
4. CARÀCTER FLEXIBLE DE L’ESTÀNDARD ORAL 

 

Les propostes que ací es formulen han estat elaborades pensant en un 

estàndard polimòrfic i de caràcter composicional, d’acord amb els principis 

que han inspirat la normativa catalana, que ha pogut ésser assumida sense 

dificultats pels catalanoparlants arreu. El caràcter flexible de les propostes 

es manifesta sobretot en els aspectes següents:  

1) En molts és presentada com del tot admissible la possibilitat 

que el locutor, quan es dirigeix a la totalitat del domini de la llengua o a 

una àrea que no sigui lingüísticament la seva pròpia, pugui continuar 

emprant determinats trets de la seva modalitat dialectal, fins i tot trets 

exclusius del seu propi dialecte; generalment es tracta de trets que dins la 

seva esfera han adquirit un prestigi literari i que no dificulten la comprensió. 

Els catalanoparlants hem d’acostumar-nos a admetre que no tots els locutors 

professionals emprin una llengua idèntica en tots els trets fònics. De fet, 

sempre hem considerat admissibles un gran nombre de variants.  

2) L’estàndard que proposem és flexible en un altre sentit: ha 

semblat bo de distingir entre nivells molt formalitzats i registres menys 

formals de la llengua. Quan es parla de l’estàndard es pensa sobretot en els 

usos lingüístics més formals, i l’estàndard s’identifica amb un llenguatge 

més lògic, més elaborat i fins i tot més elegant. Però (deixant a part 

situacions com les que es poden produir en el teatre o en el cinema, que 

poden exigir un realisme en la llengua) qualsevol locutor ha de poder 

disposar d’un estàndard que pugui ésser emprat en entrevistes, presentació 

de concursos, diàlegs amb l’auditori i en totes aquelles altres situacions en 

què l’espontaneïtat és també un requisit essencial. L’estàndard ha de 

variar d’acord amb la situació en què en fem ús. Ha d’ésser, però, 

sempre correcte i no ha de provocar ni incomprensió ni sentiments de 

rebuig.  

3) Dins cadascun dels grans dialectes catalans hi ha una sèrie de 

trets que tradicionalment posseeixen un gran prestigi, al costat d’altres 

considerats vulgars o propis de zones molt concretes. Sempre que existeixi 

una tradició sobre allò que podem anomenar «el bon ús» de llengua oral, 

caldrà fomentar-la. És per això que pensem que quan el qui parla es 

dirigeix a un auditori lingüísticament uniforme, no ha de renunciar a 

cap dels trets proveïts de prestigi. Conseqüentment, en les propostes 

formulades, sovint fem referència a usos propis d’àmbits restringits al costat 

dels usos d’àmbit general.  

4) Convé advertir, finalment, que la flexibilitat té unes restriccions: 

el fet que, fins i tot en el registre més formal, siguin considerades 

admissibles un gran nombre de variants no vol dir de cap manera que se’n 

pugui fer un ús promiscu. El locutor ha de ser conseqüent i actuar 

d’acord amb la seva pròpia competència lingüística; això vol dir que no 

ha de barrejar, per exemple, trets fonètics i morfològics propis dels 

parlars occidentals amb d’altres propis dels orientals. 

 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONS 

Finalment, cal precisar els criteris amb què han estat establerts els límits que 

oposen àmbit general a àmbit restringit, per una banda, i registre formal a 

registre informal, per l’altra. 

Com a norma, hem considerat propi de l’àmbit general qualsevol tret 

lingüístic vigent almenys en dos dels cinc dialectes territorials (això és, 

septentrional, baleàric, central, nord-occidental i valencià). Rarament un 

fenomen exclusiu del dialecte central és considerat propi de l’àmbit general 

atenent al pes demogràfic i cultural d’aquest dialecte. Són considerats propis 

d’un àmbit restringit aquells trets característics d’un determinat dialecte 

però proveïts de prestigi en el seu àmbit i que en conseqüència són 

recomanables quan la locució va dirigida a un auditori lingüísticament 

uniforme. Pot semblar sorprenent que quan es parla de l’establiment d’un 

estàndard es faci una distinció entre registres formals i informals. I 

tanmateix això respon a una realitat social i psicològica. De fet, el diàleg, 

tant en entrevistes com en enquestes, és un procediment cada dia més 

freqüent en els mitjans de comunicació, i per això en aquest document 

sovint s’ha tingut en compte aquesta realitat. 
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