  2.839.177  8 285.231 10.0 8 Llengües d’educació 
Paraguai (2002)  5.163.198  20 108.308 2.0 20 Guaraní com a co‐oficial 
Perú (2008)  28.220.764  43 3.919.314 13.9 43 De ús regional oficial 
Surinam (2006)  436.935  5 6.601 1.5 5 ‐ 
Uruguai (2004)  3.241.003  0 115.118 3.5 0 ‐ 
Veneçuela (2001)  23.054.210  37 534.816 2.3 37 Cooficial  amb  l’espanyol 
Amèrica Llatina  479.754.341  661 29.491.090 6.1 557 ‐ 

 
Fonts: adaptat dels quadres 3 i 6 de López (en premsa 2010/2011), sobre la base de dades oficials dels censos nacionals. 
Les dades demogràfiques per a Bolívia, Brasil, Costa Rica, Equador, Hondures i Panamà han estat obtingudes de la CEPAL 
a Del Poppolo i Oyarce 2005, i les dades dels altres països d’Atlas en DVD (Sichra 2009). Les dades de Paraguai provenen 

                                                        

1 La GTZ s’ha convertit recentement en GIZ (Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit). 
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de Melià (en premsa), la lingüística de Bolívia de López  2005, i la guatemalenca de l’ALMG (‘Academia de las Lenguas 
Mayas de Guatemala’).  
NB. Altres fonts basades en estimacions i les dades no oficials prefereixen parlar de 40 o fins i tot 50 milions d’habitants 
indígenes a Amèrica Llatina. Vegeu, per exemple, Hall i Patrinos 2004 i altres citats en López (en premsa). 

Observem a la taula que l’estatus de les llengües té tres nivells, el nivell més alt 
significa cooficialitat amb l’espanyol a tot el país i en tots els sectors socials, la 
qual cosa s’aplica a Bolívia, Colòmbia, Mèxic i Veneçuela; el nivell mitjà significa: 
ús regional cooficial, que vol dir a les regions on viuen els parlants (Equador, 
Nicaragua, Perú) ; i el nivell més baix significa que només tenen estatus com a 
llengües d’educació (Argentina, Brasil, Xile, Guaiana Francesa, Hondures i 
Panamà). El nivell més baix exclou l’ús oficial en l’administració pública, el 
sistema sanitari, els mitjans de comunicació i altres àmbits públics. Idealment, 
les polítiques lingüístiques haurien d’aspirar a millorar l’estatus de la llengua del 
nivell III al I. A més, hem de subratllar, que els canvis positius en la legislació no 
són el resultat d’una planificació lingüística nacional sistemàtica, sinó de 
mobilitzacions massives, marxes de protesta i reivindicacions permanents a 
governs o parlaments. Canviar una llei sobre la llengua nacional és molt difícil, 
ja que només hi ha uns pocs representants indígenes en aquests òrgans. Una 
excepció extraordinària la constitueix la nova legislació lingüística de Colòmbia 
de 2009 que hauria de convertir‐se en un model per al continent, ja que 
defineix clarament les esferes  de competència i implementació, així com la 
conservació i modernització de les llengües indígenes. Una política combinada 
de participació, de dalt a baix i de baix a dalt, complint amb els requisits legals, 
és una necessitat per al segle XXI. 

El desenvolupament, normatització i modernització de les llengües 
indígenes per a diferents propòsits comunicatius són insuficients a Amèrica 
Llatina. Les acadèmies de la llengua locals i nacionals intervenen en política, 
però no tenen suficients fons per a la investigació sistemàtica, la modernització 
i la documentació. A mesura que les poblacions indígenes són més pobres entre 
els pobres, són sovint incapaços de fer‐les visibles en els mitjans de 
comunicació privats. La ràdio és la seva única veu pública (Bolivia, comunicació 
electrònica de Walter Gutiérrez, 18.09.2010, Cap de la Unitat de Polítiques de 
Intra‐, Interculturalitat i Plurilingüisme) o els resultats del simposi sobre 
llengues indígenes en els mitjans de comunicació de Bolívia (Ronald Greve i von 
Gleich 2001). 

Les enquestes de recerca que mostren exactament on viuen els pobles 
indígenes i on estan en perill d’extinció les seves llengües, com l’atles interactiu 
desenvolupat en el marc Programa de Llengües en Perill de la UNESCO 
(Moseley 2010)  o l’Atles sociolingüístic dels pobles indígenes, elaborat amb 
l’ajuda d’UNICEF i Funproeib‐Andes, són instruments valuosos per a l’aplicació 
de les lleis culturals i lingüístiques. Representants dels governs d’Amèrica 
Llatina mostren un impressionant discurs sobre convivències interculturals per 
la pau, però les diferències entre les lleis i la realitat segueixen sent grans. 
 

• Com acostar distàncies entre el suport jurídic i la realitat?  
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• Com fer funcionar declaracions i lleis? 
 
Proposem els següents passos com a objectius realistes, per exemple, en el 
marc de les celebracions del Bicentenari de la Independència dels respectius 
països d’Amèrica Llatina:  
 

1.  Els governs nacionals defineixen una clara política lingüística de mig i/o 
llarg termini sobre la base de la plena participació dels pobles indígenes 
i determinen les institucions (acadèmies de la llengua, institucions de 
recerca, universitats i experts) per aplicar la legislació. Els governs 
proporcionen i coordinen les finances provinents de fons nacionals i 
externs, potser introduint un impost de solidaritat ('diezmo indígena') 
sobre els béns de consum de luxe per dotar un fons indígena nacional. 

2.  Els governs llatinoamericans estableixen 'Objectius Nacionals' per a 
diferents necessitats de la població indígena, per exemple, un Pla 
Nacional d’Educació Indígena en ocasió de la reunió anual de Ministres 
d’Educació,  similar als plans del Govern d’Austràlia pels als seus pobles 
indígenes, i proporciona finançament a càrrec del pressupost nacional, 
supervisa els projectes i emet informes públics transparents per als 
representants dels pobles indígenes. Estableix a cada país una poderosa 
agència per coordinar beques i proporcionar difusió en els mitjans de 
comunicació massiva, televisió i internet. 

3.  Es promou l’Educació Superior Indígena a totes les universitats nacionals 
i a les indígenes en particular, per tal de tornar a crear un lideratge 
acadèmic indígena que pugui protegir i promoure els seus propis drets, 
tal com s’ha analitzat en els estudis de ISEALC‐UNESCO. El 'Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe' (PROEIB Andes), que ofereix diplomats 
de capacitació als pobles indígenes de la regió, ara integrat en la 
'Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón', 
Cochabamba, la fundació paralela a FUNPROEIB‐Andes que finança els 
projectes; i la Universitat Intercultural Indígena (www.iuii.org), 
promoguda pel Fons Indígena en són bons exemples.  

4.  Promoure l’ensenyament de llengües indígenes a la majoria monolingüe 
parlant d’espanyol o portuguès per mostrar la riquesa semàntica i 
gramatical, la capacitat comunicativa de les llengües indígenes i el seu 
valor ecològic. En el cas de Bolívia, la Constitució Política de l’Estat 
revisada recentement (2009) ho té en compte.   

5.  Els governs nacionals i els representants indígenes coordinen juntament 
amb la cooperació internacional els plans sectorials i harmonitzen les 
seves directrius en benefici dels pobles indígenes per tal d’evitar el 
malbaratament administratiu.  

6.  Articular les polítiques nacionals en les xarxes regionals i continentals. 
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Conclusions i recomanacions  
 
Els governs nacionals d’Amèrica Llatina han de mostrar un compromís clar i fer 
servir les seves celebracions del Bicentenari de la Independència d’Espanya per 
a retornar l’autodeterminació cultural i també la dignitat als pobles indígenes 
dels seus països respectius. 
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El terme 'educació intercultural' s’ha convertit en part del lèxic general de 
l’educació i és esmentat actualment en una àmplia gamma de documents de 
recerca i de polítiques. No obstant això, hi ha poc consens sobre el que significa 
i quin tipus de pràctica implica. Aquest article es pregunta quina importància té 
avui en dia el terme, si ha perdut la seva vessant política i quin conjunt de 
crítiques i anàlisis podrien servir de base per tal d’assegurar que compleixi les 
necessitats socials i polítiques i les demandes dels pobles indígenes a la regió 
amazònica (Aikman 2003 ; Trapnell 2003; Trapnell et al 2008). 

S’examina l’evolució de l’educació intercultural (EI) a la regió amazònica 
des de dues perspectives. La primera és l’EI com a projecte polític i explora les 
canviants agendes polítiques i educatives per als pobles indígenes de 
l’Amazones i el desenvolupament de l’educació intercultural com a concepte. La 
segona és l’EI com una pràctica educativa i es pregunta si l’educació 
intercultural‐ a través de la pràctica de l’educació formal‐ és una educació de 
qualitat que promou els drets indígenes i la justícia social per als estudiants 
indígenes en el canviant i a vegades violent context de l’Amazònia.  

La història de la l’educació intercultural a la regió de l’Amazones es 
remunta diverses dècades enrere. Un dels avenços més significatius es pot 
veure en l’obra de 'l’Instituto Superior Pedagógico de Loreto', i les federacions 
indígenes de la 'Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana' 
(AIDESEP). El febrer de 1988 aquestes organitzacions van iniciar el 'Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana' (PFMB) amb el 
Ministeri d’Educació. Aquest programa de capacitació plantejava un 
desafiament al concepte de programa de formació docent únic i uniforme que 
era en aquell moment estàndard per a tot el Perú, un país culturalment, 
lingüísticament i geogràficament heterogeni (ISP/AIDESEP sd). També va ser un 
pas audaç el fet d’assenyalar la legitimitat del moviment indígena i les seves 
organitzacions representatives en el disseny i implementació dels plans d’estudi 
per a l’educació formal dirigida pel govern. Aquest va ser, en aquell moment, un 
canvi radical respecte d’altres iniciatives d’educació dels pobles indígenes a 
l’Amazones, molts dels quals estaven en mans de petites ONG. En contrast amb 
l’anàlisi cultural d’aquests projectes de les ONG, el programa ISP/AIDESEP va 
centrar la seva anàlisi en el context sociopolític de les seves comunitats i 
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estudiants indígenes, i el seu objectiu va ser desenvolupar un enfocament i un 
model educatiu que atengués les seves necessitats i vides com a joves indígenes 
peruans (Trapnell 2003:170). Un aspecte important d’aquest projecte, i dels 
diferents projectes i programes que ha influenciat posteriorment (per exemple, 
FORMABIAP) és la forma en què ha generat reflexió i revisió contínua de la  
comprensió del caràcter de la vida intercultural de mestres i estudiants 
indígenes, i les barreres, violència i exclusió que els estudiants indígenes i les 
seves comunitats segueixen enfrontant. El 2002, el programa va desenvolupar 
un nou pla d’estudis sobre la base de l’aprenentatge d’una dècada 
d’experiència i la naturalesa canviant de la política i l’entorn social (Aikman 
2003; Trapnell 2003).  

L’educació intercultural al Perú, per tant, com en d’altres països com ara 
Bolívia i Equador, ha estat emmarcada per les exigències del fort i creixent 
moviment indígena de l’Amazones pel dret a l’autodeterminació. Ha estat una 
educació per fer front als models assimilacionistes d’escolaritat de l’Estat i 
posar en valor els coneixements indígenes, llengües i formes de vida ‐ totes les 
quals van ser reivindicacions clau del moviment indígena, no només a 
l’Amazònia, sinó a tot el món i avui es reflecteix en la Declaració dels Drets dels 
Pobles Indígenes. La Declaració, que va ser finalment adoptada per l’ONU el 
2007, és el resultat de més de 15 anys de negociació i debat entre les 
organitzacions representatives indígenes i els governs. Es reconeix que els 
pobles indígenes tenen dret a totes les formes d’educació pública sense 
discriminació, i a establir i controlar els seus sistemes educatius i institucions 
pròpies impartint educació en la seva pròpia llengua, d’acord amb els seus 
mètodes culturals d’ensenyament i aprenentatge.  

Durant dècades, l’espai social i polític per al desenvolupament i la 
pràctica de l’educació intercultural i els plans d’estudis alternatius per als 
pobles indígenes han estat recolzats per diferents sectors i en diferents fòrums. 
El 'Projecte Mayor Orient‐Occident', un programa de la UNESCO‐Orealc, 
l’entitat regional de la UNESCO, va assenyalar el 1982 que l’educació per als 
pobles indígenes havia de "sortir de la seva camisa de força de la integració i 
adoptar un caràcter lingüístic, cultural i ètnicament plural”. Hi havia una 
preocupació creixent pel fet que les comunitats indígenes tenien poc o cap 
accés a l’ensenyament i que, quan el tenien, presentaven alts índexs 
d’absentisme escolar. Però avui en dia, quasi dues dècades més tard, aquestes 
preocupacions continuen ja que anàlisis econòmiques indiquen que els nens 
indígenes a Amèrica Llatina tenen algunes de les taxes més baixes d’assistència 
escolar, i que els grups indígenes a nivell mundial estan sobrerepresentats entre 
els grups d’alumnes exclosos i no tinguts en compte en les agendes polítiques 
(UNESCO 2010).  

Juntament amb les reclamacions continuades i les demandes de les 
organitzacions indígenes amazòniques, hi ha, llavors, un despertar global de la 
comprensió que l’educació per als nens indígenes exclou i margina. Al llarg del 
segle XXI, amb l’èmfasi anti‐pobresa/pro‐pobres dels Objectius de 
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Desenvolupament del Mil∙lenni i Educació per a Tothom (EPT), s’han 
'redescobert' els baixos nivells d’èxit dels pobles indígenes en els sistemes 
nacionals d’educació homogènia i plans d’estudis. El 2004, només el 55% dels 
nens indígenes d’entre onze i tretze anys que van assistir a l’escola al Perú (i no 
tots ho van fer) van completar l’ensenyament primari (Govern del Perú de 
2007). L’Informe Mundial de Seguiment (IMS) d’Educació per a Tothom 2010 
(UNESCO ib.) assenyala que "els incentius per al desenvolupament de l’educació 
intercultural bilingüe són altament prioritaris per millorar la pertinència de 
l’educació per als grups marginats i contribuir a superar l’estigmatització social" 
(p.273). No obstant això, aquesta crida de l’IMS per l’educació intercultural 
bilingüe com una panacea per als estudiants indígenes no ofereix cap anàlisi 
dels factors polítics que han garantit que els estudiants indígenes han seguit 
sent 'marginats' o especificitats sobre com podria ser aquesta educació 
intercultural a l’aula. Sembla, ser, en canvi, una crida retòrica del segle XXI 
perquè es faci alguna cosa sobre el 'problema indígena'. 

 
Què és l’educació intercultural?  
 
La crida de l’IMS per prioritzar l’educació intercultural com un mitjà de 
superació de la marginació i l’estigma social és preocupant per diverses raons,  
com ara que no reconeix el caràcter intensament polític d’aquest projecte i 
sembla donar a entendre, per contra, que es tracta d’un repte tècnic. Si això fos 
així, ¿no hauria estat possible fer més progressos amb el desenvolupament i la 
implementació de l’educació intercultural en les últimes dues dècades dels que 
s’han fet? El 2002, el Ministeri d’Educació peruà, promovent  l’educació 
intercultural en un moment de reforma de l’educació i renovació, va reclamar 
"una educació que afavoreixi el respecte de la diversitat cultural, diàleg 
intercultural i el coneixement dels drets indígenes" (document de treball de 
2002). Va observar, però, que pel que fa a la pràctica de l’EI, hi havia dificultats 
en l’aplicació de la noció d’'interculturalitat' com a pràctica a l’aula (ib.). 

Perú és un dels tres països‐ els altres són Bolívia i Equador‐ que 
participen en un programa finançat amb donacions per a l’educació 
intercultural a l’Amazones entre 2005 i 2008 (Govern de Finlàndia, 2005). Més 
aviat confusament titulat 'Educació Intercultural Bilingüe a la Regió Andina', es 
tracta d’un projecte de la UNICEF amb tres països i els seus respectius 
Ministeris d’Educació amb recerca realitzada per tres universitats nacionals. 
Mentre que altres donants bilaterals tenen noves agendes o han traslladat el 
seu suport a altres regions del món i a països amb PIB més baixos, el Ministeri  
d’Afers Exteriors finlandès ha finançat aquest programa a la regió amazònica de 
l’Equador, Bolívia i Perú. El que s’extreu de l’experiència d’aquest programa tan 
important per a aquest treball és la diversitat i la diferència entre les pràctiques 
d’educació intercultural que s’estan duent a terme. A través dels tres països els 
programes d’EI reflecteixen els diferents contextos polítics i de polítiques i els 
seus canvis en el temps. Ofereixen idees sobre diferents conceptualitzacions de 
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la interculturalitat i les històries de lluita i reconeixement del moviment 
indígena, així com diferents nivells, graus i formes de suport del Ministeri 
d’Educació i el govern, i la natura de les relacions institucionals i d’organització. 
Això està molt lluny de la simplista crida de l’IMS d’EI per a superar la 
marginació.  

Cada país ha participat a nivell nacional amb l’educació intercultural 
d’una manera diferent. Si bé el Perú ha forjat nous camins per a l’educació 
intercultural en la dècada dels 80 i principis dels 90, més tard les polítiques 
governamentals han demostrat ser més volubles. L’any 2007, el govern de 
García 'Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que Queremos para 
el Peru' està ple de referències a la interculturalitat i afirma que una educació 
que sigui pertinent i de qualitat requereix un pla d’estudis nacional que sigui 
intercultural, inclusiu, integrador i amb variacions regionals (p. 15). Segons el 
Ministeri d’Educació peruà, les seves polítiques emfasitzen que pertinència i 
qualitat impliquen  
 
tenir mestres que han estat formats amb una perspectiva intercultural, és a dir, amb 
la capacitat de relacionar‐se amb diverses configuracions socioculturals, però no 
només en termes de la seva comprensió i valoració, sinó organitzant el seu 
ensenyament sobre la base d’aquesta diversitat a l’aula, a partir del capital cultural 
dels estudiants i les comunitats, promovent el diàleg entre diferents visions i 
representacions del món (2007: 44). 
 
No obstant això, el discurs de 'La Educación que Queremos para el Peru' xoca 
actualment amb la realitat de moltes comunitats indígenes, on els atacs contra 
els pobles indígenes han augmentat en nombre i intensitat i on polítiques 
encaminades a l’obertura dels recursos de l’Amazònia al capital transnacional 
han estat a costa dels drets indígenes establerts per la llei. Els articles publicats 
en els diaris pel president Alan García sobre el tema del 'gos en un pessebre' 
indica un total menyspreu per les comunitats indígenes i la intenció d’explotar 
les seves terres i recursos (Chirif i García 2008). La massacre de Bagua al nord 
del Perú el juny de 2009, durant la resistència indígena a l’explotació petroliera 
seguida pel bloqueig nacional liderada per AIDESEP és indicativa del tipus 
d’interculturalitat que experimenten els pobles indígenes en moltes parts del 
país.  

Avui al Perú, l’educació intercultural per als pobles indígenes amazònics 
es veu en alguns sectors polítics com a divisiu i com una mena de 'tractament 
especial' que va en contra dels esforços per elevar els estàndards educatius 
nacionals. De fet, l’educació intercultural pot ser vista com marginalitzada dins i 
pel Ministeri d’Educació a nivell nacional. A l’Equador la situació és diferent i 
allà el sistema paral∙lel d’educació indígena ha adoptat el programa i els 
avenços que permeten desenvolupar el seu programa en curs d’ensenyament 
intercultural a la regió amazònica. A Bolívia, per la seva banda, la nova Llei de 
Reforma Educativa del govern de Morales es va retardar i estancar durant la 
major part del període operatiu d’EIBAMAZ, però el programa ha treballat amb 
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les noves oportunitats que ofereix la noció de plurilingüisme intra i intercultural 
incorporat a la Constitució i informa de les deliberacions del govern en matèria 
d’educació: 

 
Els conceptes d’intra i interculturalitat no es limiten al camp de l’educació o al 
'problema indígena', sinó que es refereixen a una crisi de valors ètics en el món 
d’avui (Delgado i Mariscal 2006). 
 
En els tres països, l’EI s’està desenvolupant com un model d’educació 
escolaritzada, un model que critica i replanteja la comprensió del que pot ser 
l’escolarització institucionalitzada. En els tres països la tasca del programa 
EIBAMAZ s’ocupava de la construcció i l’avenç en l’aprenentatge i els èxits 
assolits durant les dècades anteriors. La perspectiva longitudinal en EI que 
proporcionen aquests tres països, però, és un sentit de lluita i protesta entre els 
models interculturals d’educació 'normals' i 'alternatius'. Ofereixen idees sobre 
com canviar la comprensió de la interculturalitat i l’educació intercultural en 
resposta a canvis en entorns socials, culturals i físics més amplis, i com 
l’escolarització intercultural ha de ser sensible al que són sovint tràgics i violents 
canvis en la vida dels pobles indígenes.  

Els canvis en la vida dels pobles indígenes a l’Amazones és una qüestió 
molt pertinent. La vida dels pobles indígenes es teixeix de manera complexa 
entre les dinàmiques nacionals i mundials, les comunicacions i interaccions a 
través de, per exemple, el compromís amb la lluita política pels drets indígenes, 
les activitats de subsistència diària que poden implicar vinculacions amb fusta, 
petroli, gas i altres activitats d’extracció de recursos en els seus territoris per 
empreses i/o grups il∙legals, i el compromís amb els proveïdors de serveis 
públics i les institucions, etc. En un context de ràpid canvi social i la 
intensificació de la interacció, ha crescut l’expectativa que les escoles siguin 
espais per a la reactivació i revitalització de les pràctiques culturals indígenes, 
coneixements i formes de vida. En alguns casos això inclou també la 
reintroducció de llengües que ja no es parlen o que ja només són parlades per 
uns pocs dels membres més grans d’una comunitat. Atès que l’EI que ha sorgit a 
l’Amazònia és una forma institucionalitzada i escolaritzada d’educació Trapnell 
ofereix una advertència: 
 
L’educació té un paper a fer, és un procés i un espai que es pot utilitzar per 
transformar la vida de joves de moltes maneres diferents. Ha estat un lloc 
d’eradicació cultural i lingüística, pot ser un lloc de revitalització cultural i lingüística, 
però té els seus límits (2003).  
 
Ofereix l’escola intercultural una educació de qualitat?  
 
Quin tipus d’educació intercultural pot ser desenvolupada i practicada a classe? 
Quin tipus d’educació de qualitat pot oferir l’escolarització intercultural a nens i 
joves indígenes? Les organitzacions indígenes han reclamat l’educació 
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intercultural com un dret i com a mitjà d’enfortiment de les identitats indígenes 
dins la societat nacional i mundial i, com s’ha assenyalar abans, el Ministeri 
d’Educació del Perú estableix que un pla d’estudis intercultural és un 
component clau per a una 'educació de qualitat pertinent' (2007). Basant‐nos 
en la recerca i publicacions en curs d’altres regions, aquesta secció examina el 
que pot significar 'educació de qualitat' i avalua fins a quin punt podria complir 
amb les demandes indígenes d’una educació que reconegui els seus drets i 
promogui l’equitat.  

Recents investigacions i anàlisis de contextos d’ingressos baixos a 
l’Àfrica ha influït en un enfocament crític de l’educació de qualitat, 
desenvolupat a través de la tasca d’un Consorci de Recerca finançat pel DFID 
[Department for International Development, UK] amb seu a la Universitat de 
Bristol (www.Edqual.org). Els investigadors s’han estat preguntant fins a quin 
punt l’educació i l’escolarització poden i han de promoure l’equitat i la justícia 
social i es pregunten per les maneres en què escola i mestres, funcionaris 
d’educació, responsables de polítiques i estudiants s’involucren amb les 
pràctiques i els processos d’escolarització. Prenent la posició que cap 
escolarització o educació és lliure de valors, insisteixen en la necessitat de ser 
explícit i conscient dels valors incorporats en el disseny, pràctica i experiència 
de l’educació (Tikly i Barrett 2007). Aplicar aquest enfocament d’educació 
intercultural significa interrogar la seva capacitat per promoure la igualtat, la 
justícia i els drets indígenes. Una educació intercultural que és qualitativa en 
aquest sentit ètic i moral vol dir que ha d’estar basada en les realitats i històries 
dels alumnes, les seves comunitats i professors. S’ha de desenvolupar amb la 
consciència que l’educació pot tant perpetuar com ajudar  a superar les 
desigualtats, i ha de capacitar els alumnes a conèixer els seus drets i ampliar les 
seves capacitats.  

En el context de l’Amazones considerat en aquest treball, això significa 
que l’educació intercultural ha de ser desenvolupada per i per als pobles 
indígenes i, més concretament, que ha d’estar basada en les realitats dels 
pobles indígenes, responent a les relacions violentes, conflictives i 
hegemòniques que molts experimenten avui en dia. Exigeix que una educació 
intercultural pertinent i de qualitat es construeixi sobre la comprensió de la 
trajectòria històrica d’assimilació i marginació que caracteritza la vida i les 
experiències educatives dels indígenes, i s’assegura que l’EI no és simplement 
una excusa per perpetuar les desigualtats i les injustícies. Exigeix que es dóni als 
estudiants el poder de ser conscients dels seus drets com a indígenes, en 
qualitat de membres de les societats indígenes i com a ciutadans globals i 
nacionals, i que ofereixi i proporcioni una educació que ells valorin i tinguin 
raons per valorar com a persones, pobles i ciutadans indígenes.  

Seguint el treball sobre justícia social de Fraser (2008), podem afirmar 
que una educació intercultural que promogui la justícia social i la 'justícia 
indígena' és la que garanteix l’equitat d’oportunitats per als estudiants 
indígenes, o sigui que la seva experiència d’escolarització és justa, equitativa i 
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del mateix valor que la de tots els ciutadans. És també una educació que coneix 
i reconeix la diversitat i les diverses identitats i històries dels pobles indígenes, 
una escolarització que respecta i promou diferents llengües indígenes, 
pràctiques culturals, sabers i formes de ser. I ho aconsegueix a través de la 
participació activa i la representació dels propis pobles indígenes en la presa de 
decisions educatives i desenvolupament de plans d’estudis, i que no es limita a 
expressar les seves opinions de la situació actual, sinó que redefineix i 
reformula els fonaments de l’educació per garantir una educació intercultural 
de qualitat.  

 
Canviar les polítiques i els nous temps (EIBAMAZ) 
 
El projecte EIBAMAZ ha posat de manifest quelcom de la diversitat dels 
contextos polítics en els quals l’educació intercultural està florint i de la 
diversitat d’enfocaments educatius, modificacions institucionals i experiències. 
Les vides dels pobles indígenes de l’Amazones estan influïdes per canvis sovint 
ràpids i violents‐ socials, culturals, econòmics i ambientals. L’educació 
intercultural és una estratègia d’enfortiment de les habilitats i capacitats dels 
pobles indígenes perquè puguin prendre decisions sobre les seves vides en 
aquests temps fluids.  

Els pobles indígenes de l’Amazones estan redefinint l’educació 
intercultural i li estan donant forma per assolir les seves demandes i drets per a 
societats justes. El model d’educació intercultural que s’utilitza és un model 
d’escolarització formal. L’escola té un paper important per jugar, però els 
reptes són importants també si es tracta d’oferir una educació de qualitat que 
sigui pertinent per a la vida intercultural dels estudiants indígenes i les seves 
societats. Pot l’educació intercultural com a escolarització respondre a totes les 
seves demandes i necessitats? En l’educació intercultural amazònica és una 
lluita i esforç permanent pel reconeixement de drets i per societats més justes. 
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Discursos sobre la revalorització de la llengua a la premsa 
de Yucatán1 
 
Josep Cru  
Universitat de Newcastle  
 
 
 
 
Introducció  
 
El maia yucatec, també conegut localment com maia, és la llengua indígena més 
parlada als estats mexicans sud‐orientals de Yucatán, Campeche i Quintana 
Roo, així com al país veí de Belize. La llengua maia yucateca pertany a la família 
lingüística maia, que inclou diverses llengües indígenes del sud de Mèxic i 
Guatemala.2 Segons l’últim cens realitzat l’any 2000 per l’Institut Nacional 
d’Estadística i Geografia (INEGI 2000), Yucatán és l’estat mexicà amb major 
proporció de persones que parlen una llengua indígena (37,3%), seguit per 
Oaxaca (37,1%) i Chiapas (35,3).3 La principal diferència entre aquests tres 
estats, però, és l’enorme diversitat lingüística que hi ha a Oaxaca i Chiapas en 
comparació amb Yucatán, on els maiaparlants representen el 99,5% de la 
població indígena (INEGI 2000). Més de mig milió de persones es van declarar 
maiaparlants en l’esmentat cens a Yucatán (exactament 549.532 persones) amb 
un total de 816.889 parlants sumant els tres estats que conformen la Península. 

En un país tan divers com Mèxic, la preocupació pel futur de les llengües 
indígenes s’ha fet últimament més evident com a conseqüència de 
l’homogeneïtzació lingüística i el ràpid desplaçament lingüístic (Garza Cuarón i 
Lastra 1991; Hidalgo 2006). Aquest interès per les llengües indígenes ha estat 
sens dubte reforçat per la creixent presa de consciència internacional sobre les 
llengües en perill. En les últimes dècades, i especialment després de 
l’aixecament zapatista de 1994, s’han introduït a Mèxic importants canvis 
legislatius, com ara la modificació de la Constitució Nacional el 2001, que inclou 
un article explícitament referit a la llengua. Altres modificacions han estat 

                                                        

1 Aquest article és part del treball de base per a una tesi doctoral sobre ideologies lingüístiques a Yucatán. 
M'agradaria donar les gràcies a Rosaleen Howard, Peter Sercombe i Jens Hentschke pels seus útils 
comentaris durant la redacció d'aquesta contribució. 

2 Vegeu Campbell (1997: 163) per a una relació genealògica completa de la família lingüística maia, també 
Suárez (1983) per a una descripció gramatical del maia i altres llengües mesoamericanes.  

3 INEGI només compta parlants de més de cinc anys d'edat. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx 
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l’aprovació d’una  Llei sobre els Drets Lingüístics dels Pobles Indígenes el 2003 
amb una reforma addicional de la Llei d’Educació, i la subsegüent creació d’una 
institució federal amb seu a la Ciutat de Mèxic per ocupar‐se de les llengües 
indígenes anomenada INALI (Institut Nacional de Llengües Indígenes). Encara 
que no hi ha una institució governamental específica encarregada de l’aplicació 
de la política lingüística a Yucatán, l’INDEMAYA (Institut per al 
Desenvolupament de la Cultura Maia), que va ser creada l’any 2000, té entre els 
seus objectius la promoció de la llengua maia. 

Considerant la premsa com a lloc públic rellevant i privilegiat on tenen 
lloc els debats lingüístics (DiGiacomo 1999), aquesta publicació analitza els 
discursos produïts per dos dels diaris principals publicats a Yucatán. En concret, 
s’analitza com aquests discursos creen i reflecteixen un debat ideològic sobre el 
manteniment i la pèrdua de la llengua maia i com revelen els fonaments 
ideològics del procés de promoció de la llengua a la regió. Després de la 
presentació del marc teòric i el corpus utilitzat, es tractarà amb cert detall la 
relació que s’estableix entre llengua i discursos nacionalistes i entre llengua i 
discursos biològics. Argumento que els esforços per revaloritzar la llengua maia, 
que sol anar lligada a conceptes com ara orgull, dignitat i respecte, s’han 
d’entendre com a resposta a la marginació històrica del poble maia.  
 
Marc teòric  
 
El marc teòric de l’anàlisi que segueix es basa en la eines i mètodes 
proporcionats per l’Anàlisi Crítica del Discurs (ACD), especialment el treball de 
Fairclough (1992, 1995), Chouliaraki i Fairclough (1999) i també en la 
investigació duta a terme, principalment a Amèrica del Nord, per antropòlegs 
lingüistes especialitzats en ideologies de la llengua (vegeu, per exemple la 
col∙lecció d’assaigs a Schieffelin, Woolard i Kroskrity 1998, també a Kroskrity 
2000). D’una banda, l’ACD ha estat una poderosa eina d’anàlisi per descobrir les 
relacions desiguals de poder en diferents tipus de textos, amb especial interès 
en aquelles produïdes pels mitjans de comunicació. L’objectiu del ACD és fer 
explícits els fonaments subjacents en els discursos ideològics, posant de relleu 
el paper clau que juga la llengua com un mitjà a través del qual, com diu 
Richardson (2007: 26), "les relacions de manca de poder, la dominació, el 
prejudici i/o la discriminació" s’estructuren i es mantenen en la societat. Els 
investigadors que utilitzen l’ACD s’han centrat en qüestions com el gènere, 
l’ètnia i la classe, i per tant, associen l’ús de la llengua amb un context 
sociocultural més ampli. De la mateixa manera, el treball dels antropòlegs 
lingüistes nord‐americans esmentats anteriorment és especialment apropiat 
per aquesta investigació perquè es centra en com les ideologies de la llengua 
entren en joc en contextos específics de contacte i conflicte entre llengües, i 
concretament, sobre com són impulsats ideològicament els processos 
consegüents de substitució lingüística o minorització. És aquest últim aspecte 
sobre ideologies en contextos multilingües que és d’especial interès per a la 
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nostra investigació. En resum, tots dos enfocaments poden ser utilitzats de 
manera complementària per a comprendre millor la situació sociolingüística 
que analitzem, ja que tot i tractar‐se de punts de vista lleugerament diferents, 
conceptes com ideologia, discurs, hegemonia i poder tenen definitivament un 
lloc central en ambdues perspectives.   
 
Els diaris 
 
La base d’aquesta anàlisi és un corpus de 437 articles periodístics que es van 
publicar de 2000 a 2008 en els diaris yucatecs 'Por Esto!' i 'Diario de Yucatán'. 
Tots dos figuren entre els diaris més importants de Yucatán pel que fa les xifres 
de circulació.4 També cal assenyalar que el 'Diario de Yucatán', fundat el 1925, 
és el diari més antic de que sobreviu a Yucatán i pertany al que es considera la 
premsa de qualitat. 'Por Esto!' és, en canvi, un clar exemple de la premsa 
sensacionalista. Els seus formats físics corresponen a un diari de gran format, el 
primer, i a un de petit format, el segon. Ambdós tenen la seva seu central a 
Mérida, capital de l’estat de Yucatán, una ciutat on l’ús de l’espanyol és 
dominant i on viu gairebé la meitat de la població de l’estat.5 A més, tot i les 
diferències ideològiques i polítiques, tots dos diaris, tant el conservador 'Diario 
de Yucatán' com el d’esquerres i populista 'Por Esto!', usen exclusivament 
espanyol en el seu contingut.  De fet, la llengua maia no s'utilitza en general en 
la premsa escrita a Yucatán i només ocasionalment ha estat inclosa en el passat 
de forma merament simbòlica (Ligorred 1997: 35). Això és irònic si considerem 
que l’alfabetització en llengua maia destaca entre les principals polítiques per 
preservar‐ne l’ús, i segons Castells‐Talens (2004: 9) ha assenyalat, el fet que 
molts empleats dels diaris són parlants de maia. L’alfabetització i la seva relació 
amb l’oralitat, és sens dubte el nucli dels fonaments ideològics en els esforços 
per revaloritzar l’ús del Maia i mereix una anàlisi detallada i específica per si 
mateixa. 
 
Els articles  
 
Els articles utilitzats per a aquesta anàlisi són part d’un fitxer electrònic al qual 
es pot accedir en línia.6 L’arxiu és administrat per la Universitat Autònoma de 
Yucatán (UADY) i reuneix articles relacionats amb la cultura i la societat maia 

                                                        

4 Segons la institució oficial ‘Padrón Nacional de Medios Impresos’, el nombre mitjà de còpies del 'Diario de 
Yucatán' és 48.689, de dilluns a dissabte i 62.879 diumenge, el més alt de tots els diaris de Yucatán, mentre 
que les xifres de 'Por Esto!' són 28.383 i 31.955, respectivament. El diari sensacionalista De Peso creat el 
2004 ha arribat a xifres similars a les del 'Diario de Yucatán'. 
http://www.gobernacion.gob.mx/PNMI/PNMP_home.php 

5 Exactament el 40,2% de la població de Yucatán viu a Mérida segons l’INEGI (2000). 

6 En línia a: http://www.mayas.uady.mx/breves/index_01.html 
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des de 1999. La selecció utilitzada en aquest article pertany a un subgrup de 
notícies on la llengua juga un paper essencial com a objecte de discussió. Una 
anàlisi semiòtica completa, incloent el disseny, les fotografies, el tipus de font, 
color, etc de les notícies no és possible a causa de la naturalesa dels arxius, que 
només reprodueix el text que es va publicar originalment en el diari.  

La majoria dels articles relacionats amb la llengua maia es poden 
incloure en una de les següents categories generals: educació i alfabetització, 
temes sociopolítics, mitjans de comunicació, religió i folklore. Un altre conjunt 
d’articles constitueix una categoria que narra esdeveniments relacionats amb 
actes públics i diferents tipus de trobades (simposis, tallers, conferències, etc) 
relacionats d’alguna manera o altra amb la llengua maia. Un nombre significatiu 
d’articles (74) es refereixen específicament a les preocupacions sobre la 'salut' 
de la llengua, un petit però representatiu nombre dels quals serà analitzat en 
detall en aquest document. Aquesta taxonomia, però, no implica que existeixi 
una delimitació clara dels temes en les notícies. Ans al contrari, sovint trobem 
exemples d’interdiscursivitat, és a dir, la conformació dels discursos en relació 
amb altres discursos.7 

Després de revisar el corpus, creiem, seguint la definició de debat 
lingüístic de Blommaert (1999: 1), que avui dia està tenint lloc a Yucatán un 
debat ideològic públic sobre el manteniment i pèrdua del maia yucatec.8 Si bé 
orientats a lectors diferents i procedents de diferents posicions polítiques, tots 
dos diaris consideren d’interès periodístic informar de la situació actual del 
maia i habitualment s’inclouen notícies sobre el tema. Curiosament, aquest 
fenomen regional contrasta marcadament amb un estudi semblant dut a terme 
per Carbó i Salgado (2006) sobre la invisibilitat de les llengües indígenes en 
tretze diaris mexicans des de 1989 fins a 1995. Trobant molt pocs exemples 
d’articles que es centrin en llengües indígenes en un corpus de 657 articles, les 
autores conclouen que, malgrat el tant proclamat orgull de l’herència indígena 
de Mèxic, les llengües indígenes com a tema de discussió són invisibles a la 
premsa nacional mexicana (2006: 555).9 A més, defensen que, en les poques 
ocasions en que el tema és abordat, s’adopta un enfocament paternalista. Tot i 
que la consciència sobre qüestions indígenes ha anat creixent en els mitjans de 
comunicació (Warren i Jackson 2002: 2), és pot afirmar que encara estem lluny 
de veure auto‐representació indígena, com aquestes dues autores exposen, en 
els dos diaris analitzats, i molt menys un exemple de mitjà de comunicació 
controlat per un grup indígena. Els pobles indígenes de Mèxic són, almenys en 

                                                        

7 Chouliriaki i Fairclough (1999: 16) utilitzen els terme s‘ordre del discurs' i 'interdiscursivitat' com  a 
"l’estructuració social de la hibridesa semiòtica". 

8 Blommaert (1991:1) defineix el debat lingüístic com aquell "en el que la llengua és el tema central, el 
motiu, l’objectiu, i  en el qual les ideologies lingüístiques s’articulen,  formen, corregeixen, reforcen". 

9 Els autors examinen tretze diaris mexicans desde 1989 fins a 1995. Al voltant d’un 60% de les notícies es 
van trobar en tres diaris: 'La Jornada' (36.53%), 'El Día' (12.48%) i  'El Nacional' (12.02%). 
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el nostre corpus, els objectes del discurs dels mitjans en comptes de productors 
dels seus propis discursos. Això no és sorprenent ja que, com Fairclough (1995: 
40) afirma, "en general són aquells que ja tenen altres formes de poder 
econòmic, polític i cultural els que tenen el millor accés als mitjans de 
comunicació". Aquesta situació també és aplicable a Yucatán, tot i la 
relativament significativa quantitat de població indígena. Tal com ha investigat 
Castells‐Talens (2004), fins i tot en el cas excepcional de XEPET 'la veu dels 
maies', una ràdio indigenista on l’ús del maia és predominant, qüestions de 
poder i control han de ser constantment negociades ja que l’emissora pertany a 
una institució governamental (CDI).10 
 
La construcció discursiva de les llengües i les nacions  
 
D’acord amb una definició acotada de discurs com 'una construcció social de la 
realitat i una forma de coneixement' (Fairclough 1995: 18), veurem primer com 
la premsa yucateca en particular, crea els discursos de revitalització de la 
llengua en un marc sociopolític específic. La recerca ha demostrat que els 
mitjans de comunicació s'han convertit en espais fonamentals per a la 
construcció de la nació i de les identitats nacionals (Anderson 2006; Billig 1995; 
Gal i Woolard 2001). La següent anàlisi es basa en la idea que els mitjans de 
comunicació no són només un mirall objectiu i neutral de la realitat sinó una 
institució interessada i políticament posicionada que construeix i reflecteix una 
versió específica de la realitat social (Richardson 2007: 13).  

Primer tractaré la idea de 'comunitats imaginades' de Benedict 
Anderson, particularment rellevant en aquest cas, ja que la seva argumentació 
es basa en la novel∙la i la premsa en  l’era del 'capitalisme de impremta' i 
l’estandarització lingüística, per presentar i representar la nació (2006: 26). Si 
bé la seva idea de nació com una 'comunitat imaginada' ha estat molt influent 
en el pensament sociopolític, la seva opinió general sobre la llengua també ha 
estat criticada pels antropòlegs lingüistes. Per tant, es podria dir que la seva 
idea eurocèntrica de que el "abans i ara la majoria de la humanitat és 
monolingüe" (2006: 38) és sorprenent, tenint en compte que l’àrea 
d’especialització d’Anderson és un país tan lingüísticament divers i poblat com 
Indonèsia. Irvine i Gal (2000: 76), per exemple, subratllen que "la llengua 
homogènia és tan imaginada com ho és la comunitat". De la mateixa manera, 
Michael Billig (1995: 10), referint‐se a la tasca d’Anderson entre d’altres 
estudiosos interessats en com es construeix el nacionalisme, crida l’atenció 
sobre el fet que "les llengües nacionals també han de ser imaginades, i això està 
a l’arrel de l’actual creença comuna que les llengües discretes existeixen 
'naturalment'". Que les llengües, i específicament determinades varietats com 

                                                        

10 CDI és la 'Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas', anteriorment conegut com 'Instituto 
Nacional Indigenista' (INI), un organisme governamental que controla una xarxa d'emissores de ràdio 
indígenes a tot Mèxic. 
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'l’estàndard', són ideològicament creades també ha estat assenyalat per 
Bourdieu, que critica els lingüistes estructurals els quals "es limiten a reproduir 
en la seva teoria un objecte pre‐construït, fent cas omís de les seves lleis socials 
de construcció i de la seva gènesi social" (1991: 44, èmfasi en l’original). La 
reificació de la llengua és una crítica antropològica que els lingüistes han fet no 
només a Anderson, sinó també a altres importants acadèmics que han escrit 
sobre llengua i nacionalisme. En aquest sentit, val la pena esmentar Paul 
Kroskrity que afirma que  
 
com Gellner, Benedict Anderson també naturalitza el procés de estandarització 
lingüística, assumint que aquestes polítiques lingüístiques recolzades per l’estat 
generen un producte lingüístic uniforme i una concomitant i homogeneïtzant  
influència sobre els ciutadans a través del consum de diaris i novel∙les [...]. Treballs 
posteriors sobre llengua i nacionalisme certament es beneficiarien de tractar 
l’homogeneïtat lingüística com una questió sobre com operen les ideologies de la 
llengua (2000: 26). 
 
A més d’aquestes crítiques, podem afegir la concepció d’Anderson sobre les 
llengües com a instruments fonamentalment inclusius:  
 
El llenguatge no és un instrument d’exclusió: en principi, qualsevol persona pot 
aprendre una llengua. Per contra, és fonamentalment integrador, limitat només per 
la fatalitat de Babel: ningú viu suficientment com per aprendre totes les llengues. 
(Anderson 2006: 134, èmfasi en l’original). 
 
Deixant de banda la metàfora bíblica com una poderosa font d’associacions 
negatives amb la diversitat lingüística,11 el que es pot posar en dubte és el fet 
que l’aprenentatge d’una llengua condueix necessàriament a la inclusió social. 
Si bé és cert que les llengües són transmissibles i acumulatives, l’enfocament 
d’Anderson no té en compte el fet que l’accés a les llengües no equival a l’accés 
a altres tipus de recursos, ja siguin polítics, econòmics o socioculturals. Aquest 
accés pot dependre més de les relacions de poder que de l’idioma en què es 
parla, especialment en el context postcolonial, amb relació a l’observació 
d’Anderson. D’altra banda, la recerca ha demostrat que aprendre la llengua 
dominant no sempre significa evitar la discriminació ja que l’estigma es pot 
transmetre a l’accent dels parlants indígenes quan s’utilitza l’idioma dominant. 
Això és, segons el meu propi treball de camp, el que passa amb l’espanyol 
parlat a Yucatán, que es considera sovint divergent, per la seva notable 
desviació de l’espanyol estàndard de Mèxic.12 
                                                        

11 La raó per la qual Babel, que representanta la diversitat lingüística com una maledicció, ha estat una 
metàfora tan reeixida mentre que la paràbola de la Pentecosta, que té precisament el sentit contrari, és 
més aviat desconeguda, és un tema que mereix més investigació. 

12 L’espanyol yucatec  és sovint retratat negativament com ‘aporreado’ probablement a causa de la 
influència fonològica del maia (especialment les característiques suprasegmentals com el to i l’accent). 
Veure Martín Briceño (1997) per al debat. 
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En resum, podem afirmar que aquesta discussió sobre llengua i nació 
s’entén millor en termes d’'higiene verbal' segons Cameron, la qual "no és 
sobre plantejar la llengua en si, sinó que també explota el poderós simbolisme 
en què la llengua representa altres tipus d’ordre: moral, social i polític" (1995: 
25).  

Passem ara a Mèxic, ja que és fonamental examinar com la premsa 
representa el marc sociopolític on el debat ideològic de la llengua es duu a 
terme. Administrativament, els 'Estados Unidos Mexicanos', el nom oficial del 
país, és una confederació de trenta‐un estats i un districte federal, que al seu 
torn es divideixen en municipis. Malgrat aquesta divisió, Mèxic és un exemple 
d’estat nació altament centralitzat, amb molt poder concentrat a la Ciutat de 
Mèxic, on, com era d’esperar, l’INALI té la seva seu.13 Encara que el substantiu 
'federació' i l’adjectiu 'federal' també es podrien usar, els termes 'nació' i 
'nacional' són exclusivament reservats per a Mèxic com un tot. De nació, només 
n’hi ha una, i aquesta és, per descomptat, segons la premsa, l’estat nació 
mexicà. En el nostre corpus, sostenim que Yucatán és presentat i representat de 
forma contínua com una regió. L’omnipresent 'nexe ideològic llengua‐cultura‐
nació', com Heller i Duchêne (2007: 7) apunten, freqüentment usat pels estats‐
nació, es podria parafrasejar com 'nexe ideològic llengua‐cultura‐regió' en el cas 
de Yucatán. En aquest sentit, no és estrany trobar la col∙locació 'identitat 
regional' en el corpus.  

El concepte de Michael Billig (1995: 6) de 'nacionalisme banal', que ell 
descriu com "els hàbits ideològics que permeten a les nacions establertes 
d’Occident reproduïr‐se" és una idea útil per a la nostra anàlisi. Una mirada 
detallada al corpus mostra que podem indubtablement considerar Mèxic com 
una nació que 'fa bandera' del seu nacionalisme en la premsa. En el marc d’un 
projecte discursiu que té com a objectiu reconèixer la diversitat, els mexicans 
necessiten que els recordin la seva mexicanitat. En un país on l’ús de l’espanyol 
és hegemònic, la promoció de la diversitat lingüística necessàriament crea 
tensions ideològiques. Com Debra Spitulnik ha observat "un dels problemes 
fonamentals al qual s’enfronten tots i cadascun dels estats‐nació avui dia [és] el 
repte de forjar una identitat nacional unificada al mateix temps que es dóna 
algun reconeixement a la diversitat nacional" (1998: 165).  

En aquest sentit, un dels recents projectes de l’INALI, ha estat la 
traducció de l’himne mexicà a diverses llengües indígenes. No només l’himne a 
estat traduït a diverses llengües indígenes, sinó també el 'bando solemne' o 
edicte presidencial, que es pot trobar en el que l’INALI anomena 24 variants 
lingüístiques indígenes.14 Aquestes traduccions susciten controvèrsies puristes, 
ja que la majoria de les vegades només uns pocs membres de l’elit intel∙lectual 

                                                        

13 Això no vol dir, però, que no hi hagi tensions entre el poder centrípet de la capital i el federalisme 
centrífug dels estats (vegeu, per exemple Anna 1998: 29). 

14 En línia a: http://www.inali.gob.mx/web/portal/ind‐bando 
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indígena poden utilitzar la varietat (estàndard) i conèixer els neologismes usats 
en la traducció d’aquests documents oficials (Flores Farfán 2009: 34). Hem 
trobat un nombre significatiu d’articles que reflecteixen aquest projecte i, per 
tant, els tractarem amb cert detall a continuació. La majoria dels articles que 
cobreixen aquest tema es publiquen a 'Por Esto!', un diari que marca clarament 
la seva ideologia nacionalista amb el lema 'dignidad, identidad y soberania (sic)' 
en la seva capçalera. Aquest argument es pot il∙lustrar observant de prop alguns 
articles que es centren en l’himne com a símbol clau de la identitat nacional:  
 
29/02/00. Interpretan el Himno Nacional en Maya. El pasado 23 de febrero se llevó 
a cabo el IX encuentro de demostración de escoltas e interpretación de Himno 
Nacional Mexicano en lengua maya del nivel preescolar en la localidad de Tabi, 
comisaría de Sotuta, Yucatán. La inauguración del evento estuvo a cargo del 
munícipe Roger Castillo Ruiz, quien agradeció al consejo técnico consultivo de la 
Zona Escolar 310 con sede en Huhí, por haber escogido a esta comunidad para llevar 
a efecto el evento y, sobre todo, "inculcar a nuestros hijos desde pequeños a 
reconocer nuestro símbolos patrios que nos identifican como mexicanos y que esto 
sea para el bienestar de la educación del municipio, la región y el estado de 
Yucatán". En este evento los niños demostraron sus habilidades en la entonación, 
dicción, fluidez y ritmo al momento de cantar el Himno en lengua maya, en donde 
sobresalieron las escuelas de Tixcacaltuyub y Seyé. 'Por Esto!' (L’èmfasi és meu) 
 
Des del punt de vista lingüístic, cal destacar l’ús del verb 'inculcar' que té un 
sentit de repetició, obediència i disciplina. Els símbols nacionals, per tant, han 
de ser inculcats en els nens des d’una edat primerenca (els nens esmentats a 
l’article van a la guarderia!) de manera que puguin identificar‐se com a 
mexicans. Quin lloc millor per fer‐ho que a l’escola, una de les institucions 
oficials nacionals per excel∙lència que, com Gellner (1983: 34) diu, 'és al cor del 
poder sociosimbòlic de l’estat'? És interessant observar també com s’utilitza en 
tot l’article un estil formal. Això s’aconsegueix tant a través de la utilització de 
vocabulari formal, com per exemple, 'se llevó a cabo', 'llevar a efecto el evento' 
com de llargues oracions subordinades (l’article consta només de tres frases). 
Aquest estil formal reforça la solemnitat i la importància d’una activitat que 
està relacionada amb els símbols patris. També trobem en aquest article un 
exemple d’intertextualitat, és a dir, la introducció d’un text dins d’un text 
mitjançant la cita directa del discurs.15  Són les paraules del polític local les que 
es reprodueixen, la persona a qui es dóna veu en aquest article. Mentre els 
nens són els suposats protagonistes de l’esdeveniment, el que realment veiem 
és un diàleg entre el polític local i el comitè consultiu. Observeu també que el 
subjecte del verb 'interpreten' ha estat elidit en el titular: en lloc dels actors de 
l’esdeveniment, els nens semblen ser els receptors d’una política oficial de dalt 
a baix de propaganda nacionalista.  

                                                        

15 Vegeu Fairclough (1999: 49), per els orígens del concepte d’intertextualitat en la visió dialògica de la 
llengua de Bakhtin (1986). 
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En el següent article s’exposa la importància de cantar l’himne en maia i 
la seva introducció en les escoles bilingües a Yucatán a través de l’organització 
de concursos. Aquesta política es considera com un exemple d’educació 
intercultural: 
 
27/05/2006. Concurso sobre el Himno Nacional. Con el objetivo de difundir la 
lengua maya, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subdirección de 
Educación Indígena, realizó el V Concurso Estatal de Interpretación del Himno 
Nacional Mexicano en Lengua Maya. En este encuentro participan escuelas regulares 
que promueven el programa 'Ko’one’ex Kanik Maaya' (aprendamos maya), que la SEP 
implementó a partir del ciclo escolar 1991‐1992, con el fin de fomentar la enseñanza 
del idioma, desarrollando las habilidades básicas de comprensión auditiva, expresión 
oral, comprensión de la lectura y expresión escrita. El Prof. Edgar Peraza Estañol, 
subdirector de Educación Indígena, señaló que impulsar la educación 'intercultural 
bilingüe' es para mejorar la calidad de la educación que se ofrece a la población 
maya. Añadió que los acordes del himno nacional se interpretan con toda 
naturalidad en el idioma del Mayab, como una muestra del alcance de la 
interculturalidad en el ámbito escolar del estado. (...).'Por Esto!' (L’èmfasi és meu). 
 
Cantar l’himne nacional en maia és, per tant, considerat pel subdirector 
d’Educació Indígena com un exemple d’interculturalitat i de promoció de la 
llengua indígena. Encara que aquesta iniciativa podria tenir algun impacte com 
a senyal de reconeixement institucional de la llengua indígena, un es pregunta 
si bàsicament es tracta d’això o simplement es tracta 'd’onejar' un dels símbols 
més essencials de la nació. L’himne en maia no es canta, però, a les escoles que 
no ofereixen educació intercultural bilingüe, un tipus de política que seria més 
veritablement 'intercultural'. Com afirma el subdirector (de nou es tracta d’un 
funcionari a qui se li dóna veu) 'l’educació intercultural bilingüe' ha estat 
dissenyada per millorar la qualitat de l’educació que rep la població maia. 
També és important destacar que en aquest cas, en contrast amb l’article 
anterior, la cita és indirecta, la qual cosa inevitablement implica una postura 
més interpretativa del periodista (Richardson 2007: 106). La raó per la qual les 
paraules 'intercultural i bilingüe' s’utilitzen entre cometes no és clara, però es 
pot endevinar que assenyalen un tipus d’educació que segueix sent 
excepcional, marcada i que no ha estat apropiada pels parlants maies a 
Yucatán. També cal comentar l’ús de la paraula 'Mayab',  que es refereix a la 
zona geogràfica històrica de la cultura i l’idioma maia. Cal assenyalar, però, que 
l’ús de Mayab no sembla tenir cap relació contemporània amb l’actiu moviment 
pan‐maia i no ha estat, que jo sàpiga, políticament utilitzada.16 Una possibilitat 
interessant per a futures investigacions seria un estudi comparatiu de la 
importància dels moviments pan‐maia (Warren 1998; Warren i Jackson 2002) 
com a base per les lluites sociopolítiques de la situació aparentment 

                                                        

16 Tinc en ment els casos dissemblants de la utilització de ‘Països Catalans’ i ‘Euskal Herria’ (País Basc) a 
Europa. Tots dos noms són utilitzats políticament per activistes catalans  i bascs per posar en primer pla la 
unitat cultural i lingüística de territoris que estàn administrativament dividits entre diferents estats‐nació. 
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contrastant al sud de Mèxic. Centrem‐nos ara en un tercer article que aborda el 
mateix tema, però vinculat en canvi amb les preocupacions sobre l’ús del maia. 
 
19/05/2007. Participación de 250 alumnos de primaria. Cantan el Himno Nacional 
en Maya. Con la participación de 8 escuelas de nivel primaria se llevó a cabo el VI 
Concurso Estatal de Interpretación del Himno Nacional Mexicano en Lengua Maya en 
el que destacó la afluencia de al menos 250 alumnos que, ataviados con trajes típicos 
de la región, entonaron la traducción de la letra de Francisco González Bocanegra, al 
ritmo de los acordes de Jaime Nunó. Aunque uno de los objetivos del programa es el 
de propiciar que los infantes y la misma población revaloren la lengua maya, 
Amílcar Pacab Alcocer, coordinador estatal del programa Ko’one’ex Kanik Maaya 
(Aprendamos Maya) explicó que uno de los principales factores a los que se 
enfrentan en dicha tarea es la falta de interés de la sociedad por preservar dicho 
lenguaje, ya que el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes después de 
clases no contribuye a la conservación del lenguaje heredado por los antepasados 
del Mayab, es decir, no hay seguimiento fuera del aula. Agregó que además es parte 
de la formación de valores cívicos el inculcar el respeto por los símbolos patrios. 
'Por Esto!' (L’èmfasi és meu). 
 
Aquest article utilitza tant la interdiscursivitat (diversos temes s’entrellacen en 
els discursos sobre el manteniment del maia) com la intertextualitat, amb la 
inclusió d’una altra veu que no és la del reporter. A través de la cita indirecta 
veiem en aquest article una transició suau entre la veu del reporter i la del 
coordinador de l’estat. Així és com l’argument es desplega: en primer lloc, com 
hem vist més amunt, cantar l’himne nacional es considera una forma de 
revaloració de la llengua maia (veu del reporter), però, al mateix temps, és una 
forma d’inculcar (atenció de nou a l’ús del mateix verb) els valors cívics i el 
respecte als símbols patris (veu del coordinador de l’estat). L’elecció del terme 
'patrios' ens recorda la distinció de Billig (1995: 55) entre l’ús ideològic del 
patriotisme i el nacionalisme, el primer amb connotacions positives, el segon 
amb connotacions negatives que suposen una juxtaposició entre 'nosaltres' i 
'ells'. Dins d’aquest debat sobre l’himne com un símbol patriòtic és important 
destacar que la lletra de l’himne, com la de molts altres himnes nacionals a tot 
el món, és qualsevol cosa menys una font positiva de 'valors cívics'.17 En segon 
lloc, ens trobem també amb l’argument que el maia ha de ser preservat, ja que 
representa el vincle essencial amb els 'antepasados' i, per tant, amb la 
continuïtat cultural a la regió. Aquest és un exemple d’una estratègia discursiva 
habitual que aprofita conceptes relacionats amb una gloriosa civilització maia 
prehispànica per tal de millorar el pedigrí de la llengua. És també digne de 
menció el fet que els estudiants, per aquesta ocasió especial, porten els vestits 
regionals típics. Cal recordar aquí 'l’essencialisme estratègic' de Spivak (1993). 
Seguint la discussió de Warren i Jackson (2002: 8) sobre aquest concepte, 
aquest cas específic sembla més un exemple de essencialisme fomentat per les 
autoritats, com a intent de vincular la llengua amb el folklore, que una forma de 
                                                        

17 La lletra de l’himne mexicà es troba en un apèndix al final d'aquest document. 
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poder i resistència indígenes.18 L’article també destaca un dels problemes bàsics 
dels programes d’Educació Intercultural Bilingüe a Yucatán i a altres llocs: amb 
massa freqüència no hi ha ús de la llengua fora de l’àmbit escolar. El problema 
sorgeix, doncs, perquè hi ha una manca d’interès per part de la societat en 
general per preservar el maia. Sembla que hi hagi, finalment, una actitud 
ambivalent cap a la revalorització del maia. D’una banda, és fonamental 
mantenir l’ús de la llengua indígena pel bé de la identitat cultural de la regió. 
D’altra banda, però, el maia no és valorat per la societat en general (i per molts 
dels seus parlants), ja que no és útil per millorar socioeconòmicament, o 
utilitzant els termes de Bourdieu (1991: 14), no representa capital cultural o 
simbòlic en el mercat lingüístic. Després d’aquesta revisió de la nació, passem 
ara a una crítica de com les llengües són discursivament construïdes i reificades 
a la premsa.  
 
Discursos sobre la vitalitat lingüística a Yucatán  
 
Les metàfores que es basen en les ciències naturals s’han multiplicat en el 
discurs sobre la llengua, no només en la literatura de la sociolingüística sinó 
també en la premsa, com es pot veure pel gran nombre d’articles del corpus 
que s’ocupen d’aquest tema. 

En un context de creixent preocupació pel futur del maia, la idea que les 
llengües existeixen independentment dels parlants sembla estar profundament 
arrelada tant en els discursos populars com en la lingüística professional. 
Vegem primer alguns exemples de la conceptualització de les llengües com a 
espècies vives i després algunes de les seves implicacions: 
 
24/10/2001. Pese a 'contaminaciones' de otros idiomas. La maya, de las lenguas 
que gozan de 'mayor salud'. 'Por Esto!' 
11/03/2005. Lengua maya puede morir en 40 años. Lingüista invita a estudiantes a 
no avergonzarse al hablarla. 'Por Esto!' 
13/05/2005. Lengua maya aún viva. 'Por Esto!' 
03/07/2005. La lengua maya, 'idioma vivo del pueblo'. 'Diario de Yucatán'. 
22/02/2007. La lengua maya lucha por sobrevivir. Logros y retos en un encuentro 
estatal de educación indígena. 'Diario de Yucatán'. 
(Cometes en l’original, l’èmfasi és meu). 
 
A partir d’aquests titulars i altres articles que hem trobat en el corpus, sostenim 
que un ús abundant dels trops biològics pot portar fàcilment a establir un 
paral∙lelisme entre les llengües i les espècies naturals. En aquests exemples, el 
maia es presenta com una entitat orgànica que pot 'tenir salut' o estar 
'contaminada', que pot morir en quaranta anys, que encara és viva, etc. Encara 
que, com mostra el clàssic llibre de Lakoff i Johnson (1980), les metàfores són 

                                                        

18 Vegeu Howard (2009: 27) per l’ús de 'l’essencialisme estratègic' seguint Spivak (1993) en la construcció 
d'identitats als Andes. 
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mecanismes lingüístics indispensables per al pensament, aquests titulars, 
mitjançant el reemplaçament metonímic (Richardson 2007: 68), posen en 
primer pla la llengua i situen els parlants en un segon pla. Des del punt de vista 
lingüístic, l’últim exemple és particularment revelador: l’estructura del titular és 
una oració activa en què la llengua és l’agent que està lluitant per sobreviure, 
per tant esborrant l’agent real que hauria de ser el parlant. Aquesta concepció 
de les llengües com si tinguessin vida pròpia ha estat analitzada críticament per 
experts, com ara Heller i Duchêne (2008: 7), que assenyalen que aquest tipus de 
discurs “desplaça la preocupació per els parlants cap a la preocupació per les 
llengües”. La vinculació, doncs, de les amenaces que enfronten les espècies 
biològiques amb els processos d’abandonament de l’idioma pot resultar en 
l’essencialització, no només de les llengües, sinó també dels pobles indígenes 
(Muehlmann 2007: 15). Val la pena esmentar Deborah Cameron una altra 
vegada, donat que posa l’accent en el fet que el discurs 'biologitzat' de les 
llengües en perill no és més que una opció ideològica entre moltes altres 
possibilitats. Cameron sosté que 
 
la indignació moral sobre la difícil situació de les llengües en perill d’extinció es 
genera mitjançant la vinculació de les preocupacions  ecològiques sobre biodiversitat 
i conservació dels recursos de la terra (que en aquest context són vistos com a part 
de la sèrie de cultures humanes), en lloc de‐ com també seria possible‐ les 
preocupacions polítiques sobre els drets humans, la justícia social i la distribució de 
recursos entre els grups més i menys poderosos (2007: 270). 
 
No obstant això, tot i coincidir amb aquestes crítiques i tenint en compte 
algunes precaucions, les metàfores manllevades del paradigma ecològic també 
han estat molt productives per a la investigació sociolingüística. Des dels anys 
setanta, però especialment en l’última dècada, s’han establert moltes 
connexions entre els camps de la sociolingüística i l’ecologia, i han sorgit en la 
literatura nous conceptes com la sostenibilitat lingüística (Bastardas 2005). 
L’article seminal d’Einar Haugen ([1972] 2001) sobre 'ecologia de la llengua' i el 
desenvolupament posterior de William Mackey ([1980] 2001), han influït en 
l’elaboració posterior d’un camp d’especialització conegut com ecolingüística, 
que es basa en els principis de la interacció i la diversitat (Fill i i Mühlhäusler 
2001: 2). Peter Mühlhäusler ha adoptat precisament un marc ecològic en 
treballar amb llengües de la regió del Pacífic, defensant "l’opinió que la 
diversitat reflecteix l’adaptació a condicions ambientals específiques" (Fill i 
Mühlhäusler 2001: 6). Per resumir una qüestió bastant complexa i múltiple, en 
la nostra opinió, l’enfocament ecològic ha contribuït des de diferents angles a 
ampliar la recerca sociolingüística. En primer lloc, ha fet èmfasi en la necessitat 
d’adoptar un criteri més integral, interdependent i dinàmic en l’estudi dels 
fenòmens sociolingüístics. Aquest nou enfocament més ampli, doncs, que 
substitueix les posicions estructuralistes que havien dominat el camp de la 
lingüística en el segle XX, s’ha convertit en una molt més complexa però, al 
mateix temps, més poderosa eina heurística per a examinar la multiplicitat de 
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factors que s’han de tenir en compte en situacions de contacte lingüístic. En 
segon lloc, ha destacat el paper que la llengua pot jugar com la principal eina 
d’adaptació a l’entorn social i natural. En tercer lloc, la connexió entre la llengua 
i l’ecologia, sens dubte, ha ajudat a crear consciència de les tendències actuals 
d’homogeneïtzació mundial de la diversitat cultural i de la lingüística en 
particular.19 

Estretament relacionat amb el desenvolupament de metàfores que 
conceben les llengües com a entitats naturals, el primer article posa en 
evidència la prominent qüestió del purisme lingüístic, afirmant que tot i el seu 
'contaminant' contacte amb l’espanyol, l’idioma encara gaudeix de 'bona salut'. 
El purisme és una de les més freqüents (i polèmiques) qüestions ideològiques, 
present no només en els discursos oficials de la política i planificació lingüística, 
sinó també en els discursos dels propis parlants, que són molt conscients del 
valor que s’assigna a les diferents varietats lingüístiques.  
 
Conclusió  
 
Utilitzant els mètodes i eines de l’Anàlisi Crítica del Discurs i basant‐me en la 
literatura sobre ideologies de la llengua, hem analitzat en aquest document 
articles de premsa que es centren en les preocupacions sobre el futur del maia 
yucatec. En primer lloc, aquesta anàlisi crítica s’ha centrat en com els dos diaris 
estudiats creen i recreen discursivament un marc sociopolític jeràrquic, dividit 
entre regió i nació, marc en el qual el debat sobre la revalorització del maia es 
duu a terme. És gairebé un lloc comú de la literatura especialitzada afirmar que 
les nacions són 'imaginades' i que la premsa és una institució central en el 
procés de recrear imatges nacionals. Com es pot observar, en el context 
yucatec cantar l’himne en maia s’utilitza com un element essencial per reforçar 
la identitat nacional mexicana, encara que l’objectiu és, suposadament, la 
promoció de la llengua indígena. Hem vist també com la premsa dóna veu tant 
a les autoritats com als experts, que són citats de manera directa o indirecta a 
través dels articles, reflectint les estructures de poder de la societat general. Si 
bé aquesta anàlisi s’ha centrat en la representació de la llengua maia a la 
premsa i les seves implicacions en un context sociocultural més ampli, som 
conscients que aquesta investigació ha de tenir en compte també els processos 
de producció i consum textual, que poden ser explorats en una posterior 
recerca. En el primer cas, serà necessari examinar amb cert detall com les 
diferents ideologies polítiques s’incorporen en els discursos dels diaris. En el 
segon, serà important incloure la teoria de la recepció com a part de la nostra 
futura investigació, considerant‐la com una part essencial dels estudis 
etnogràfics per avaluar l’impacte que les ideologies lingüístiques representades 
en la premsa poden tenir en els parlants.  

                                                        

19 Vegeu Crystal (2004: 3) per a una breu comparació històrica entre el desenvolupament de la consciència 
ecolinguística i altres moviments socials. 
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La segona part del document s’ha ocupat dels discursos de vitalitat 
lingüística a Yucatán. La representació de la situació actual dels maies sovint es 
basa en metàfores biològiques que fàcilment porten a una visió essencialitzant 
de les llengües. Així, els trops acostumen a referir‐se a les llengües com a 
entitats orgàniques que poden ser, en major o menor mesura, pures o 
contaminades. En aquest sentit, el purisme lingüístic es converteix en un debat 
ideològic crucial que aflora críticament en els processos de revitalització de 
llengües, encara que es pot trobar també en altres contextos sociolingüístics, 
atès que els judicis de valor sobre l’ús de la llengua semblen ser un fenomen 
omnipresent. Tot i que una concepció monolítica de la identitat ha estat posada 
en dubte i deconstruïda en la teoria postmoderna, essent descrita com a 
híbrida, estratificada, contingent i fluïda, la llengua, almenys en la 
sociolingüística tradicional, segueix essent vista massa sovint com un objecte fix 
i delimitat. De fet, adjectius similars als utilitzats per definir la identitat es 
podrien aplicar a les llengües. És fonamental tenir en compte, però, que molts 
sociolingüistes han intentat deconstruir críticament el concepte de llengua o, 
com Makoni i Pennycook (2007) diuen, 'desinventar' la llengua. En el nostre 
corpus, per exemple, el concepte reificat de llengua materna està molt estès, la 
qual cosa mereix un examen més detingut. 

Després d’analitzar el corpus dels dos diaris, podem sintetizar els 
arguments sobre el debat lingüístic amb alguns pocs termes que sovint 
sorgeixen a les notícies. La llengua maia és a la base de la identitat regional de 
Yucatán, és part de les arrels d’aquesta regió i condensa un passat gloriós que 
ha estat transmès des dels avantpassats. No obstant això, parlar la llengua 
indígena es continua relacionant sovint amb marginació, discriminació, 
endarreriment, pobresa, estigma i vergonya. Per tant, el maia ha de ser 
valoritzat, conservat, dignificat, rescatat, respectat i revitalitzat. Finalment, 
tornant al tema clau de Cameron, sostenim que el debat sociolingüístic en curs 
a Yucatán és més que una preocupació per la reproducció o la pèrdua de la 
llengua maia. És, en poques paraules, un procés de recuperació de l’autoestima, 
el respecte i l’orgull com a resposta a la marginació històrica. L’èmfasi en les 
notícies es posa sovint en la necessitat de donar valor a la llengua indígena, i, 
és, per tant, no només un procés de revitalització del maia, sinó també, i potser 
més important, es tracta de donar metonímicament valor al poble maia . Saber 
si aquest esforç de revalorització és un factor decisiu per al futur de la llengua 
maia o seguirà sent bàsicament un component simbòlic en aquest procés és, 
però, una qüestió oberta. 
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Apèndix 
 
Himne Nacional Mexicà  
En línia a: http://en.wikipedia.org/wiki/Himno_Nacional_Mexicano  
Música: Jaume Nunó  
Lletra: Francisco González Bocanegra 
 
Coro 

Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón. 
Y retiemble en sus centros la Tierra, 
al sonoro rugir del cañón. 
¡Y retiemble en sus centros la Tierra, 
al sonoro rugir del cañón! 

Estrofa I 
Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva 
de la paz el arcángel divino, 
que en el cielo tu eterno destino 
por el dedo de Dios se escribió. 
Mas si osare un extraño enemigo 
profanar con su planta tu suelo, 
piensa ¡oh Patria querida! que el cielo 
un soldado en cada hijo te dio. 

Estrofa V 
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
De la patria manchar los blasones! 
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones 
En las olas de sangre empapad. 
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle 
Los cañones horrísonos truenen, 
Y los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 

Estrofa VI 
Antes, patria, que inermes tus hijos 
Bajo el yugo su cuello dobleguen, 
Tus campiñas con sangre se rieguen, 
Sobre sangre se estampe su pie. 
Y tus templos, palacios y torres 
Se derrumben con hórrido estruendo, 
Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil héroes la patria aquí fue.  

Estrofa X 
¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 
Si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 



Llengua i lluita sociopolítica en el món hispànic 
Universitat de Newcastle, abril 2010 

  50

Referències 
 
 
Anna, Timothy E. 

1998  Forging Mexico: 1821‐1835. Lincoln: University of Nebraska Press. 
 
Anderson, Benedict 

2006  Imagined  Communities.  Reflections  on  the  Origin  and  Spread  of 
Nationalism. Revised Edition. London: Verso. 

 
Bakhtin, Mikhail 

1986  Speech Genres  and  Other  Late  Essays.  Edited  by  Emerson,  C.  and 
Holquist, M. Texas: University of Texas Press. 

 
Bastardas, Albert 

2005  Linguistic  sustainability and  language ecology. Language & Ecology. 
March. On line at: http://www.ecoling.net/Sustainability.pdf 

 
Billig, Michael 

1995     Banal Nationalism. London: SAGE. 
 
Blommaert, Jan (ed.) 
  1999    Language Ideological Debates. Berlin: Mouton de Gruyter. 

 
Bourdieu, Paul 

1991  Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press. 
 
Cameron, Deborah 
  1995    Verbal Hygiene. London: Routledge.  

2007  Language endangerment and  verbal hygiene: History, morality  and 
politics.  In Duchêne, A. and M. Heller. Discourses of Endangerment. 
268‐285. London: Continuum. 

 
Campbell, Lyle 

1997  American  Indian  Languages.  The  Historical  Linguistics  of  Native 
America. Oxford. Oxford University Press. 

 
Carbó, Teresa and Eva Salgado 

2006  Invisibilidad  de  las  lenguas  indígenas  en  la  prensa mexicana,  o:  el 
recuento de un ¿olvido? (1989–1995).  In Roland Terborg and Laura 
García  Landa  (eds.)  Los  retos de  la planificación del  lenguaje  en el 
siglo XXI. 525–562. México: UNAM. 

 
Castells‐Talens, Antoni 

2004  The  Negotiation  of  Indigenist  Radio  Policy  in  Mexico.  Ph.D. 
dissertation. Gainsville: University of Florida. 

 
Chouliaraki, Lilie and Norman Fairclough 

1999  Discourse  in  Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis. 
Edinburgh. Edinburgh University Press. 

   
 
 



Llengua i lluita sociopolítica en el món hispànic 
Universitat de Newcastle, abril 2010 

  51

Crystal, David 
2004  Creating a world of languages. Keynote speech at the Congress on 

Language diversity, sustainability and peace Linguapax X. Barcelona. 
20‐23 May 2004  On line at: 
http://www.linguapax.org/congres04/pdf/crystal.pdf [Accessed 
03/3/2010] 

 
Fairclough, Norman 
  1992    Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

1995    Media discourse. Arnold: London. 
 
Fill, Alwin and Peter Mühlhäusler (eds.) 

2001  The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and  the Environment. 
London and New York: Continuum. 

 
Flores Farfán, José Antonio 

2009  Variación,  ideologías  y  purismo  lingüístico.  El  caso  del mexicano  o 
náhuatl. CIESAS. Publicaciones de la Casa Chata. México DF: México. 

 
Gal, Susan and Kathryn Woolard 

2001  Languages and Publics. The Making of Authority. Manchester, UK & 
Northampton MA: St. Jerome Publishing. 

 
Gellner, Ernest 
  1983    Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Publishing. 
 
 
Haugen, Einar 

2001  The  Ecology  of  Language.  In  The  Ecolinguistics  Reader.  Language, 
Ecology  and  the  Environment.  London  and New  York:  Continuum. 
First published in The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen, 
Anwar S. Dil (ed.), 325‐39, 1972. Stanford: Stanford University Press 

 
Heller, Monica and Alexandre Duchêne 

2006  Sociolinguistics, globalization and social order. In Duchêne, A. and M. 
Heller. Discourses of Endangerment. 1‐13. London: Continuum. 

 
INEGI 

Censos  y  conteos  de  población  y  vivienda.  Instituto  Nacional  de 
Estadística y Geografía. On line at: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.asp
x [Accessed 03/3/2010] 

 
Irvine, Judith and Susan Gal 

2000  Language  ideology  and  linguistic  differentiation.  In  Kroskrity  (ed.) 
Regimes  of  Language.  Ideologies,  Polities  and  Identities.  35‐83.. 
School of American Research Press. Santa Fe: New Mexico. 

 
Kroskrity, Paul V.     

2000  Regimenting languages. In P. V. Kroskrity (ed.) Regimes of Language. 
Ideologies, Polities and Identities. 1‐34. School of American Research 
Press. Santa Fe: New Mexico.    

 
Lakoff, George and Mark Johnson 
  1980    Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.   



Llengua i lluita sociopolítica en el món hispànic 
Universitat de Newcastle, abril 2010 

  52

 
 
Ligorred Perramon, Francesc 

1997   U mayathanoob  ti dzib: Las voces de  la escritura. Mérida, Yucatán, 
Mexico: Universidad Autónoma de Yucatán. 

 
Mackey, William F. 

2001  The  Ecology  of  Language  Shift.  In  The  Ecolinguistics  Reader. 
Language,  Ecology  and  the  Environment.  London  and  New  York: 
Continuum.  First  published  in  Sprachkontakt  und  Sprachkonflikt, 
Peter H. Nelde (ed.), 1980, 35‐41. Wiesbaden: Franz Steinar. 

 
Makoni, Sinfree and Alistair Pennycook (eds.) 

2007  Disinventing  and  Reconstituting  Languages.  Clevedon: Multilingual 
Matters. 

 
Martín Briceño, Enrique 

1997  Breve  incursión  en  la  entonación  interrogativa  del  español  de 
Yucatán. In Lara Cebada, C. (comp.) Identidades sociales en Yucatán. 
231‐240. UADY. Mérida: Mexico.   

 
Muehlmann, Shaylih 

2007  Defending  diversity:  Staking  out  a  common  global  interest?  In 
Duchêne, A. and M. Heller (eds.). Discourses of Endangerment. 14‐34. 
London: Continuum. 

 
Ricardson, John E. 

2007  Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis. 
Hampshire: Palgrave Macmillan. 

 
Schieffelin Bambi B., Kathryn A. Woolard and Paul V. Kroskrity (eds.) 

1998  Languages Ideologies. Practice and Theory. Oxford: Oxford University 
Press. 

 
Spitulnik, Debra 

1998  Mediating Unity and Diversity. In Languages Ideologies. Practice and 
Theory.  Bambi  B.  Schieffelin,  Kathryn  A.  Woolard  and  Paul  V. 
Kroskrity (eds.) 167‐188. Oxford: Oxford University Press. 

 
Spivak, Gayatri Chakravorty 
  1993    Outside in the Teaching Machine. London: Routledge. 
 
Suárez, Jorge 

1983  The  Mesoamerican  Indian  Languages.  Cambridge:  Cambridge 
University Press. 

 
Warren, Kay B. 

1998  Indigenous  Movements  and  Their  Critics.  Pan‐Maya  Activism  in 
Guatemala. Princeton: Princeton University Press. 

Warren, Kay B. and Jean E. Jackson (eds.) 
2002  Indigenous Movements, Self‐representation, and the State in Latin 

America. Austin: University of Texas Press. 
 



Llengua i lluita sociopolítica en el món hispànic 
Universitat de Newcastle, abril 2010 

  53

 
 
Epíleg 
 
Jane Freeland,  
Universitat de Southampton 
 
 
 
 
Les quatre contribucions d’aquest seminari tracten un tema comú, els esforços 
realitzats a Espanya i Amèrica Llatina a finals del segle XX i principis del segle XXI 
per reconèixer els 'drets lingüístics' dels parlants de llengües indígenes 
minoritàries o minoritzades. La visió exhaustiva d’Utta von Gleich del 
desenvolupament d’Amèrica llatina i els tres estudis de cas complementaris 
creen un prisma útil a través del qual intuir algunes qüestions importants sobre 
la revitalització lingüística.  

L’article de Von Gleich dóna una idea clara del lent però constant 
desenvolupament, primer internacional i després nacional, dels marcs jurídics, 
en suport d’aquests drets. No obstant això, com els estudis de cas específics 
mostren, mentre que els drets lingüístics són concebuts com un capítol especial 
dels drets humans universals, implementar‐los en contextos específics genera 
tensions molt concretes. Potser el missatge més clar dels casos estudiats en tots 
aquests articles és que només podem extrapolar de l’un a l’altre amb gran 
precaució.  

En tots els casos examinats, veiem que els estats‐nació, en diferents 
conjuntures de la seva història, enfronten el repte de com "forjar una identitat 
nacional unificada i al mateix temps donar algun reconeixement a la diversitat 
nacional" (1998: 165 Spitulnik, citat per Cru). Necessàriament, doncs, aquests 
estats i els seus diversos governs interpreten de manera diferent el marc jurídic. 
A més, atès que la etnogènesi dels grups minoritzats varia d’estat a estat i de 
regió a regió, també ho fa el caràcter de la diversitat amb què ha de tractar. No 
obstant això, possiblement impulsats per l’aparent universalitat dels drets 
lingüístics, els estats tendeixen a desenvolupar polítiques lingüístiques úniques i 
uniformes. 

El seminari es va obrir amb l’exposició de Miquel Àngel Essomba sobre 
la recuperació del català, un punt de partida molt útil. Tot i que el català és 
sovint citat com una de les històries d’èxit de recuperació d’una llengua (per 
exemple, Fishman 1991), el repàs d’Essomba il∙lustra clarament que la 
recuperació no té un punt final clar, és una tasca de Sísif interminable. És més, 
la roca que Sísif empeny i la muntanya per la qual l’empeny canvia 
constantment. Inicialment, el català semblava tenir tots els avantatges, sens 
dubte, en comparació amb les llengües indígenes d’Amèrica Llatina. En primer 
lloc, competia només amb una altra llengua, i encara que les dues llengües 
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expressin cultures diferents entre si, tenen prou en comú com per coexistir amb 
relativa facilitat en una societat bilingüe. En segon lloc, com que el català va re‐
emergir primerament a través de les seves formes literàries, la variació interna 
no ha estat un greu problema. Per tant, ha estat relativament senzill 
revitalitzar‐lo mitjançant el sistema educatiu formal. Potser el més important, 
Catalunya ha disposat de recursos financers suficients per poder determinar el 
seu propi model i ritme de desenvolupament lingüístic, i fins i tot ajudar els 
altres amb generositat.  

Però avui, a mesura que Catalunya es converteix cada vegada més en 
multilingüe a través de la migració interna i externa, el català s’enfronta a una 
nova lluita per mantenir la seva força. Potser una raó per la qual el model català 
va funcionar tan bé és que la seva ideologia subjacent es va basar amb el 
"omnipresent 'nexe llengua‐cultura‐nació'" de la construcció nacional europea 
(Duchêne i Heller 2007, citat en l’article de Cru); sens dubte el català es va 
convertir en el centre, primerament de la revitalització cultural regional, i 
finalment de la resistència política a nivell nacional. Potser de manera 
significativa, els seus més fervents promotors d’avui són els que defensen la 
independència de Catalunya, que per a molts catalans és anar massa lluny. En 
un món globalitzat d’identitats més complexes, sembla que aquest model 
comença a trencar‐se i potser el català hagi de trobar una nova raó de ser 
socialment menys exclusiva. 

Tal com mostren els tres articles següents, el contrast amb Amèrica 
Llatina no pot ser més marcat. Els pobles indígenes d’Amèrica Llatina han estat 
marginats tant de temps que les seves cultures i llengües avui tenen molt poc 
prestigi social o econòmic, més aviat s’han associat amb endarreriment i 
pobresa. Per això, com mostra Cru, el maia yucatec necessita ser revalorat 
abans que pugui ser revitalitzat. Tanmateix, això planteja la pregunta 
important: es pot revaloritzar la identitat maia revaloritzant la llengua 
metonímicament, o merament ajudarà a promoure un simbolisme buit que 
reforçarà la identitat mexicana més que no pas la maia?  

Com la introducció Cru indica, la multiplicitat de llengües indígenes de 
Mèxic va sorprendre els espanyols, amb el seu afany d’unificar, estandarditzar i 
homogeneïtzar. L’article de Sheila Aikman mostra que la tendència a reduir i 
homogeneïtzar encara persisteix en el model d’EIB actualment hegemònic a 
Amèrica Llatina. Significativament, és EIB ‐educació intercultural bilingüe‐,  com 
si totes les llengües estiguessin en competència només amb una altra llengua, la 
llengua nacional. Encara que això és cert per al maia yucatec, és evident que no 
és el cas a les regions amazòniques, on el multilingüisme individual és comú. El 
concepte d’interculturalitat sembla també que aplegui totes les cultures 
indígenes en una cultura de l’'altre'. No obstant això, com assenyala Aikman, els 
pobles indígenes amazònics troben que el concepte, esbiaixat de Guatemala, no 
s’ajusta amb les seves pròpies percepcions.  

Hi ha, també, un perill real, com Cru mostra en el cas del maia yucatec, 
que la llengua es converteixi en el focus d’atenció, per ser reificada, purificada, 
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fins i tot convertida en una espècie de tòtem, de manera que perdem de vista 
els propis parlants. Encara que l’objectiu declarat de la 'interculturalitat' és 
reconèixer la 'cultura', el seu punt de partida és la llengua; la cultura es posa 
gairebé en segon lloc. Això, probablement, no és altra cosa que el producte del 
desenvolupament històric de l’EIB des dels primers programes d’educació 
bilingüe, on l’objectiu era facilitar l’ensenyament de l’espanyol. 

Com subratlla Aikman, com que l’EIB és escolaritzada i 
institucionalitzada, sovint es pot dissociar la llengua de la seva base cultural en 
la comunitat. Sens dubte, intentar la revitalització de la llengua a través dels 
sistemes d’educació formal, que va servir tan bé per al català (i altres llengües 
minoritàries en el món occidental) no és necessàriament el millor punt de 
partida per a la revitalització de les llengües indígenes. Hi pot haver una certa 
justícia en l’ús de l’educació per revitalitzar una llengua reprimida, ja que ha 
estat un instrument clau en la repressió. Tanmateix, la repressió ha limitat 
l’abast d’aquella llengua, i moltes llengües encara són vives gràcies a fortes 
tradicions orals, per la qual cosa la variació interna pot ser important. En 
conseqüència, aquestes no són les llengües ja homogeneïtzades o 
estandarditzades que l’'omnipresent nexe llengua‐cultura‐nació/regió/grup 
ètnic', i gran part del discurs dels drets lingüístics, tendeixen a imaginar (Pratt, 
1987: 49). Fent‐les així aptes per a l’educació formal, pot en realitat distreure 
de la seva reactivació en la comunitat. 

 Finalment, i més important, von Gleich mostra com els esforços de 
revitalització a l’Amèrica Llatina tenen lloc sovint en condicions d’extrema 
pobresa. A diferència del català, els governs llatinoamericans depenen 
d’agències externes i organitzacions no governamentals, i per tant han 
d’adoptar o adaptar, en el millor dels casos, models importats imposats de dalt 
a baix. No obstant això, respondre a les necessitats locals hauria ser un procés 
de baix a dalt i de doble sentit, que tingués en compte les percepcions i les 
ideologies lingüístiques indígenes, i que posés com a mínim un grau de control 
financer en mans locals. En canvi, von Gleich identifica una gran bretxa entre els 
marcs legals i de polítiques i la seva aplicació sobre el terreny. Aquesta 
diferència s’origina en la distància entre els responsables polítics‐ molts dels 
quals encara provenen de les elits monolingües, o estan molt influïts pels 
lingüistes occidentals i les seves ideologies‐ i les comunitats a les quals es 
dirigeixen les polítiques.  

Tot plegat pot semblar irremeiablement depriment, si als catalans, amb 
la seva situació econòmica, la seva cultura i els seus recursos, els resulta difícil 
mantenir la llengua, quina esperança hi ha per als pobles indígenes 
llatinoamericans? No obstant això, allà on els pobles indígenes sí que tenen una 
mica de control sobre la seva pròpia educació, estan començant a desenvolupar 
els sistemes de baix a dalt que defensa von Gleich. Aikman esmenta el 'sistema 
d’educació indígena'‐ en contraposició a 'l’educació per als pobles indígenes'‐ 
que s’està desenvolupant a la Bolívia d’Evo Morales. A Colòmbia, les comunitats 
indígenes també estan desenvolupant models locals d’'educació pròpia', 
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relacionat amb un més ampli 'Pla de vida' establert per cada comunitat (López, 
2008: 52). Com suggereix López, aquests nous models sorgeixen de la pròpia 
anàlisi crítica dels pobles indígenes de la seva experiència en l’aplicació i el 
desenvolupament de l’EIB (op. cit: 60.). El progrés per assaig i error és lent, però 
inevitable, segons sembla. Hi haurà molt a aprendre d’aquestes crítiques, sobre 
les identitats i les llengües i com interactuen en els contextos canviants, 
multilingües i multiculturals d’avui. 

Cap al final del seu article, Cru destaca l’ús en els articles de premsa 
regional de Yucatán d’un discurs ecològic que compara el maia amb les espècies 
animals en perill d’extinció, i ens recorda algunes crítiques pertinents d’aquesta 
metàfora. No obstant això, defensa l’'enfocament ecològic' en la diversitat 
lingüística, pel seu potencial per a convertir‐se en la base d’un enfocament més 
holístic dels fenòmens sociolingüístics que tingui en compte la multiplicitat de 
factors que influeixen en cada situació multilingüe. Això, per descomptat, 
depèn del finançament adequat per a la recerca necessària, però certament 
sembla que és el camí a seguir, tant per a Amèrica Llatina com per Catalunya. 
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