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Abstract 

 

CATALÀ 

El Parlament escocès va aprovar l’any 2005 la Gaelic Language (Scotland) Act, per la qual es 

dotava el gaèlic escocès d’estatus oficial i s’iniciava una política lingüística nacional. El present 

treball descriu la llengua cèltica d’Escòcia en una aproximació sociolingüística, a partir del 

model de Spolsky (2004, 2009) de política lingüística; analitza els criteris de definició i els 

models que s’han proposat per definir el concepte de comunitat lingüística i els aplica al gaèlic 

d’Escòcia; i defineix la concepció que n’assumeixen els tres sectors implicats en la política 

lingüística gaèlica: els agents, els teòrics i els usuaris. Amb aquesta recerca s’arriba a la 

conclusió que a nivell nacional o local es pot parlar d’una comunitat lingüística gaèlica en 

termes de delimitació sociopolítica restringida a Escòcia i de diverses comunitats de pràctica on 

conflueixen usuaris de gaèlic escocès i d’altres llengües. Així mateix, la divergència en la 

concepció que tenen els agents, els teòrics i els usuaris no suposen, deu anys després de l’inici 

de la política lingüística oficial, cap fracàs de les polítiques aplicades.  

Paraules clau: Escòcia, gaèlic escocès, política lingüística, ús lingüístic, ideologia lingüística, 

comunitat lingüística 

 

ENGLISH 

The Scottish Parliament passed in 2005 the Gaelic Language (Scotland) Act, a regulation that 

endowed the Scottish Gaelic language with official status and upon which began a national 

language policy. This paper describes the Celtic language of Scotland in a sociolinguistic 

approach from Spolsky’s (2004, 2009) model of language policy; it analyses the defining 

criteria and models that have been proposed to define the concept of the language community 

and it applies them to Scottish Gaelic; and it defines the concept assumed by the three sectors of 

people implied in the Gaelic language policy: the agents, the theorists, and the users. This 

research concludes that the language community in the Scottish Gaelic language can be 

conceived as a national or local socio-politically bounded community limited to the territory of 

Scotland and also as diverse communities of practice in which users of Gaelic and other 

languages converge. Moreover, the divergences in the vision of the community the agents, the 

theorists, and the users have do not suppose, ten years after the beginning of the official 

language policy, any failure in the already applied policies. 

 

Keywords: Scotland, Scottish Gaelic, language policy, language practice, language ideology, 

language community 
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Introducció 

D’ençà de la segona meitat dels anys vuitanta, el govern escocès va començar a aplicar una 

política lingüística favorable per al gaèlic escocès, la llengua cèltica pròpia d’Escòcia, que es va 

manifestar en la creació de la primera escola immersiva a la ciutat de Glasgow. Aquesta política 

es concreta posteriorment, l’any 2005, en l’oficialització de l’estatus del gaèlic a partir de la 

Gaelic Language (Scotland) Act, aprovada pel Parlament Escocès. En aquest treball es parteix 

del model de Spolsky (2004, 2009) de la política lingüística, basada en tres components 

―l’observació dels usos lingüístics, l’anàlisi de les actituds envers la llengua i la planificació de 

l’aplicació de mesures de planificació lingüística d’estatus, corpus i ensenyament (Cooper, 

1989)― per poder dur a terme una aproximació sociolingüística de la situació actual de la 

llengua.  

En una política lingüística sempre intervenen ―activament o passivament― tres sectors 

implicats. En primer lloc, els agents, en el nostre cas, el govern. En segon lloc, els teòrics, és a 

dir, els investigadors que fan la recerca necessària per establir quines són les necessitats de la 

comunitat i quins han de ser els objectius de la política lingüística. En tercer i darrer lloc, els 

usuaris de la llengua, aquelles persones que la utilitzen en la seva vida quotidiana i que són 

destinataris de les polítiques lingüístiques.  

Partint de les premisses que el gaèlic escocès, com a objecte de planificació lingüística, és una 

llengua amb entitat i personalitat pròpies dins del contínuum gaèlic, i que els dominis d’ús 

d’aquesta llengua són els propis informals d’una llengua dominada en situació de bilingüisme 

diglòssic i conflicte lingüístic, els objectius que ens proposem en aquest treball són tres: 

1 Descriure el gaèlic escocès en una aproximació sociolingüística, a partir del model de 

Spolsky (2004, 2009) de política lingüística. 

2 Analitzar els criteris de definició i els models que s’han plantejat i discutit per definir el 

concepte de comunitat lingüística i aplicar-los a la realitat sociolingüística del gaèlic 

d’Escòcia. 

3 Definir la concepció de la comunitat o comunitats lingüístiques del gaèlic escocès que 

assumeixen els tres sectors implicats de la política lingüística: agents, teòrics i usuaris. 

Per poder atènyer aquests objectius ens hem fet unes preguntes de recerca i hem formulat unes 

hipòtesis que han estat contrastades amb la informació disponible. És així que, en termes 

genèrics, ens preguntem: quina mena de comunitat lingüística és la gaèlica escocesa? En quin 
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concepte l’assumeixen els tres sectors implicats de la política lingüística (els agents, els usuaris i 

els teòrics)? 

Per acomplir l’OBJECTIU 1 ens formulem les preguntes i les hipòtesis següents: 

(1) Quins són els usos que fan els usuaris de la llengua gaèlica? Per a què necessiten la 

llengua i en quins dominis?  

a. HIPÒTESI 1: El gaèlic escocès, tot i ser una llengua completa per als usos de la 

població gaelòfona és una llengua parcial condicionada pels límits de l’anglès 

com a llengua sostre. 

b. HIPÒTESI 2: El gaèlic escocès, com a llengua dominada, només es fa servir per 

als dominis tradicionals, especialment les arts, la música, la dansa i la literatura 

populars. 

(2) Quina és la ideologia imperant en la població escocesa sobre la rellevància i la 

significació social i cultural de la llengua? 

c. HIPÒTESI 3: La població escocesa té una ideologia diglòssica basada en la 

subordinació del gaèlic a l’anglès. 

Per acomplir els OBJECTIUS 2 i 3 ens formulem les preguntes i les hipòtesis següents: 

(3) Quin dels principals models de comunitat lingüística que s’han plantejat en la teoria 

sociolingüística es troba d’acord amb la concepció dels usuaris, dels agents i dels 

teòrics?  

 

Atenent al fet que els usuaris són els destinataris de les mesures de política lingüística 

ideades pels teòrics i aplicades els agents, cal que ens centrem en la concepció de la 

comunitat per part dels usuaris. És per això que aquesta pregunta (3) es desgrana en 

dues subpreguntes i les seves corresponents hipòtesis: 

 

(3a) Tenen els usuaris del gaèlic escocès el mateix marc normatiu, simbòlic i ideològic 

compartit referent a la llengua?  

d. HIPÒTESI 4: Els usuaris del gaèlic escocès tenen un marc normatiu, 

ideològic i simbòlic compartit sobre la rellevància i el valor de la 

llengua. 

 

(3b) Es pot dir que entre els usuaris del gaèlic hi ha una densitat significativa 

d’interaccions?  
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e. HIPÒTESI 5: A causa de l’escàs nombre d’usuaris de la llengua i de la 

seva situació geogràfica, entre ells no hi ha una freqüència o densitat 

d’interaccions significativa. 

 

(4) Hi ha conflicte entre les concepcions de comunitat lingüística per part dels tres sectors 

implicats de la política lingüística? 

f. HIPÒTESI 6: Les diferències en la concepció de comunitat lingüística tant dintre 

de cada un dels tres sectors implicats (els usuaris, els teòrics i els agents) com 

entre la concepció majoritària de cada grup ha comportat el rebuig i el fracàs 

d’algunes polítiques aplicades. 

Aquest treball és un estudi de cas sobre la concepció de la comunitat lingüística en el gaèlic 

escocès que està dividit en tres parts estretament lligades. D’una banda, una anàlisi de la 

situació sociolingüística del gaèlic escocès d’Escòcia i una discussió sobre la situació de 

bilingüisme diglòssic i conflicte lingüístic que viu. D’una altra banda, una descripció sobre la 

relació que hi ha entre la llengua i la comunitat i sobre el model tripartit de la política lingüística 

de Spolsky (2004, 2009) ―d’anàlisi dels usos lingüístics, de les actituds envers la llengua i les 

mesures de planificació lingüística aplicades (en l’estatus, el corpus i l’ensenyament). 

Finalment, el tercer apartat tracta els límits de la comunitat en el gaèlic escocès, on s’exposa, 

primer, el concepte de la comunitat lingüística, i, després, les concepcions dels tres sectors 

implicats de la política lingüística. Les tres concepcions s’exposen de la manera següent: 

 En primer lloc, pel que fa als agents, s’analitza el que s’ha anomenat l’“afer nacional 

gaèlic” i la reimaginació de la comunitat nacional escocesa.  

 En segon lloc, es discuteix sobre la concepció de comunitat lingüística que tenen els 

usuaris de la llengua, que són els destinataris de la política lingüística. En aquesta 

discussió s’apliquen diversos models de la comunitat lingüística (o comunitat de parla), 

desenvolupats per Kloss, Gumperz, Labov, Hymes i Corder. Uns models, però, que ens 

resulten insuficients, cosa que ens du a pensar en la comunitat de pràctica, de Wenger i 

Eckert.  

 En tercer i darrer lloc, s’observa quina és la concepció de comunitat lingüística que 

tenen els teòrics i el discurs acadèmic que s’ha creat sobre la metàfora de la mort 

lingüística i el gaèlic com a organisme viu. 
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1. Situació sociolingüística d’Escòcia 

 

1.1. El gaèlic escocès: una definició 

Constituïda políticament com una de les quatre nacions que conformen el Regne Unit 

(juntament amb Anglaterra, el País de Gal·les i Irlanda del Nord), Escòcia (en gaèlic escocès, 

Alba) gaudeix d’una autonomia sorgida de les polítiques de descentralització de l’Estat britànic, 

conegudes com a devolution, unes polítiques que van culminar a Escòcia l’any 1999 amb 

l’establiment del Parlament escocès a la capital del país, Edimburg. Lingüísticament, Escòcia és 

una nació multilingüe constituïda per tres llengües parlades tradicionalment al territori: l’anglès 

(escocès), l’scots (també anomenat escocès) i el gaèlic escocès. En aquest treball ens centrarem 

en aquesta darrera tot partint de la premissa que, com a objecte de planificació lingüística, és 

una entitat amb personalitat pròpia dins del contínuum gaèlic (des d’Irlanda, fins a Escòcia, 

passant per l’Illa de Man)
1
 i es descarta, per tant, la reflexió profunda sobre si és una llengua o 

un dialecte.  

El gaèlic d’Escòcia és una llengua de la família cèltica i, més concretament, de la branca 

goidèlica ―que inclou també el gaèlic irlandès i el gaèlic manx―, parlada per unes 57.375
2
 

persones (National Records of Scotland, 2011: Taula QS211SC) a Escòcia, especialment, a les 

Terres Altes i les Illes Hèbrides, i, de forma residual, al Cap Bretó (província de Nova Escòcia, 

Canadà). Tot i que (1) ha patit una pèrdua constant de parlants i dominis d’ús des del segle XVIII 

arran de les guerres successòries al tron de la Gran Bretanya i de consegüents canvis 

substancials en el sistema econòmic i tradicional de les Terres Altes, (2) que es troba en un 

procés de substitució lingüística a causa del pes social de l’anglès
3
, i (3) que ha estat classificat 

per la UNESCO com una llengua “definitivament amenaçada”, el seu context social està 

canviant significativament gràcies als esforços dels processos de revitalització lingüística, 

endegats des de la dècada dels vuitanta pel govern escocès i les institucions del país (McLeod, 

2006), i del reconeixement del seu estatus legal l’any 2005. 

 

 

 

                                                           
1
 Davant de la manca d’espai, el lector pot trobar una discussió aprofundida sobre el contínuum gaèlic a 

Watson (1989), Ó Baoill (2000), Lamb (2001), McIntosh (2004) i Smith-Christmas & Ó hIfearnáin 

(2015).  
2
 Aquesta xifra representa una disminució d’un 0,1 % respecte la xifra de l’any 2011, de 58.552 parlants 

(National Records of Scotland, 2001: taula QS211SC). 
3
 L’exemple paradigmàtic n’és l’estudi que reflecteix l’obsolescència i la mort del dialecte gaèlic de la 

regió escocesa d’East Sutherland (Dorian, 1981). 
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1.2. Conflicte lingüístic a Escòcia 

La realitat trilingüe tradicional d’Escòcia ha comportat una lluita de les comunitats 

lingüístiques
4
 minoritàries gaèlica escocesa i scots per ocupar àmbits d’ús de l’anglès. Segons 

Spolsky (2010: 55), “the most common result of […] language contact has been language 

conflict, producing pressure from one language on speakers of other languages to adopt it”. En 

aquest concepte de conflicte lingüístic, també extensament discutit per Aracil (1965, 1982) i 

Ninyoles (1975, 1980, 1989, 1993), es distingeixen dos tipus de conflictes o tensions: d’una 

banda, el conflicte latent, que no és conscient, banal fins i tot, però que pot generar malestar 

social i reivindicació legal i d’ampliació d’usos per part de la comunitat lingüística minoritària; 

d’una altra banda, el conflicte manifest quan passa a ser conscient i manifestat per part de la 

comunitat. En el cas del gaèlic, si bé tradicionalment hi ha hagut una demanda generalitzada 

d’ampliacions d’ús i de promoció lingüística, no és fins a l’aprovació de la Gaelic Language 

(Scotland) Act 2005 que no s’observa un conflicte manifest de defensa i desplegament d’una 

política lingüística favorable per a la llengua.  

El gaèlic escocès es troba en una situació de bilingüisme diglòssic i de conflicte lingüístic per la 

pugna de dominis d’ús. En aquest cas, els factors polítics, econòmics i socioculturals que han 

creat aquest conflicte han causat una situació de diglòssia ―un concepte elaborat per Ferguson 

(1959) i discutit per Gumperz (1964) i Fishman (1967, 1991, 2001)― amb la intrusió o 

interposició lingüística d’una llengua dominant, l’anglès, i el retrocés i la substitució 

progressiva de la llengua dominada, el gaèlic escocès, que veu l’observació de la realitat del 

món i les innovacions lingüístiques a través de la llengua dominant.  

La substitució progressiva de la llengua gaèlica s’ha degut a tres motius: la reducció constant 

del nombre de la població gaelòfona per la mort dels parlants d’edat més avançada (i amb les 

majors competències nadiues de la llengua); el canvi lingüístic de les generacions més joves 

envers l’anglès; i l’erosió dels dominis d’ús de la llengua. Es pot afirmar, per tant,  que el gaèlic 

escocès és una llengua dominada pròpia de contextos informals. L’anglès (escocès), per contra, 

és l’idioma dominant, amb un alt prestigi entre els usuaris del gaèlic i amb una gran 

diversificació de les funcions comunicatives. És per això que es pot afirmar que l’anglès 

(escocès) actua com a llengua sostre (Pradilla, 2007), o Dachsprache, si seguim la terminologia 

de Muljačić (1989). 

Això, en paraules de Watson (1989: 55), “can bring moden speakers to the point where only a 

limited selection of topics can be discussed satisfactorily by them in their own mother tongue”, 

motiu pel qual el gaèlic escocès esdevé progressivament una “llengua parcial” (en contrast amb 

                                                           
4
 El concepte  de la comunitat lingüística serà tractat a bastament a l’apartat 3 (Els límits de la comunitat 

en el gaèlic escocès). 
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la “llengua completa”) ―un concepte encunyat per Lamuela (1994: 47)―, és a dir, una llengua 

que es fa servir només en una part dels dominis d’ús, condicionats, en aquest cas, per la 

interferència de l’anglès (la llengua dominant i sostre) en la resta de dominis (formals). 

L’avenç de la llengua dominant no comporta només el retrocés dels dominis d’ús de la llengua 

dominada, sinó també la disminució del prestigi lingüístic, de manera que la llengua que acaba 

imposant-se també l’acaba monopolitzant, i, per tant, el sorgiment de la deslleialtat lingüística 

(que pot arribar a transformar-se en autoodi segons el grau d’avenç de la substitució lingüística) 

envers la llengua dominada.  

Precisament la lleialtat lingüística és sovint la causa mateixa que desencadena la planificació 

lingüística d’una llengua (Bowerman, 2006): el desig per mantenir i promoure l’ús d’una 

llengua dominada (en aquest cas, el gaèlic escocès), principi bàsic de la lleialtat, comporta 

l’extensió dels dominis d’ús de la llengua (estatus), dels materials de referència (corpus) i de la 

seva pròpia adquisició i/o aprenentatge a l’escola (ensenyament). La lleialtat lingüística, però, a 

més de referir-se als esforços abans esmentats, també es troba estretament lligada a la identitat 

de la comunitat lingüística. I és que el grau de la lleialtat d’una determinada comunitat 

lingüística dependrà de com és de conscient la comunitat de la seva pròpia llengua i identitat 

(Fishman, 1997) i, alhora, de les diferències entre la seva identitat i la de la resta (Bowerman, 

2006). 

Tanmateix, cal tenir en compte que arran de l’oficialització de l’estatus de la llengua l’any 2005, 

la seva introducció a l’Administració i el seu ús en el sistema educatiu i els mitjans de 

comunicació, s’han creat nous dominis d’ús per a la llengua, formals i amb diversos graus 

d’especialització. Caldria analitzar, doncs, l’impacte d’aquests nous dominis no només sobre la 

població gaelòfona nadiua, sinó també sobre els new speakers i els Gaelic learners per, entre 

d’altres, evitar un xoc de necessitats lingüístiques entre aquests grups socials i les repercussions 

que podrien tenir
5
. 

 

2. Llengua i comunitat: una qüestió de planificació 

La pressió que exerceix la llengua dominant en un context de diglòssia i de conflicte lingüístic, 

sigui o bé com a conseqüència de processos de determinades polítiques lingüístiques o bé per 

manca de polítiques, “has produced challenges to social structure that many people have begun 

to worry about” (Spolsky, 2010: 55).  

                                                           
5
 Vegeu els conflictes d’una planificació lingüística tecnocràtica aplicada pel govern irlandès a Carnie 

(1995) i els problemes envers la terminologia de l’irlandès, amb interessos diferents pel que fa als 

aprenents i els nadius, a Ní Ghearáin (2011). 
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Spolsky, en el seu model de política lingüística (2009, 2010, 2012), distingeix tres components 

que es troben estretament relacionats. Per un costat, les pràctiques o usos (practices), que són el 

conjunt d’hàbits lingüístics d’una comunitat. Per un altre costat, la ideologia (beliefs), que és el 

sistema d’actituds i creences d’una comunitat envers una llengua. Finalment, la planificació 

lingüística (management), que és el conjunt d’activitats dirigides envers l’estatus, el corpus i 

l’ensenyament de la llengua (Cooper, 1989) per tal de canviar les pràctiques i la ideologia de la 

comunitat. La comunitat és, doncs, la base social sobre la qual s’aplica la política lingüística. 

Una base social en la qual “all human beings are socialized within a particular socio-cultural 

setting, or settings” i que, per tant, “while they are […] individuals they are also members of a 

group (or groups) where this can include family, clan, neighborhood, region, and state” 

(Ricento, 2014: 360). 

Si la planificació lingüística es pot resumir en “what actors attempt to influence what 

behaviours of which people for what ends under what conditions by what means through what 

decision-making processes with what effect” (Cooper 1989: 98), aleshores ens trobem davant 

d’un ventall d’agents socials —“[who] often lack direct political power but do exert collective 

pressure; and [also] the politically powerful government and state” (Ager, 2007: 379)— que 

pretenen influir en les pràctiques i les actituds, i d’uns grups socials sobre els quals s’aplicaran 

aquestes mesures. 

 

3. Els límits de la comunitat en el gaèlic escocès 

 

3.1. El concepte de la comunitat lingüística 

Havent vist la relació entre la llengua, el conflicte lingüístic, la planificació lingüística i el 

concepte de la lleialtat lingüística, podem observar la freqüència amb què apareix el terme 

comunitat, entesa com a grup social abstracte sobre el qual s’apliquen les mesures de política i 

planificació lingüístiques. Però, què és exactament la comunitat lingüística? 

Per a Boix & Vila (1998: 118), la comunitat lingüística és una “unitat social” entesa com a 

col·lectiu de parlants que tenen unes característiques determinades. Aquesta comunitat, doncs, 

es pot definir com un constructe (Irvine, 2006: 689) desenvolupat i debatut pels acadèmics per 

referir-se a aquest col·lectiu o “social aggregate” en el qual s’utilitza la llengua. Irvine (2006) 

enumera quatre criteris que ens poden ajudar a establir una comunitat des del punt de vista 

abstracte i segons quines siguin les característiques des de les quals partim. 
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Criteri 1. Si la comunitat s’entén i es descriu com un constructe abstracte, com una 

idealització del grup social o fins i tot com una “reimaginació” del que és el 

grup social (Anderson, 1996). 

La consideració de la comunitat lingüística com un constructe abstracte ens porta a una 

concepció top-down de la jerarquia social, on s’entén la comunitat com l’element que configura 

les pràctiques i les actituds dels individus; per tant, es pren el grup social com l’element de 

recerca sociolingüística (Britain & Matsumoto, 2008). Com ja esmentava Tönnies (1984) i 

apuntaven Fishman (1972a, 1972b) i Johnson (2009), els membres de la comunitat duen a terme 

la seva sociabilitat segons dos principis, a priori, antitètics. D’una banda, la Gemeinschaft, és a 

dir, la community (Fishman, 1972a, 1972b) o tribe (Johnson, 2009), entesa com els llaços 

primordials i emocionals del grup social. D’una altra banda, la Gesellschaft, és a dir, la society 

(Fishman, 1972a, 1972b; Johnson, 2009), que és la voluntat arbitrària o racional. Davant 

d’aquesta dicotomia, la ideologia nacionalista pretén la creació d’una “imagined political 

community” (Anderson, 1996: 3), és a dir, la constitució d’una comunitat lingüística imaginada 

que pren com a referència la Gesselschaft o nació. Nació i comunitat es perceben com a entitats 

paral·leles segons la concepció herderiana. 

Criteri 2. Si ens atenim al coneixement lingüístic dels parlants i en les seves pràctiques. 

Una comunitat es pot concebre des de dues vessants: una de macrosocial ―l’anàlisi del 

comportament de grup― i una de microsocial ―l’anàlisi del comportament individual. Per un 

costat, la vessant macrosocial es basa en la proposta de Kloss (1986) per la qual la comunitat es 

configura per tots els parlants d’una llengua que la tinguin com a materna, deixant de banda si 

es troben allunyats entre ells, i no hi ha interaccions, o si presenten una gran densitat 

d’interaccions. Per un altre costat, la vessant microsocial inclou la discussió sobre el concepte 

de “comunitat de parla”, introduït pel mateix Kloss (1986). Gumperz (1962, 1964, 1968, 1971) 

l’analitza des del punt de vista de la densitat de les interaccions lingüístiques, Labov (1966, 

1972, 1989, 2006) ho fa partint de les ideologies lingüístiques i els marcs normatius compartits, 

Hymes (1967, 1972, 1974) pren la base de la voluntat de participació dels seus membres, i 

Corder (1973) tracta la identitat individual del parlant sobre la seva pròpia percepció de la 

comunitat a què pertany. Aquests dos últims autors fan èmfasi en el concepte de la 

“membership”
6
 dins de la comunitat, tractat abastament per Holmes & Meyerhoff (1999).  

Criteri 3. Si l’agregat social s’hauria d’analitzar des del punt de vista de l’homogeneïtat i 

monolingüisme o des de la seva diversitat interna i plurilingüe. 

Si bé Labov (1966, 1972, 1989, 2006) va analitzar la ciutat de Nova York i Martha’s Vineyard 

des d’una concepció monolingüe (en anglès) de la comunitat i posteriorment Gumperz (1962, 
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 El Termcat proposa, com a equivalent en català, el terme “filiació”. 
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1964, 1968, 1971), a partir del seu treball a l’Índia, la va concebre com a monolingüe o 

bilingüe, Ricento (2014) afirma que les comunitats són heterogènies tant des del punt de vista 

cultural com lingüístic. S’observa, doncs, una evolució en la concepció de la comunitat, de ser 

inicialment monolingüe a ser posteriorment bilingüe i finalment multilingüe.  

Criteri 4. Si el grup social analitzat s’entén com una unitat social o bé com una part d’una 

unitat social més gran. 

Segons aquest darrer criteri podem parlar de la comunitat o bé des del punt de vista de Kloss 

(1986) de competència lingüística d’uns determinats individus per formar un agregat social, o 

bé des de la concepció de la comunitat lingüística per part de Berruto (1995). Aquest autor 

planteja com a principi definitori de la comunitat la seva delimitació sociopolítica i la seva 

consegüent constitució política i nacional. En la concepció de Berruto (1995), estretament 

lligada a la Gemeinschaft i la Gesellschaft, una nació o un estat poden encabir més d’una 

comunitat lingüística, atès que aquestes entitats sociopolítiques, com succeeix al criteri (1), són 

constructes abstractes definits per la reimaginació de la pròpia comunitat, en aquest cas, 

nacional i lingüística.  

Vistos els criteris de definició d’una comunitat i les propostes que s’han presentat sobre la seva 

concepció, en els apartats següents analitzarem quina o quines concepcions assumeixen sobre la 

comunitat lingüística els sectors implicats de les tasques de política lingüística (Cooper, 1989): 

els agents (el govern escocès), els usuaris (els destinataris, és a dir, la població gaelòfona) i els 

teòrics (els investigadors universitaris)
7
.  

 

3.2. Els agents: la comunitat lingüística gaèlica delimitada sociopolíticament 

 

3.2.1. LA REIMAGINACIÓ DE LA COMUNITAT NACIONAL ESCOCESA: L’“AFER NACIONAL 

GAÈLIC” 

Segons el model de Berruto (1995: 72), una comunitat lingüística és “un insieme di persone, di 

estensione indeterminata, che condividano l’accesso a un insieme di varietà di lingua e che 

siano unite da una qualche forma di aggregazione socio-politica”. D’aquesta manera, partint 

dels usos lingüístics de la comunitat en un espai sociopolític compartit, hem de parlar de la 
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 En primer lloc, entenem per agents el conjunt de les elits oficials i influents en una societat que 

s’encarreguen d’implementar polítiques de planificació lingüística. Cal destacar, també, la possibilitat que 

hi hagi usuaris activistes, que no tractarem en aquest treball. En segon lloc, els teòrics són el conjunt de 

les institucions universitàries que duen a terme recerca sobre la planificació de la llengua. En tercer i 

darrer lloc, els usuaris són la comunitat o comunitats per a les quals s’apliquen les mesures de la política 

lingüística. En aquest treball prenem el govern escocès com l’agent principal, la població gaelòfona com 

els usuaris i els investigadors universitaris com els teòrics. 
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comunitat lingüística gaèlica d’Escòcia. Tots els membres de la comunitat lingüística estan 

relacionats per una entitat sociopolítica, en aquest cas, la nació escocesa. En queden exclosos, 

doncs, la resta de parlants del gaèlic de la diàspora escocesa al Canadà o de migrants escocesos 

a la resta del món. Cal entendre la comunitat, per tant, en termes de fronteres o de límits 

sociopolítics. I és segons aquest model que hem d’encabir la concepció del govern escocès de la 

comunitat lingüística, en dos sentits geopolítics diferents: la nació i l’administració local
8
.  

 

(1) El govern de la nació 

El govern escocès aplica polítiques lingüístiques (i, consegüentment, mesures de planificació 

lingüística) a nivell nacional per a les llengües que es parlen en el territori delimitat 

sociopolíticament per la nació escocesa, sense considerar el caràcter interestatal  de la llengua 

(excepte per la possibilitat de signar convenis entre els governs dels territoris on es parla). 

D’aquesta manera, fer referència a la comunitat lingüística gaèlica és parlar d’una comunitat 

lingüística ―la gaèlica― dins d’una altra comunitat més gran ―l’escocesa―. 

En aquesta concepció es dedueix la “reimaginació” de la comunitat nacional proposada per 

Anderson (1996) i una consegüent apropiació simbòlica de la llengua com a element distintiu 

(Macdonald, 1997). Partint de postulats ideològics propis del nacionalisme (en aquest cas, 

l’escocès), la comunitat lingüística es planteja com un constructe abstracte constituït a partir 

d’un principi jeràrquic social top-down, on és la comunitat la que defineix la identitat (política) 

dels seus individus. S’adopta, doncs, la comunitat com l’element base per a la implementació de 

polítiques de planificació lingüística (Britain & Matsumoto, 2008). Reimaginant la comunitat 

lingüística escocesa en termes de límits de la nació, liderada pel govern escocès, Escòcia es 

considera una comunitat lingüística multilingüe formada per comunitats lingüístiques diverses: 

la comunitat lingüística gaèlica, la comunitat lingüística scots i la comunitat lingüística anglesa 

(escocesa). D’aquesta manera, la ciutadania de la nació es conceptualitza en diverses comunitats 

que són considerades de forma homogènia (Haque, 2012). La comunitat lingüística gaèlica, 

constituïda com a subcomunitat lingüística escocesa, és tractada, doncs, de forma homogènia a 

tot Escòcia per ser de caràcter nacional.   

En resum, a partir dels conceptes de Gemeinschaft (o, també, community o tribe) i de 

Gessellschaft (o, també, society), la ideologia nacionalista escocesa crea una “imagined political 

community” (Anderson, 1996: 3) escocesa i, per tant, constitueix una comunitat lingüística 

imaginada que pren com a referència la Gesselschaft, és a dir, la nació. Una nació que és, 

segons Renan (2001 [1882]: 160), “una ànima, un principi espiritual, […] format per dues 
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 L’adjectiu “local” en la distribució territorial escocesa cal no confondre’l amb “municipal”, sinó amb el 

nivell administratiu (regional) del council.  
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coses. […] L’una pertany al passat, l’altra al present. Una és la possessió d’un ric llegat de 

records. L’altra és el consentiment actual, el desig de viure junts, la voluntat de fer perviure 

indivisa l’herència rebuda”. 

 

(2) El govern local 

Si abans parlàvem del paper de la nació, ara tractarem el nivell de l’Administració local, que és 

la divisió sociopolítica interna d’Escòcia. El territori escocès està dividit en 32 councils 

(“consells”) que poden aprovar un Gaelic Language Plan amb la col·laboració del Bòrd na 

Gàidhlig
9
. Ens trobem, però, una situació paradoxal. Mentre que a nivell nacional hi ha un pla 

que s’encarrega de dotar de serveis la comunitat lingüística gaèlica i vetlla per la promoció i 

l’ús de la llengua, a nivell local la política lingüística és diversa. De fet, només 14 dels 32 

councils tenen aprovat un Gaelic Language Plan (amb períodes temporals d’actuació diversos), i 

els altres 18 no en tenen cap d’aprovat (tot i que 6 d’ells van crear esborranys de plans, no van 

arribar a ser aprovats per manca de consens polític)
10

. D’aquesta manera, ens trobem que en 

qüestió de possibilitats per als parlants gaelòfons de rebre serveis en aquesta llengua s’estableix 

un principi de territorialitat per als councils on hi ha aprovat un Gaelic Language Plan i un 

principi de personalitat per als altres councils on no n’hi ha cap d’aprovat. Aquest principi 

sorgeix per efecte de l’oficialització del gaèlic a tot Escòcia i per la implantació d’un Gaelic 

Language Plan que garanteix uns serveis mínims a tot el territori. Alhora, l’homogeneïtzació de 

la comunitat es repeteix a nivell local, seguint el model de Berruto (1995).  

Davant de tot això, podem arribar a la conclusió que la política lingüística nacional i local 

envers el gaèlic és descoordinada, pels motius següents:  

 Si bé s’ha dut a terme una apropiació simbòlica de la llengua com a element característic de 

la comunitat nacional escocesa per acció del nacionalisme escocès, el paper de l’“afer 

                                                           
9
 El Bòrd na Gàidhlig és l’organisme depenent del govern escocès que vetlla per la promoció de la 

llengua, la cultura i l’ensenyament del i en gaèlic escocès, i que s’encarrega d’aconsellar les institucions 

escoceses de les mesures de planificació lingüística necessàries per asegurar uns serveis mínims en 

aquesta llengua. 
10

 Per una banda, els councils que, a data de 2015, tenen aprovat i en vigor un Gaelic Language Plan són 

els següents: Angus Council, Argyll and Bute Council, East Ayrshire Council, Edinburgh City Council, 

Falkirk Council, Glasgow City Council, Highland Council, Inverclyde Council, North Lanarkshire 

Council, North Ayrshire Council, Perth and Kinross Council, South Lanarkshire Council, Stirling Council 

i Coimhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council). Per una altra banda, els councils que, per contra, no 

tenen cap Gaelic Language Plan aprovat són els següent: Borders Council, Dumfries Council, Dundee 

Council, East Lothian Council, East Renfrewshire Council, Fife Council (en procés de redacció), 

Midlothian Council, Moray Council, Orkney Isles Council, Renfrewshire Council, Shetland Isles Council 

i West Lothian Council. Finalment, els councils que han aprovat un esborrany (en anglès, draft) de Gaelic 

Language Plan, però que no s’ha aprovat, són els següents: Aberdeen City Council, Aberdeenshire 

Council, Clackmannan Council, West Dunbartonshire Council, East Dunbartonshire Council, South 

Ayrshire Council. 
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nacional gaèlic” en l’agenda política segueix sent confús no només per la definició 

certament ambigua de l’“official status” sinó també, com diu Oliver (2005: 3),  

“[although] it is presented as a national language, yet has struggled to gain 

official status; [although] it is often alluded to in public displays and exhibitions 

of the nation or the local, yet Gaelic is not the language of common usage in the 

public domain”.  

 És descoordinada si ens atenim a la política lingüística local, ja que 14 dels 32 councils han 

aprovat i apliquen una política que té a veure només amb les necessitats de la seva població 

i, per tant, de les seves comunitats lingüístiques, cosa que condueix a una diversificació 

legal que pot provocar confusió a l’usuari gaelòfon sobre quins són els deures de 

l’Administració del council envers la promoció de la llengua i els serveis en gaèlic.  

 Aquest contrast entre la política nacional i la política local comporta la inclusió del gaèlic 

sota el principi de territorialitat en els 14 councils amb Gaelic Language Plan aprovat, i sota 

el principi de personalitat
11

 en els altres 18 que no en tenen cap d’aprovat, però que han de 

preveure un servei d’atenció mínim en gaèlic per acció de l’oficialitat del seu estatus a 

nivell nacional. 

 

3.3. Els usuaris: comunitats i relacions interpersonals 

 

3.3.1. L’APLICACIÓ D’ALGUNS MODELS DE LA COMUNITAT DE PARLA: PROBLEMES O 

SOLUCIONS? 

Com hem vist anteriorment, el govern escocès (l’agent de la política lingüística), en el marc de 

l’“afer nacional gaèlic”, considera el territori escocès (la nació escocesa) com una sola 

comunitat formada per diverses comunitats lingüístiques: la comunitat lingüística gaèlica, la 

scots i l’anglesa (escocesa), principalment. Seguint aquest plantejament de “reimaginació” de la 

comunitat (Anderson, 1996), el govern escocès té, doncs, una concepció de la comunitat 

lingüística segons el model de Berruto (1995) de delimitació sociopolítica.  

Vista la consideració de la comunitat per part de l’agent de la política lingüística analitzarem ara 

quina és la concepció de la comunitat que tenen els usuaris
12

 de la llengua. Per fer això, 

analitzarem els models més representatius que s’han proposat de la comunitat lingüística i 
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 Entenem els principis de personalitat i territorialitat a la manera de Ninyoles (1989). D’una banda, el 

principi de personalitat és aquell que assegura que l’usuari pot rebre serveis en la seva llengua, 

independentment del territori on es trobi. D’una altra banda, el principi de territorialitat és aquell en què 

els serveis en la llengua de l’usuari s’asseguren en un territori determinat.  
12

 En aquest treball considerarem els “usuaris” tots aquells individus que siguin nadius de la llengua.  
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partirem de la premissa que la comunitat o comunitats lingüístiques gaèliques han de ser, com 

diu Ricento (2014: 362), “heterogeneous (culturally) and heteroglossic (linguistically)”. 

 

3.3.1.1. Kloss 

Començarem amb el model de Kloss (1986), basat en els coneixements per part d’uns grups 

socials de la mateixa varietat lingüística. Kloss (1986: 92) definia la Sprachgemeinschaft o 

“comunitat de parla” com  

“all people who share the same mother tongue or, to be more exact, all people who 

have in common as their mother tongue a certain linguistic diasystem in its diferent 

dialectal and sociolectal varieties”.  

El coneixement del repertori lingüístic del gaèlic escocès
13

 és motiu per considerar el grup 

social com a formant d’una mateixa “comunitat de parla”. Tanmateix, aquesta definició no 

aclareix si la comunitat ha de ser monolingüe o pot ser bilingüe o si els seus parlants s’han de 

trobar agrupats o no (Boix & Vila, 1998).  

A propòsit de la comparació que Boix & Vila (1998: 118) fan en relació amb la inclusió dels 

catalanoparlants de l’Alguer com a individus de la comunitat lingüística catalana “bé que no es 

trobin ni interaccionin regularment amb la resta de catalanoparlants”, els gaelòfons de Nova 

Escòcia, al Canadà, o la resta de la diàspora gaèlica, formen part de la comunitat lingüística 

gaèlica escocesa, encara que no es trobin ni interaccionin de forma més o menys freqüent amb 

la resta de gaelòfons d’Escòcia.  

Com s’ha pogut observar, aquesta concepció de la comunitat lingüística o de parla no té en 

compte ni els usos lingüístics ni el marc normatiu, ideològic i simbòlic compartit, ni tampoc si 

la comunitat és monolingüe, bilingüe o multilingüe, ni si els seus parlants s’han de trobar 

agrupats o no.  

 

3.3.1.2. Gumperz 

El model que tractarem a continuació és el de Gumperz (1962, 1968, 1971), que analitza la 

comunitat lingüística des del punt de vista de la densitat de les interaccions lingüístiques. 

Inicialment, l’autor (1962/1971: 101) parla de “linguistic community” com “a social group 

which may be either mono-lingual or multilingual, held together by frequency of social 
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 Per una descripció de les varietats diatòpiques vegeu Robertson (1908), Ó Dochartaigh (1994-1997), 

Dorian (1981), Ó Murchú (1989), Watson (1989) i Lamb (2001); per a les varietats diastràtiques, vegeu Ó 

Maolalaigh et al. (2014); per a les varietats diafàsiques vegeu Coleman (1975), Dorian (1981) i Ó 

Maolalaigh et al. (2014). 
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interaction patterns”, un grup social que ell mateix caracteritza com “small groups” que 

estableixen lligams “by face-to-face contact or may cover large regions”.  

Posteriorment, Gumperz (1968/1971: 114) parla de “speech community” (‘comunitat de parla’) 

com “any human aggregate characterized by regular and frequent interaction by means of a 

shared body of verbal signs”, una concepció que va més enllà del concepte més social de 

“linguistic community” de què parlava al principi i, alhora, més restrictiu, ja que assumeix un 

conjunt de regles i tries gramaticals compartides.  

Si ens atenim a la distribució dels usuaris del gaèlic escocès, molt dispersos per tot el territori 

escocès (MacKinnon, 2007) i reduïts en nombre en els territoris de parla tradicional gaèlica
14

 

(Dunbar, 2006; MacKinnon, 2007), ens trobem davant d’una impossibilitat empírica d’establir 

una densitat prou considerable d’interaccions cara a cara. Aquest tipus d’interaccions, pròpies 

de la generació de parlants anomenats “Model Gaelic Speakers” (Ó Maoalalaigh, 2014), s’han 

vist impossibilitades no només per la pròpia dispersió de la població gaelòfona, sinó també per 

la reducció dràstica del nombre de parlants (MacKinnon, 2007), dels pocs dominis d’ús en què 

es pot fer servir la llengua (Watson, 1989) i pel declivi de la transmissió intergeneracional 

(Munro et al., 2011), cosa que dificulta la creació de nous parlants nadius. Si bé les interaccions 

no es poden dur a terme cara a cara, l’aparició de nous espais de comunicació digitals han 

permès la creació de comunitats virtuals que les han facilitades.  

Ara bé, hi ha prou densitat d’interacció com per poder parlar d’una comunitat de parla gaèlica 

nacional, com pretén el govern escocès? Sembla evident que no, de forma que cal pensar en 

diverses comunitats de parla gaèliques petites i disperses pel territori; per exemple, les aules 

d’immersió lingüística (on el gaèlic és la llengua vehicular), certs pobles de les Illes Hèbrides 

―com la comunitat crofter analitzada per Macdonald (1997)― o, fins i tot, el conjunt 

d’acadèmics nadius de gaèlic dels departaments d’estudis cèltics de les universitats escoceses.  

Cal recordar que és improbable que l’usuari de gaèlic escocès parli només en aquesta llengua 

durant tot el dia i que en més d’un cop alternarà amb l’anglès (escocès) o amb l’scots. Aquests 

canvis fan que Ó Maolalaigh et al. (2014: 15) siguin escèptics a l’hora de parlar de “Gaelic-

speaking communities”: 

 “Every such community contains some people who can speak both Gaelic and 

English, as well as some people who can speak only English, but there are, to all 

intents and purposes, no adults who can speak only Gaelic. In reality, what we call 

Gaelic-speaking communities nowadays could be described as English-speaking 

communities where some people also speak Gaelic.” 
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 Es consideren com a tals les Terres Altes (especialment, la costa oest) i les Illes Hèbrides. 
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Amb una manca generalitzada de densitat d’interaccions entre els parlants i, per tant, la manca 

d’uns patrons o hàbits comunicatius propis, no podem parlar de comunitats de parla gaèliques 

segons el model de Gumperz.  

 

3.3.1.3. Labov 

En el model de Labov (1972: 120-121), la comunitat de parla “is not defined by any marked 

agreement in the use of language elements, so much as by participation in a set of shared 

norms”, unes normes que “may be observed in overt types of evaluative behaviour, and by the 

uniformity of abstract paterns of variation”.  

Ens trobem, doncs, amb un model que defuig les interaccions i parteix d’un marc normatiu, 

ideològic i simbòlic compartit entre els integrants de la comunitat de parla. Els usuaris no han 

de parlar la mateixa llengua o de la mateixa manera, sinó que han de compartir actituds, 

ideologia, apreciacions o opinions (Boix & Vila, 1998: 119) sobre una varietat lingüística 

determinada, com els casos de la ciutat de Nova York o Marta’s Vineyard (1966, 1972, 1989, 

2006).  

Segons Boix & Vila (1998), aquesta concepció de la comunitat de parla laboviana s’ha aplicat a 

territoris que són lingüísticament monolingües o amb una llengua dominant i amb ideologies 

lingüístiques compactes. En el cas del gaèlic escocès, però, es pot dir que els seus parlants 

tinguin un marc normatiu, simbòlic i ideològic compartit referent a la llengua?  

Per començar, cal dir que tots els seus parlants també dominen l’anglès (escocès) i/o l’scots 

(National Records of Scotland, 2011). Per tant, hi ha un conflicte lingüístic que ens pot explicar 

per què les normes d’ús i les creences sobre la llengua són canviants i distribuïdes de forma 

desigual. A més a més, la progressiva anglicanització del sistema educatiu escocès i l’absència 

d’un ús públic generalitzat del gaèlic han fet difícil per als usuaris de la llengua cèltica escocesa 

de conèixer les varietats formals o de referència de la seva llengua, que han estat reemplaçades 

per les pròpies de la llengua dominant (l’anglès (escocès)). 

A part d’aquesta evidència, sorgida de la mateixa situació de conflicte lingüístic que pateix el 

gaèlic enfront de l’anglès, podem analitzar tres evidències més que ens mostren que no hi ha un 

consens generalitzat ni un marc normatiu compartit amb relació a la llengua.  

Per una banda, la consideració ideològica i el valor identitari que els parlants nadius donen al 

gaèlic. La politització de la llengua (Macdonald, 1997) per part dels discursos del govern sobre 

l’“afer nacional gaèlic” han comportat un canvi ideològic que s’ha manifestat en el canvi 

generacional. Així, mentre que la població major de 65 anys té el gaèlic com a formant de la 

seva “identitat banal” (Macdonald, 1997: 241), és a dir, una identitat en la qual el gaèlic es troba 
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lligat a les interaccions diàries i el considera més hiperlocalitzat en les Illes Hèbrides (i, en 

menor grau, a les Terres Altes), en la població més jove ―d’entre 19 i 64 anys― el gaèlic ja no 

constitueix la seva “identitat banal” i només el considera hiperlocalitzat en un percentatge molt 

reduït, atès que la seva rellevància rau especialment en la seva identitat nacional (West & 

Graham, 2011).  

Per una altra banda, el que Watson (1989) anomena “the dialectal nature of the language” i els 

patrons normatius d’ús de cada dialecte. Segons l’autora, les comunitats de parla gaèliques 

s’enfronten a una triple problemàtica pel que fa a aquest aspecte.  

 En primer lloc, els parlants es consideren membres del seu propi dialecte local, pel qual 

mostren un major nivell de lleialtat lingüística, i consideren aliens els dialectes veïns. 

 En segon lloc, a causa de la incomprensió que de vegades es produeix en les comunicació 

interdialectal els usuaris canvien a l’anglès per poder desenvolupar la conversa de forma 

fluïda, “rather than unfamiliar native speech forms” (Watson, 1989: 46).  

 En tercer i darrer lloc, ens trobem amb la qüestió de la “correcció” o el “bon gaèlic”. 

L’única varietat que l’usuari de la llengua acceptarà com a “bona” o “acceptable” serà la 

seva pròpia, mentre que la resta de varietats dialectals, considerades com a poc familiars, 

seran rebutjades, estigmatitzades i considerades com a “dolentes” o “inacceptables”.   

Finalment, la preeminència del nadiu en el model labovià. El parlant d’una comunitat de parla 

ha de ser un nadiu per poder-se’n considerar membre? Tot i que Labov no ho afirma, de fet 

exclou els parlants que no són nadius, es pot dir que el parlant ha de ser nadiu. Donats els 

percentatges d’ús del gaèlic escocès i el seu nombre de parlants, excloure’n els aprenents 

(Gaelic learners) o els neoparlants (new speakers) no ens donaria una imatge fidedigna de la 

realitat sociolingüística de la llengua ni de la comunitat de parla. De fet, a Ó Maolalaigh et al. 

(2014) es dóna una gran preeminència del paper d’aquests dos grups socials, tant des del punt de 

vista de les mesures de planificació lingüística com fins i tot de la resposta que s’hauria de 

donar a les seves demandes de nous dominis d’ús.  

Aquests quatre elements ―el conflicte lingüístic entre el gaèlic escocès enfront de l’anglès, la 

rellevància identitària donada a la llengua, la naturalesa dialectal del gaèlic i la preeminència 

dels nadius― fan que no es puguin crear marcs normatius, ideològics i simbòlics compartits i 

que, de retruc, no es pugui parlar de comunitats de parla gaèliques segons el model labovià.  

 

3.3.1.4. Hymes i Corder  

Els dos darrers models que analitzarem són els de Hymes (1967, 1972, 1974) i Corder (1973). 

Per a Hymes (1967/1972: 54-55), la comunitat de parla es defineix com “a community sharing 
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rules for the conduct and interpretation of speech, and rules for the interpretation of at least one 

linguistic variety”. L’autor parteix de la consideració que la comunitat de parla és una entitat 

social i no pas lingüística, en una concepció semblant a la de Labov, però que en divergeix per 

la importància de la “participació” en la comunitat sense necessitat de ser-ne “membre”. Per a 

Hymes, un individu pot participar, doncs, en una sola comunitat de parla o en més d’una. Com 

esmenta Dorian (1982: 30),  

“It highlights the minimum requirements for membership in a speech community. 

Fluency is not required, nor grammatical and/or phonological control of the speech 

variety common to the participants. The foreign learner can achieve those things and 

still be only a participant in a speech community and not a member if he or she does 

not also fully master receptive skills and sociolinguistic norms.” 

Per a Corder (1973: 53), la comunitat de parla “is made of individuals who regard themselves as 

speaking the same language; it need have no other definint attributes”. Ens trobem davant d’una 

concepció de la comunitat de parla subjectiva, atès que “speaking the same language” pot 

incloure un ampli ventall de graus de competència lingüística. Aquesta definició es troba en la 

línia de Kloss, però en divergeix per la preeminència en aquest darrer dels parlants nadius. 

D’altra banda, la definició de Corder també s’adiu amb l’“autopercepció” com a grup lingüístic 

i, per tant, amb la voluntat de participar-hi i ser-ne membres.  

Aquestes dues concepcions de la comunitat de parla permeten a la resta de la població escocesa 

de ser considerada com a comunitat de parla gaèlica en tant que, sense ni tan sols tenir 

competència en llengua, en pot ser participant. La “membership” dins de la comunitat és el 

sentiment de pertànyer-hi, de ser-ne membre, i “depends on social or behavioral properties that 

one possesses” (Holmes & Meyerhoff, 1999: 178-179). Aquest valor subjectiu de la pertinença 

a la comunitat es relaciona consegüentment amb la idea de la llengua com a element constitutiu 

de la identitat cultural (Hymes, 1974: 120) en una aproximació herderiana: voler participar en la 

comunitat de parla per poder-se autoidentificar en la identitat cultural que la hi acompanya.  

Davant de tot això, es pot afirmar que en aquestes dues concepcions ―les de Hymes i Corder― 

podem incloure tant els parlants nadius com els aprenents i els neoparlants. L’autopercepció 

individual com a membre (Corder) o participant (Hymes) d’una comunitat de parla permet la 

diversificació del nivell de competència lingüística en gaèlic escocès. D’aquesta manera, com 

s’ha dit abans, tota la població resident a Escòcia que vulgui ser considerada com a formant de 

la comunitat de parla gaèlica pot incloure-s’hi per la seva pròpia autopercepció com a individu 

que en forma part, independentment del seu nivell de competència lingüística. Atenent al fet 

que, segons Edwards (2009: 55), una de les dues funcions de la llengua és la simbòlica, és a dir, 

la consideració de la llengua com a símbol o element que identifica un grup social ―l’altra 

funció és la comunicativa, com a eina instrumental per a la comunicació―, els aprenents de 
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gaèlic també poden autoidentificar-se com a membres o participants de la comunitat per la seva 

intenció de ser-ho de forma individual.  

Fins i tot, podríem dir que els mateixos parlants nadius gaelòfons, en el seu desig 

d’autoidentificació, podrien descartar formar part de la comunitat de parla gaèlica per 

autodefinir-se només com a membres de la comunitat de parla anglesa. Ens trobem, per tant, 

davant d’una concepció de la comunitat de parla que és excessivament subjectiva i relativista. 

No obstant això, les dues concepcions de Hymes i Corder són les úniques que van permetre a 

Dorian (1982: 29) d’identificar els semiparlants
15

 de l’East Sutherland Gaelic com a membres 

de la comunitat de parla gaèlica, ja que  

“because they are highly successful participants whose receptive skills and 

knowledge of the sociolinguistic norms allow them to use their limited productive 

skills in ways which are unremarkable”.  

 

3.3.2. ELS USUARIS I LES COMUNITATS DE PRÀCTICA 

Els models que hem vist fins ara per poder definir la concepció de la comunitat lingüística (o de 

parla) que tenen els usuaris de la llengua són els de Kloss, Gumperz, Labov, Hymes i Corder, 

que, tanmateix, no responen ni a les seves pràctiques ni al seu marc normatiu, ideològic i 

simbòlic. És així que, davant d’aquesta problemàtica, veurem ara la concepció de Wenger 

(1991, 1998), Eckert & McConnell-Ginet (1992) i Eckert (2006) de la “comunitat de pràctica” 

(community of practice). 

Tradicionalment, molts sociolingüistes havien agrupat les interaccions lingüístiques, els marcs 

normatius, ideològics i simbòlics i l’autopercepció individual sota la comunitat de parla. En la 

dècada dels anys 90, Lave & Wenger (1991) desenvolupen la comunitat de pràctica, que trenca 

amb aquesta tradició. 

El concepte de la comunitat de pràctica (en anglès, “community of practice”) es defineix, 

segons Eckert & McConnell-Ginet (1992: 96), com  

“an aggregate of people who come together around mutual engagement in some 

common endeavor. Ways of doing things, ways of talking, beliefs, values, power 

relations […] emerge in the course of their joint activity around that endeavor.” 

Aquesta concepció de la comunitat emfasitza la importància del que Eckert & McConnell-Ginet 

(1999: 185) anomenen compromís o propòsit conjunt (en anglès, “joint engagement”) i 
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 Dorian (1982: 26) defineix els “semiparlants” (semi-speakers) en termes de competència lingüística, de 

la manera següent: “individuals who have failed to develop full fluency and normal adult proficiency in 

East Sutherland Gaelic, as measured by their deviations from the fluent speaker norms within the 

community”. 
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repertori de pràctiques compartides (en anglès, “repertoires of shared practices”). Partint del fet 

que la filiació en una comunitat de pràctica és, segons Meyerhoff (2002: 531), una acció 

conscient de l’usuari de la llengua ―una característica que ens recorda els models de Hymes i 

Corder―, les comunitats de pràctica esdevenen unitats més focalitzades en l’individu que no 

pas les comunitats de parla (Meyerhoff, 2002: 526). És precisament la consciència dels usuaris i 

el compromís de conformar una comunitat ―”[they] must be engaged with one another” 

(Moore, 2003: 19)― el que defineix la comunitat de pràctica. El compromís de què parlen 

Eckert & McConnell-Ginet (1999) ve donat per l’existència prèvia d’una finalitat (en anglès, 

“enterprise”) per a la seva creació, com, per exemple, la participació ideològica en la 

construcció d’una identitat.  

Les pràctiques lingüístiques i els marcs normatius, ideològics i simbòlics partiran del 

compromís conjunt i es crearan, per tant, ad hoc, segons la finalitat de la comunicació. Com diu 

Meyerhoff (2002: 528), aquests elements “are a cumulative result of internal negotiation”. En 

resum, la comunitat de pràctica es concep com una entitat social que es troba en una evolució i 

una negociació constants segons les interaccions i els compromisos establerts pels individus per 

tal d’acomplir les seves finalitats (comunicatives).  

 

(1) El repertori de pràctiques compartides  

El compromís conjunt que uneix uns usuaris per a la resolució d’un objectiu o finalitat comporta 

la creació ad hoc de les pràctiques lingüístiques compartides, enteses com el conjunt d’hàbits 

lingüístics. En el marc de la comunitat de pràctica, el repertori de pràctiques compartides no és 

estàtic, sinó que és altament dinàmic i es troba en un canvi continu sorgit de la negociació que 

es dóna a partir del compromís conjunt adquirit entre els membres de la comunitat de pràctica. 

Vegem-ne un exemple hipotètic. 

En una missa de diumenge al matí, el mossèn fa la cerimònia en gaèlic escocès davant d’una 

congregació que es reuneix cada diumenge. En aquesta situació comunicativa, la comunitat de 

pràctica utilitza un repertori de pràctiques lingüístiques formals, amb tractaments de cortesia, la 

infreqüència d’anglicismes i fins i tot l’ús d’algun arcaisme propi de la població d’edat més 

avançada. Aquestes pràctiques estan influenciades per l’ús del capellà d’una varietat altament 

formal (i extremadament purista) del gaèlic escocès, com el “Church Gaelic” (Coleman, 1975: 

158), cosa que condueix a una negociació de les pràctiques lingüístiques i el canvi d’altres 

varietats diafàsiques prèvies ―com, per exemple, la varietast informal i plena d’anglicismes 

coneguda com a “Beurlachas” (Ó Maolalaigh, 2014: 135)― envers l’establerta com a pròpia 

d’aquesta comunitat de pràctica: el “Church Gaelic”. 
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(2) Els marcs normatius, ideològics i simbòlics compartits 

La constitució d’un repertori de pràctiques lingüístiques negociades conjuntament entre els 

membres de la comunitat de pràctica comporta l’establiment de marcs normatius, ideològics i 

simbòlics compartits: “we learn from ‘doing’, from taking part in everything we do” (Oliver, 

2010: 78). Els significats compartits i les identitats adquirides emergeixen, per tant, de la 

negociació i la interacció entre els membres. I és que l’individu crea per si mateix uns marcs que 

siguin compartits amb els propis de la resta de membres de la comunitat amb els quals pretén 

ser identificat o, el que és el mateix, que siguin diferents de la resta de membres amb els quals 

no vol ser identificat.  

“In actual practice, social meaning, social identity, community membership, forms 

of participation, the full range of community practices, and the symbolic value of 

linguistic form are being, constantly and mutually, constructed.” (Eckert & 

McConnell-Ginet, 1992: 97) 

El repertori de pràctiques compartides té, com s’ha vist, un paper fonamental en la negociació i 

constitució dels marcs compartits. En el cas del gaèlic escocès, aquest repertori determinarà com 

es negocia i s’imagina el rol de la llengua en la vida quotidiana, és a dir, “how it is acquired, 

maintained, used or not used, appropriated or re-appropriated in these contexts” (Oliver, 2010: 

74-75). Vegem-ne un exemple hipotètic.  

Cada dijous al vespre es reuneixen quatre famílies residents a Govan (un  barri de Glasgow), al 

pub, per celebrar una cèilidh
16

. D’aquestes quatre famílies, tres són usuàries de la varietat de 

Glasgow de l’scots i una ho és de gaèlic escocès. Malgrat la diversitat lingüística, la situació 

comunicativa i la finalitat d’oci porten aquestes famílies a bastir un marc normatiu, ideològic i 

simbòlic compartit en què la llengua gaèlica es veu com un element comunicatiu i simbòlic que 

permet la integració en la cultura que envolta el cèilidh. Davant d’això, es produeix una 

negociació implícita entre aquestes quatre famílies on les que són usuàries de l’scots es veuen 

interessades pel gaèlic com a element constitutiu de la identitat de la família gaelòfona. És així 

que, per exemple, les tres famílies celebren poder conèixer noves paraules de la llengua cèltica i 

es lamenten de no tenir-ne coneixements, cosa que pot fer-los pensar que el “vertader escocès” 

és aquell individu usuari del gaèlic escocès, que balla amb facilitat les danses tradicionals, que 

vesteix el kilt i que du cognoms començats amb “Mac” o “Mc”. La família gaelòfona es 

considera a si mateixa, per tant, com a “representant” de la cultura gaèlica i, consegüentment, 

del “vertader escocès”. 
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 Un cèilidh és una trobada festiva pròpia d’Irlanda i Escòcia en què es reuneix un grup d’individus per 

escoltar música tradicional i ballar danses típiques dels dos territoris. 
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(3) La superposició de les comunitats de pràctica 

Hymes i Corder basaven la comunitat de parla en l’autopercepció individual del membre com a 

participant de la comunitat. Aquesta concepció subjectiva i relativista permet deduir una 

possible superposició de comunitats. Per exemple: si bé el parlant nadiu de scots pot decidir ser 

participant de la comunitat de parla scots, també pot decidir ser-ho de la gaèlica. Aquesta noció 

de la filiació simultània en més d’una comunitat és característica de la comunitat de pràctica. 

Els usuaris de la llengua gaèlica poden participar en diverses comunitats de pràctica i, per tant, 

superposar-se la seva filiació (Eckert & McConnell-Ginet, 1992: 96; Mallinson & Childs, 2007: 

174), cosa que provoca que la identitat individual sigui variada segons el compromís conjunt 

que adquireix l’usuari amb altres usuaris per tal de conformar una comunitat de pràctica.  La 

comunitat de pràctica, doncs, es definirà com un constructe social caracteritzat per la 

participació de cadascun dels membres que la conformen i la negociaciació del repertori de 

pràctiques lingüístiques i el marc normatiu, ideològic i simbòlic compartit. Aquesta 

multiplicitat/superposició en el nivell de la participació permet pensar en diverses variants: 

a) Els seus membres poden ser usuaris del gaèlic escocès 

b) Els seus membres poden ser usuaris d’altres llengües;  

c) Els seus membres poden ser parlants nadius, aprenents, nous parlants o semiparlants del 

gaèlic escocès; 

d) Els seus membres poden ser parlants nadius, aprenents, nous parlants o semiparlants 

d’altres llengües; 

e) Els seus membres poden ser residents de zones de parla tradicionalment gaèlica o de la 

resta del territori escocès; 

f) Els seus membres poden ser residents d’altres territoris estrangers. 

La comunitat de pràctica no es defineix per l’origen territorial o el ventall lingüístic dels seus 

membres, sinó per la negociació del repertori de pràctiques lingüístiques i del marc normatiu, 

ideològic i simbòlic en un compromís conjunt. D’aquesta manera, no podem parlar de 

comunitats de pràctica gaèliques. En resum, en paraules de Wenger (1998: 6): 

 “We all belong to communities of practice. At home, at work, at school, in our 

hobbies –we belong to several communities of practice at any given time. And the 

communities of practice to which we belong change over the course of our lives. In 

fact, communities of practice are everywhere.” 

 

(4) L’anàlisi de baix a dalt de la comunitat de pràctica 

Els models que proposen l’existència de la comunitat de parla es basen en una anàlisi top-down, 

o de dalt a baix, de la comunitat, és a dir, una anàlisi que parteix de determinades categories 
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socials on s’assignen els usuaris de la llengua. És així que podem parlar de comunitat de parla 

gaèlica o comunitats de parla gaèliques.  

En canvi, en la concepció de la comunitat de pràctica, l’anàlisi que se’n fa és bottom-up, o de 

baix a dalt. D’aquesta manera, partint de l’individu com la unitat bàsica del grup social, la 

comunitat es basteix pel compromís conjunt que adquireixen els individus (convertits en 

membres) que, a partir de la negociació del repertori de pràctiques lingüístiques i de marc 

normatiu, ideològic i simbòlic compartit, formen una comunitat de pràctica determinada. Els 

membres (amb pràctiques i marcs a priori distints), doncs, participen en aquesta comunitat de 

pràctica creada ad hoc i de forma conscient a través de la negociació conjunta. Aquesta filiació, 

aleshores, pot evolucionar per la renegociació constant o fins i tot veure’s superposada a la resta 

de comunitats en les quals vulguin participar els membres que la conformen.  

Per exemple, un usuari de gaèlic escocès podrà conformar una comunitat de pràctica a l’aula 

d’ensenyament universitari sobre estudis cèltics al matí, podrà formar part d’una coral de 

música tradicional gaèlica a la tarda, compartir taula amb la seva família i uns coneguts mentre 

dinen o sopen i iniciar la sessió en una fòrum virtual sobre novetats del món del motor a la nit, 

entre d’altres possibilitats
17

. Aquestes comunitats de pràctica comportaran per se una negociació 

constant sobre les pràctiques i els marcs compartits, una alta diversitat lingüística, una multitud 

d’afeccions identitàries i nivells de competència lingüística diversos de la resta dels membres 

que les conformen. Tots aquests elements es poden superposar en la ideologia i la identitat 

personal de l’usuari de la llengua: “the individual [is seen] as an actor articulating a range of 

forms of participation in múltiple communities of practice” (Eckert & McConnell-Ginet, 1992: 

96). 

“Communities of practice may be large or small, intensive or diffusive; they are 

born and they die, they may persist through many changes of membership, and they 

may be articulated with other communities.” (Eckert & McConnell-Ginet, 1992: 

idem) 

 

(5) La relació entre la Gemeinschaft i la Gesellschaft 

Sembla, doncs, que els usuaris de la llengua gaèlica basteixen comunitats de pràctica ad hoc i de 

forma negociada entre els membres que les conformen. Així i tot, què en queda, durant aquest 

procés, de la identitat i la ideologia personals dels seus membres? Hi ha una realitat identitària 

i/o ideològica paral·lela a la negociació de les comunitats de pràctica? Segons hem pogut 

analitzar en la ideologia de la població gaelòfona sembla que sí.  
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 Les comunitats de pràctica es conformen a partir de situacions comunicatives que es repeteixen amb 

freqüència i durant un període de temps llarg, cosa que suposa que la trobada casual d’un individu amb un 

altre no comporta la creació d’una comunitat de pràctica. 
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Com ja esmentava Tönnies (1984) i apuntaven Fishman (1972a, 1972b) i Johnson (2009), la 

sociabilitat humana es basa en dos principis, a priori, antitètics. D’una banda, la Gemeinschaft, 

community (Fishman, 1972a, 1972b) o tribe (Johnson, 2009), que sorgeix de la naturalesa i és 

font de la moralitat. La seva base són els llaços primordials, clànics, emocionals i afectius que 

deriven de les relacions que conformen la voluntat natural o essencial (Tönnies, 1984). Els 

membres es tracten com a fins en si mateixos. D’una altra banda, la Gesellschaft o society 

(Fishman, 1972a, 1972b; Johnson, 2009), basada en la voluntat racional, es caracteritza per les 

relacions instrumentals, estratègiques i de càlcul.  

La llengua acompleix el que Fishman (1972a, 1972b) anomena “autoidentificació contrastiva” i 

Garvin (1992) “funció unificadora i separadora”, que es refereix al sentiment que tenen els 

usuaris d’una llengua d’estar-hi units i identificats en comunitat. Les nocions d’unió i separació 

van més enllà, ja que una persona pot ser bilingüe i dominar perfectament la segona llengua i, 

així i tot, sentir-se “unida” als usuaris de la seva llengua materna i “separada” dels usuaris de la 

seva segona llengua. 

L’aplicació d’aquests dos conceptes en el cas dels usuaris de la llengua gaèlica d’Escòcia és 

complexa. Per un costat, la Gemeinschaft es pot relacionar fàcilment amb la comunitat 

lingüística gaèlica, la tradició i la societat clànica. Tanmateix, com diu Oliver (2010: 77): “[it] 

attempts to bound the Gaelic language and culture in a homogenous concept of community”. 

Aquesta homogeneïtzació ens retorna a les concepcions de la comunitat més pròpies de Kloss, i 

fins i tot de Berruto, on es concep com el conjunt de parlants nadius de la llengua o com a 

comunitat integrant d’una comunitat nacional escocesa. Per un altre costat, la Gesellschaft es 

pot relacionar fàcilment amb la nació escocesa, una realitat social i identitària que també es veu 

homogeneïtzada segons el model de Berruto.   

Parlar d’homogeneïtzació i de comunitat gaèlica xoca frontalment amb la concepció de la 

comunitat de pràctica. Però, i si efectivament es produís aquest xoc? Quan parlem de marcs 

normatius, ideològics i simbòlics compartits en termes de comunitat de pràctica, podem 

observar que varien, es negocien ad hoc, entre els membres que la conformen, per efecte d’un 

compromís conjunt. Així i tot, què en queda, durant aquest procés, de la identitat i la ideologia 

personals que duen els seus membres? Hi ha, doncs, una realitat identitària i/o ideològica 

paral·lela a la negociació de les comunitats de pràctica? 

El gaèlic es concep com una llengua dominada, amb una reducció dels dominis d’ús molt 

evident, però, alhora, amb un valor identitari imprescindible per a la població gaelòfona que 

disminueix dràsticament en la resta de la població escocesa (West & Graham, 2011). Edwards 

(2009), com hem dit més amunt, distingeix clarament dues funcions socials de la llengua: la 

comunicativa i la simbòlica. Les comunitats de pràctica es basen en la negociació del repertori 
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de les pràctiques lingüístiques (funció comunicativa) com a pas previ per a la negociació del 

marc normatiu, ideològic i simbòlic compartit (funció simbòlica).  

La llengua cèltica d’Escòcia “is regarded as a means to gain access to tradition and heritage, as 

opposed to a habitual means of necessity” (Oliver, 2010: 82). Si el valor de l’idioma es troba 

estretament relacionat amb la tradició i el patrimoni, el gaèlic esdevé un element simbòlic. No 

obstant això, també s’utilitza freqüentment entre la població gaelòfona per a la seva 

socialització amb la família i els amics, també gaelòfons, cosa que dóna a l’idioma la funció 

social comunicativa. Els usos merament familiars, les qüestions d’identitat nacional, local i 

personal, i l’afecció simbòlica que té la llengua per als usuaris gaelòfons ens demostren 

l’existència d’una mena de “retorn a la tradició” com a via romàntica d’escapament de les 

pressions sociolingüístiques pròpies de la Gesellschaft i de les comunitats de pràctica creades ad 

hoc en cada situació comunicativa: 

“[The] Gaelic language use [is considered] as a form of reclaiming the past 

whilst looking to the future of family identity, [and] also [a way] to contend 

with the range of parallel or overlapping communities of practice that each 

individual brings to it over time.” (Oliver, 2010: 82) 

Podem deduir, per tant, que la diferència en l’alta afecció simbòlica i el valor i la rellevància de 

la llengua envers la identitat nacional, local i personal de la població gaelòfona enfront de la 

consideració que en té el total de la població escocesa comporta el que nosaltres anomenarem 

l’emmotllament dels marcs normatius, ideològics i simbòlics propis de la població gaelòfona en 

el moment del compromís conjunt per a la creació d’una comunitat de pràctica i la seva 

(forçada) negociació. A partir d’una consideració de la llengua com a element fonamental de 

bastiment de la identitat del parlant gaelòfon, la constitució de la comunitat de pràctica amb 

altres membres que en volen formar part de forma conscient condueix a un emmotllament 

necessari (forçat fins i tot) de les seves conviccions (les seves concepcions identitàries i 

ideològiques) per tal d’evitar-ne la imposició i el possible conflicte que hi sorgiria.  

La majoria de les comunitats de pràctica en què s’afilia conscientment un usuari de gaèlic 

escocès es creen amb usuaris que no tenen coneixements d’aquesta llengua (principalment, pel 

reduït nombre de població que domina la llengua gaèlica). Davant d’això ―de la seva posició 

minoritària en relació amb l’enorme quantitat de població que no és competent en gaèlic― 

l’usuari gaelòfon es veu forçat a emmotllar les seves pràctiques i la seva ideologia envers la 

llengua pròpia. Si no ho fes, si no rebaixés les seves conviccions sobre la llengua, segurament 

no seria capaç d’establir cap mena de compromís conjunt amb altres membres d’una comunitat 

de pràctica.  
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Posem el cas d’un grup de sis treballadors d’una empresa amb seu a Edimburg. D’aquests 

treballadors, cinc són usuaris de l’anglès sense cap coneixement de gaèlic i el darrer és bilingüe 

anglès-gaèlic. Aquests sis treballadors formen una comunitat de pràctica (1) per la seva filiació 

conscient i (2) per la negociació sobre el repertori de les pràctiques lingüístiques i el marc 

normatiu, ideològic i simbòlic envers la llengua, en un compromís conjunt entre ells per satisfer 

les necessitats comunicatives (l’“enterprise”). Si l’usuari de gaèlic escocès es negués a canviar 

les seves pràctiques lingüístiques a l’anglès per tal de permetre les interaccions amb la resta de 

membres, quedaria automàticament fora de la comunitat de pràctica. Per tant, davant d’aquest 

possible conflicte, el parlant de gaèlic escocès es veu forçat a emmotllar el seu repertori de 

pràctiques i, consegüentment, d’ideologia envers la llengua gaèlica, per poder ser membre de la 

comunitat a la qual vol afiliar-se com a membre. Es perpetua, doncs, la situació de dominació de 

la llengua anglesa sobre el gaèlic.  

Segons les dades de West & Graham (2011) dels usos i les actituds envers el gaèlic, els usuaris 

defineixen un grau molt elevat d’importància de la llengua per a la seva identitat nacional, local 

o personal, i afirmen dur a terme unes pràctiques lingüístiques que es redueixen a la 

socialització amb els amics i la família (les relacions socials primàries). En canvi, com s’ha 

comentat abans, a causa del compromís conjunt entre els membres que volen conformar-se 

conscientment com a comunitat de pràctica, els parlants de gaèlic han d’emmotllar (i rebaixar) 

el seu repertori de pràctiques i el seu marc normatiu, ideològic i d’afecció simbòlica per no crear 

tensions o conflictes entre els membres, la gran majoria dels quals no tindrà cap competència en 

la llengua.  

A l’hora d’identificar aquestes comunitats, Oliver (2010) parla de l’existència de comunitats de 

pràctica gaèliques, i no d’una comunitat de pràctica gaèlica. 

“The notion of a Gaelic community is problematic though –Gaelic (both 

linguistically and culturally) is not a simple (nominal) indicator of a homogenous 

community, but is negotiated and given meaning through a range of communities of 

practice that are not necessarily inter-related or cohesive.”
18

 (Oliver, 2010: 76) 

No obstant això, difícilment podem parlar de comunitats de pràctica gaèliques, perquè la 

comunitat de pràctica no es defineix per l’origen territorial o lingüístic dels seus parlants, sinó 

per la negociació constant del repertori de pràctiques lingüístiques i del marc normatiu, 

ideològic i simbòlic per part dels membres, en un compromís conjunt. D’aquesta manera, si ens 

atenim a les competències lingüístiques de cadascun dels seus membres, només podrem parlar 

de comunitats de pràctica conformades conscientment per parlants de gaèlic escocès. No podem, 

però, parlar de comunitats de pràctica gaèliques.  

                                                           
18

 El ressaltat en cursiva és nostre.  
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3.3.3. CONCLUSIONS 

Un cop vistos els models en què es podrien encabir els usuaris de la llengua gaèlica d’Escòcia, 

hem de distingir dos nivells de socialització clarament diferenciats segons el grau d’abstracció 

de l’estudi sociolingüístic. Aquests dos nivells comporten diverses concepcions de la comunitat 

i ens permeten deduir la complexitat de què hem estat parlant anteriorment. 

D’una banda, el nivell macrosocial, és a dir, el que es refereix a l’anàlisi del grup social, de la 

comunitat, és una anàlisi top-down o de dalt a baix, on es considera el grup social com la base 

de la recerca.  

(1) Podem parlar de la comunitat lingüística gaèlica pels coneixements nadius de la llengua 

per part dels seus usuaris (Kloss). És un model que es basa en el nivell de competència 

lingüística.  

D’una altra banda, el nivell microsocial, és a dir, el que es refereix a l’anàlisi de la conducta 

sociolingüística específica de l’usuari de la llengua; és una anàlisi bottom-up o de baix a dalt, on 

es considera l’individu com la base de la recerca.  

(1) No podem parlar d’una comunitat de parla gaèlica ni segons la densitat d’interaccions 

que presenten (Gumperz) ni segons el marc normatiu compartit (Labov).  

(2) Podem parlar d’una comunitat de parla gaèlica per l’autopercepció i la voluntat de 

l’usuari de ser-ne participant o membre (Hymes i Corder). És un model que es basa en 

el valor subjectiu de la consciència i la voluntat de l’usuari.  

(3) No podem parlar de diverses comunitats de pràctica gaèliques (Wenger i Eckert), 

perquè les comunitats de pràctica no es defineixen per l’origen territorial o lingüístic 

dels seus membres, sinó per la negociació constant del repertori de pràctiques 

lingüístiques i els marcs normatius, ideològics i simbòlics dels seus usuaris. Només 

podem parlar de comunitats de pràctica conformades conscientment per usuaris de 

gaèlic escocès amb altres usuaris de gaèlic escocès o d’altres llengües.  

 

3.4. Els teòrics: les comunitats gaèliques en termes de relacions interpersonals i de 

delimitació sociopolítica 

En els teòrics i els investigadors s’observen clarament dues concepcions des del punt de vista de 

l’anàlisi macrosocial i microsocial dels usuaris de la llengua. Així mateix, també observarem 

quin és el discurs acadèmic que es desprèn d’aquesta dualitat de concepció i quines són les 

conseqüències que comporta. 
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3.4.1. LA CONCEPCIÓ DE LA COMUNITAT  

Els teòrics coincideixen en dues concepcions de la comunitat que ja hem anat desglossant en 

aquest treball: la comunitat lingüística gaèlica com a integrant de la comunitat nacional 

escocesa (Berruto) i la comunitat de parla gaèlica en termes de densitat d’interaccions 

(Gumperz). Ambdues concepcions parteixen, doncs, d’una anàlisi top-down o de dalt a baix, 

que pren el grup social com la base per a la investigació. 

 (1) El model de Berruto 

Com aplica posteriorment el govern escocès ―l’agent de la política lingüística―, els teòrics i 

investigadors tenen una concepció macrosocial en considerar la comunitat lingüística gaèlica 

com a part integrant d’una comunitat nacional escocesa. Aquesta concepció es manifesta en l’ús 

de termes com “the Gaelic-speaking community in Scotland” i “the Gaelic-speech community” 

(MacKinnon, 1977: 4), “the Gaelic community” (MacKinnon, 1977: 5), “Gaelic-speaking 

Scotland” (Glaser, 2006: 182) i, de forma més escèptica, “the Gaelic-speaking ‘community’” 

(Oliver, 2006: 165). Ens trobem amb l’ús de la comunitat en singular.  

Aquests mateixos teòrics, per tant, donen ple suport a la política lingüística nacional aplicada 

pel govern en tot el territori escocès, com demostra Ó hIfearnáin (2010: 35): 

“The national profile of Gaelic in Scotland […] is a major achievement for those 

who have been working for a turn-around in the public perception of the language 

outside the language community.” 

Aquesta concepció de la comunitat no té en compte les diferències en el repertori de les 

pràctiques lingüístiques ni en els marcs normatius, ideològics i d’afecció simbòlica, i comporta 

la seva homogeneïtzació. Aquest procés, a més, es repeteix a nivell local de council, 

especialment les Illes Hèbrides i les Terres Altes, on alguns autors parlen de “communities like 

[the isle of] Harris” (MacKinnon, 1977: 7) o “the [Western Isles] Gaelic-speaking community” 

(MacKinnon, 2006: 49). En aquests dos casos, considerar tota l’illa de Harris o les Illes 

Hèbrides com a comunitats lingüístiques comporta el màxim nivell d’homogeneïtzació social i 

lingüística, atès que, tot i que siguin territoris amb una elevada presència d’usuaris del gaèlic 

(per sobre del 65 %), no són completament gaelòfons. Seguint aquesta línia, McLeod (2006: 44) 

esmenta la necessitat de “relevance of Gaelic outside the Gàidhealtachd”. Si bé és un terme 

conflictiu en la tradició sociolingüística escocesa, la Gàidhealtachd (literalment, ‘terra dels 

gaèlics’) és el conjunt de territoris on el gaèlic escocès és o ha estat la llengua d’ús majoritari 

pels seus habitants, també anomenats “Gaelic heartlands” (McCoy & Scott, 2000: 13): “in 

Scotland, many people refer to the Highlands and Islands as the Gàidhealtachd, whether this 

encompasses Gaelic-speaking areas or not”. 
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 (2) El model de Gumperz 

De la mateixa manera que la majoria dels teòrics coincideixen a concebre la comunitat 

lingüística gaèlica com a part integrant de la comunitat nacional escocesa en el nivell d’anàlisi 

macrosocial, a nivell d’anàlisi microsocial (de comportaments individuals dels usuaris) 

coincideixen a considerar una o diverses comunitats de parla segons el model de Gumperz, 

basat, com s’ha comentat anteriorment, en la densitat d’interaccions dels usuaris. Si bé en la 

concepció de Berruto els teòrics fan servir el singular, ara s’alterna l’ús del singular i del plural, 

on aquest darrer és el més freqüent. Destaquen, entre d’altres exemples: “Gaelic communities” 

(Ó hIfearnáin, 2010: 40), “the Gaelic-speaking communities” (Chalmers, 2010: 62; Dunbar, 

2006: 18); o fins i tot hiperlocalitzacions d’aquestes comunitats a les Illes Hèbrides: “Gaelic 

Western Isles communities” (MacKinnon, 2006: 50). 

Aquesta concepció de la o les comunitats de parla gaèliques basada en les interaccions comporta 

que, segons els autors (MacKinnon, 2006; Oliver, 2006; Glaser, 2006; Ó hIfearnáin, 2010; 

Dunbar, 2010), es potenciï la densitat d’interaccions des de la política lingüística del govern. 

L’increment dels usos lingüístics ―tant en el si de la comunitat com en els àmbits familiars 

(MacKinnon, 2006: 50)―, dels dominis d’ús i del nombre de parlants són factors decisius per a 

la revitalització del gaèlic escocès, acceptats unànimement en el món acadèmic, i proposats com 

a meta principal del National Gaelic Plan de 2007-2012 (Bòrd na Gàidhlig, 2007: 10): 

“the biggest challenge we face is stemming the continuing decline, and then 

stimulating an increase, in the overall number of people who speak and use Gaelic.” 

I també fins i tot del National Plan for Gaelic 2012-2017, que porta per subtítol “Growth and 

Improvement”:  

“Bòrd na Gàidhlig is clear that the focus of the National Gaelic Language Plan must 

be on increasing the numbers of speakers of Gaelic and expanding the range of 

opportunities for people to use the language. We also need to ensure the language 

continues to develop.” (Bòrd na Gàidhlig, 2012: 6) 

[…] 

“The Plan includes proposals for the promotion of strategies for increasing the 

number able to speak Gaelic, encouraging its use and facilitating access to Gaelic 

language and culture.” (Bòrd na Gàidhlig, 2012: 11) 

L’increment dels usos ha d’anar acompanyat d’un increment del màxim nombre de dominis 

d’ús (Glaser: 2006: 182) i de la confiança envers la llengua (Dunbar, 2010: 142) per tal que 

s’utilitzi “habitually, on an everyday basis” (Oliver, 2006: 166). Aquesta consideració de la 
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llengua utilitzada diàriament ens remet al concepte de la “community language” (MacKinnon, 

1977: 2; MacKinnon, 2006: 52; Ó hIfearnáin, 2010: 39;), és a dir, la llengua “pròpia” de la 

comunitat, utilitzada per a la comunicació i amb una afecció simbòlica entre els seus usuaris, 

que la consideren un element fonamental de la seva identitat local i personal.  

Aquesta consideració, però, es troba hiperlocalitzada als territoris considerats anteriorment com 

a comunitats: les Illes Hèbrides i les Terres Altes (Ó hIfearnáin, 2010: 39). De fet, aquest 

reduccionisme geogràfic del que suposa la comunitat de parla gaèlica (en termes d’interaccions) 

ve donat, segons Dunbar (2006: 3), per la dispersió evident de la població gaelòfona al territori 

escocès, cosa que, alhora, “pose[s] a significant challenge to language planning and policy and, 

in particular, to the development of Gaelic-medium services and of Gaelic-speaking 

communities”. D’aquesta manera, hi ha també un consens en el fet que la provisió de serveis en 

gaèlic ha de venir donada per “the strength of Gaelic in the community served” (McLeod, 2006: 

45). D’aquest precepte es pot deduir, aleshores, la diversificació en la política lingüística local 

dels councils: segons el nombre de parlants que hi hagi (de la mida de la comunitat de parla) els 

serveis que es proveeixin en aquesta llengua han de ser uns o altres. 

Enmig d’aquesta concepció de la comunitat de parla en termes d’interaccions, pròpia de 

Gumperz, destaquen alguns autors que presenten també una concepció de la comunitat de parla 

en termes de marcs normatius, ideològics i simbòlics compartits, pròpia de Labov.  

 “Communities […] are assumed to share a common set of characteristics based 

upon a common experience which place them in a position of structural 

disadvantage relative to the state.” (Macdonald, 1997: 197) 

L’increment de la seguretat i la confiança en la llengua va estretament relacionat amb l’afecció 

simbòlica que hi tingui la població gaelòfona. A raó d’aquest argument, doncs, segons Glaser 

(2006: 182), cal que es potenciïn les identitats ―locals i personals― relacionades amb el gaèlic 

per tal que la llengua esdevingui un símbol fort que gaudeixi de prestigi social i que, 

consegüentment, permeti l’increment de les interaccions entre els membres de la comunitat. De 

fet, McLeod (2010: 16) encara va més enllà i assegura que “policies can only succeed if they 

truly reflect the committed beliefs of a critical mass of the community”. Aquesta aportació a 

favor del marc normatiu compartit ha fet que el National Plan for Gaelic de 2012-2017 hagi 

inclòs la identitat com a valor afegit de la llengua: 

“Gaelic is important for reasons of heritage and identity. It provides continuity 

with a language community that has deep historical roots in Scotland.” (Scottish 

Government, 2012: 13) 
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Com s’ha pogut observar anteriorment en la concepció de la comunitat per part dels usuaris de 

la llengua, Oliver (2002, 2005, 2006, 2010) i McEwan-Fujita (2011b; a partir de les anàlisis 

d’Oliver) creuen en una concepció basada en diverses comunitats de pràctica gaèliques que ja 

hem discutit. Així i tot, ens agradaria destacar l’esperit d’aquesta nova concepció, que és 

l’anàlisi bottom-up o de baix a dalt en l’anàlisi sociolingüística: “language policies need to 

create joined-up services and communities that are also person-centred” (Oliver, 2006: 166). 

 

3.4.2. EL DISCURS ACADÈMIC 

Emmarcats en el discurs de la revitalització lingüística i la redempció descrit per McEwan-

Fujita (2011a: 48), és a dir, el discurs que pretén desmitificar els prejudicis envers el gaèlic i 

promocionar la revitalització de la llengua, els teòrics i investigadors fan servir un discurs 

construït sobre la metàfora de la mort lingüística i basat en la consideració del gaèlic com un 

organisme viu (McEwan-Fujita, 2006: 282).  

Segons aquest discurs, el gaèlic escocès és una llengua marginal amb “smaller residual speech 

communities” (Ó hIfearnáin, 2010: 41) que cal revitalitzar. Aquest procés de recuperació de la 

llengua, en un estat avançat de substitució lingüística, comporta “safeguarding the maintenance 

of Gaelic as a community language” (MacKinnon, 1977: 2) i “the viability of the Gaelic-

speaking community” (MacKinnon, 2006: 49). Aquests dos conceptes de “manteniment” i 

“viabilitat” marquen tot el discurs construït sobre la metàfora de la mort lingüística. La llengua 

s’ha de mantenir en les comunitats que encara queden del gaèlic (MacKinnon, 2000: 150) 

mitjançant el desenvolupament de serveis en aquest idioma (Dunbar, 2006: 3). És, per tant, un 

ésser viu que cal ser “realistically retained as a community language” (MacKinnon, 2006: 52), 

reforçat i normalitzat (NicAoidh, 2006: 85) amb la intenció final de constituir comunitats 

gaèliques que siguin autosuficients des del punt de vista sociolingüístic (Oliver, 2006: 165). 

Aquest discurs, però, segons McEwan-Fujita (2006: 291-292), pot tenir tres efectes sobre els 

usuaris de la llengua. En primer lloc, pot provocar que el gaèlic es vegi com un objecte, com un 

tòtem propi del passat i de la tradició, i no pas com una eina comunicativa funcional. En segon 

lloc, amaga el fet que la substitució lingüística no es deu a la mort dels seus parlants, sinó pel 

retrocés que pateix la llengua en els dominis d’ús a causa de la interposició d’una llengua 

dominant que esdevé sostre. En tercer i darrer lloc, el discurs que el gaèlic és una llengua en 

constant procés de substitució i de mort imminent pot causar el desànim entre els seus usuaris i 

deixar de transmetre’l a les noves generacions, atès que pot ser percebut com un element inútil 

per a la comunicació funcional de la vida quotidiana.  
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4. Conclusions 

Arribats al final de la presentació dels models que s’han anant concebent com a definitoris del 

concepte de comunitat lingüística (o comunitat de parla), la primera conclusió a què arribem, en 

termes genèrics, és que la realitat lingüística gaèlica d’Escòcia és complexa tant des del punt de 

vista sociolingüístic com de la concepció de comunitat lingüística entre els tres sectors implicats 

de la política lingüística ―agents, usuaris i teòrics. Per poder exposar de forma clara les 

conclusions a què hem arribat, les desgranarem segons les preguntes de recerca i les hipòtesis 

que s’han formulat al començament de la recerca.  

 

PREGUNTA 1: QUINS SÓN ELS USOS QUE FAN ELS USUARIS DE LA LLENGUA GAÈLICA? PER A QUÈ 

NECESSITEN LA LLENGUA I EN QUINS DOMINIS D’ÚS? 

HIPÒTESIS: 

1 El gaèlic escocès, tot i ser una llengua completa per als usos de la població gaelòfona és 

una llengua parcial condicionada pels límits de l’anglès com a llengua sostre. 

2 El gaèlic escocès, com a llengua dominada, només es fa servir per als dominis 

tradicionals, especialment les arts, la música, la dansa i la literatura populars.  

 

Segons el cens del 2011, el gaèlic escocès és parlat per un 1,1 % del total de la població 

escocesa, amb una reducció d’una dècima percentual respecte al cens del 2001. Els dominis d’ús 

actuals del gaèlic escocès són els propis de l’àmbit informal, especialment, la socialització en el 

nucli familiar i els amics (dominis propis de les relacions socials primàries). Els dominis on la 

llengua ha tingut una presència més forta tradicionalment (els propis de les relacions socials 

secundàries, com la religió, la medicina, les formes de vida tradicional i l’entreteniment) s’estan 

veient relegats no només per la interposició de l’anglès, sinó per la seva desaparició com a 

situacions comunicatives actuals. Tanmateix, amb l’avenç de la implantació de les mesures de 

política lingüística del govern escocès s’han creat nous dominis de registre formal per a la 

llengua, especialment, l’Administració pública, l’ensenyament i els mitjans de comunicació. 

Això ens porta a descriure la llengua cèltica d’Escòcia en una situació de conflicte lingüístic i de 

bilingüisme diglòssic envers l’anglès. D’una banda, el gaèlic és una llengua dominada utilitzada 

de forma quotidiana especialment en contextos informals i, per tant, amb pocs dominis d’ús. 

D’una altra banda, l’anglès és l’idioma dominant, amb un alt prestigi entre els usuaris del gaèlic 

i amb una gran diversificació de les funcions comunicatives. Els dominis d’ús i les pràctiques o 

usos lingüístics de la població gaelòfona es troben altament subordinats a una interposició 
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lingüística per part de l’anglès, que actua com a llengua sostre, com a marc de referència 

comunicativa. Davant d’això, es pot afirmar que, actualment,  

(1) El gaèlic escocès no és una llengua completa per als usos de la població gaelòfona, sinó 

una llengua parcial, fortament condicionada per la presència de l’anglès, que actua com 

a llengua sostre. 

 

PREGUNTA 2: QUINA ÉS LA IDEOLOGIA IMPERANT EN LA POBLACIÓ ESCOCESA SOBRE LA 

RELLEVÀNCIA I LA SIGNIFICACIÓ SOCIAL I CULTURAL DE LA LLENGUA? 

HIPÒTESI: 

3 La població escocesa té una ideologia diglòssica basada en la subordinació del gaèlic a 

l’anglès. 

 

Es pot afirmar que la ideologia principal en el si de la població escocesa es caracteritza pel 

coneixement sobre l’existència d’un conflicte lingüístic i d’un bilingüisme diglòssic, on el 

gaèlic escocès és una llengua subordinada a l’anglès. Ara bé, aquesta ideologia comporta una 

distinció molt important entre el total de la població escocesa (pràcticament monolingüe en 

anglès) i la població gaelòfona (bilingüe en la seva totalitat) pel que fa a l’afecció simbòlica i 

identitària de la llengua. 

El total de la població escocesa identifica el gaèlic com a definitori de la seva identitat nacional 

(com a símbol nacional escocès), però en descarten la seva importància per definir la seva 

identitat local i personal. La població gaelòfona mostra una afecció identitària molt superior, 

amb una distinció clarament generacional en la seva rellevància a nivell nacional i local (la 

població major de 50 anys consideren que el gaèlic és més important per a la seva identitat 

local, mentre que en la població jove la llengua té un rol més important per a la seva identitat 

nacional a causa de la politització de la llengua i la seva conversió en símbol). 

 

PREGUNTA 3: QUIN DELS PRINCIPALS MODELS DE COMUNITAT LINGÜÍSTICA QUE S’HAN PLANTEJAT 

EN LA TEORIA SOCIOLINGÜÍSTICA ES TROBA D’ACORD AMB LA CONCEPCIÓ DELS USUARIS, DELS 

AGENTS I DELS TEÒRICS? 

PREGUNTA 3A: TENEN ELS USUARIS DE GAÈLIC ESCOCÈS EL MATEIX MARC NORMATIU, SIMBÒLIC I 

IDEOLÒGIC COMPARTIT REFERENT A LA LLENGUA? 

HIPÒTESI: 
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4 Els usuaris del gaèlic escocès tenen un mateix marc normatiu, simbòlic i ideològic 

compartit sobre la rellevància i el valor de la llengua. 

PREGUNTA 3B: ES POT DIR QUE ENTRE ELS USUARIS DEL GAÈLIC HI HA UNA DENSITAT SIGNIFICATIVA 

D’INTERACCIONS? 

HIPÒTESI: 

5 A causa de l’escàs nombre d’usuaris de la llengua i de la seva situació geogràfica, entre 

ells no hi ha una freqüència o densitat d’interaccions significativa. 

 

Hem pogut observar que les concepcions de la comunitat de parla que tenen els tres sectors 

implicats de la política lingüística ―agents, usuaris i teòrics― són prou diferents. 

(1) Des del punt de vista dels agents, el govern escocès té una concepció de la comunitat 

lingüística segons el model de Berruto (1995), en què es defineix per la seva delimitació 

sociopolítica. Així doncs, el govern considera la comunitat lingüística gaèlica com a 

constituent de la comunitat nacional escocesa en una “reimaginació” de la nació escocesa. 

Aquesta concepció comporta l’homogeneïtzació de la comunitat tant a nivell nacional 

com a nivell local del council, és a dir, la consideració de la població gaelòfona pròpia 

d’un territori delimitat sociopolíticament com a destinatària de la política lingüística. 

D’aquesta manera, per exemple, es pot parlar de la comunitat lingüística gaèlica 

d’Escòcia i la comunitat lingüística gaèlica de les Illes Hèbrides, entre d’altres.  

(2) Des del punt de vista dels usuaris, la concepció de la comunitat és problemàtica i s’han 

considerat diversos models per descriure-la: Kloss (1986), Gumperz (1962, 1964, 1968, 

1971), Labov (1966, 1972, 1989, 2006), Hymes (1967, 1972, 1974) i Corder (1973).  

a) El model de Kloss ens permet afirmar l’existència d’una comunitat lingüística 

gaèlica de què formen part tots els usuaris de la llengua. Aquesta comunitat, però, és 

de caràcter supranacional, atès que hi ha usuaris del gaèlic tant a Escòcia com a la 

província canadenca de Nova Escòcia. 

b) El model de Gumperz de comunitat de parla, basat en la densitat de les interaccions 

entre els usuaris, no respon a la realitat sociolingüística dels usuaris gaelòfons. A 

causa de la dispersió dels usuaris de la llengua en tot el territori escocès la seva 

(progressiva) reducció en nombre, els pocs dominis d’ús en què es pot fer servir la 

baixa transmissió lingüística intergeneracional (cosa que dificulta la creació de nous 

parlants), ens trobem davant d’una impossibilitat empírica d’establir una densitat 

prou considerable d’interaccions entre els usuaris del gaèlic.  
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c) El model de Labov de comunitat de parla, basat en un marc normatiu, ideològic i 

simbòlic compartit, tampoc no respon a la realitat sociolingüística dels usuaris 

gaelòfons. A causa de la situació de conflicte lingüístic que pateix el gaèlic (que 

comporta que els usuaris no coneguin certes varietats lingüístiques per la interposició 

de l’anglès), el valor identitari atorgat a la llengua (clarament diferenciat pel canvi 

generacional i el pas d’una hiperlocalització del gaèlic a les Illes Hèbrides a una 

politització com a “llengua nacional”), la seva naturalesa dialectal i la preeminència 

del nadiu com a protagonista de la comunitat de parla laboviana (on es descarta la 

importància creixent dels neoparlants i els aprenents), podem afirmar que no hi ha un 

consens generalitzat sobre els marcs normatius, ideològics o simbòlics compartits 

entre els usuaris del gaèlic.  

d) Els models de Hymes i Corder, basats en l’autopercepció individual com a membres 

o participants de la comunitat lingüística per part dels usuaris de la llengua, ens 

permeten parlar d’una comunitat altament subjectiva i relativista, on només el fet de 

parlar la llengua o de voler-ne ser membre són els límits que la conformen. És un 

model que ens recorda el de Kloss.  

e) Davant d’aquesta situació, podem parlar d’una comunitat lingüística en termes de 

Kloss, Hymes i Corder, i de diverses comunitats segons Gumperz i Labov. Si bé és 

cert que aquests dos darrers models no responen a la realitat sociolingüística dels 

usuaris gaelòfons, hem observat que hi ha un grau d’interaccions (tot i que no 

presenti una densitat significativa) i una afecció simbòlica i ideològica comuna: els 

usuaris de la llengua gaèlica es comuniquen entre ells en circumstàncies reduïdes 

(per tant, hi ha mínimes interaccions) i tots ells en tenen una ideologia positiva i una 

alta afecció identitària (per tant, hi ha un mínim de marc compartit).  

És per això que hem deduït que la millor concepció sobre comunitat que s’adiu als 

usuaris del gaèlic és la comunitat de pràctica de Wenger (1991, 1998), Eckert & 

McConnell-Ginet (1992) i Eckert (2006), basada en un compromís conjunt que 

adquireixen uns usuaris, convertits en membres de forma voluntària i conscient, i on 

es negocia un repertori de pràctiques lingüístiques i un marc normatiu, ideològic i 

simbòlic compartit.   

Aquesta concepció, basada en una anàlisi bottom-up o de baix a dalt (a diferència de 

les altres, que prenen el grup social com a base de la recerca en una anàlisi top-down 

o de dalt a baix), no ens permet definir ni una comunitat de pràctica gaèlica ni 

diverses comunitats de pràctica gaèliques. Les comunitats de pràctica no es 
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defineixen per l’origen territorial o lingüístic dels seus membres, sinó per la 

negociació constant del repertori de pràctiques lingüístiques i els marcs normatius, 

ideològics i simbòlics dels seus usuaris. Hem de parlar, doncs, de comunitats de 

pràctica conformades conscientment per usuaris de gaèlic escocès amb altres usuaris 

d’aquesta o altres llengües.  

Partint de la negociació inherent que conforma una comunitat de pràctica, en aquest 

treball hem introduït el que hem anomenat l’emmotllament del repertori de 

pràctiques lingüístiques i del marc ideològic i simbòlic per part dels usuaris de gaèlic 

escocès. La majoria de les comunitats de pràctica on hi ha usuaris d’aquesta llengua 

estan conformades sobretot per usuaris de l’anglès (o d’altres llengües), cosa que 

provoca que l’usuari gaelòfon hagi de rebaixar el seu repertori de pràctiques i, 

consegüentment, el seu marc normatiu, ideològic i simbòlic envers la llengua per tal 

d’evitar crear conflictes en el si de la comunitat de pràctica, cosa que condueix a una 

perpetuació de la dominància de l’anglès sobre el gaèlic. En una comunitat de 

pràctica constituïda majoritàriament per usuaris gaelòfons no es produeix aquest 

emmotllament ni, per tant, el canvi en els usos lingüístics o els marcs normatius 

compartits d’una altra llengua, sinó la negociació d’unes pràctiques i d’un marc que 

es desenvoluparan en la llengua pròpia (el gaèlic).   

(3) Des del punt de vista dels teòrics, la comunitat es concep pel la seva delimitació 

sociopolítica pròpia de Berruto (1995), per un costat, i per la densitat d’interaccions de 

Gumperz (1962, 1964, 1968, 1971), per l’altre. Pel que fa al primer, es percep una 

concepció restringida de la comunitat als territoris de parla tradicional gaèlica, 

especialment, les Illes Hèbrides i les Terres Altes. Pel que fa al segon, les propostes dels 

teòrics sobre política lingüística van de la mà de l’augment en el nombre de parlants i dels 

dominis d’ús per tal d’agumentar la interacció entre els usuaris.  

Alguns autors destaquen també els marcs normatius labovians com a factors decisius per 

augmentar el nombre de parlants. Aquestes consideracions concorden amb la política 

lingüística aplicada posteriorment pel govern, d’una comunitat lingüística gaèlica com a 

formant de la comunitat nacional escocesa i amb l’objectiu de potenciar-ne els usos 

lingüístics. Així mateix, cal destacar el discurs acadèmic, caracteritzat per la metàfora de 

la mort lingüística i del gaèlic com a organisme, cosa que pot comportar el desencís de la 

població gaelòfona i, entre d’altres conseqüències, l’abandonament progressiu de la 

transmissió intergeneracional. 
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PREGUNTA 4: HI HA CONFLICTE ENTRE LES CONCEPCIONS DE COMUNITAT LINGÜÍSTICA PER PART 

DELS TRES SECTORS IMPLICATS DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA? 

HIPÒTESI: 

6 Les diferències en la concepció de comunitat lingüística tant dintre de cada un dels tres 

sectors implicats (els usuaris, els teòrics i els agents) com entre la concepció 

majoritària de cada grup ha comportat el rebuig i el fracàs d’algunes polítiques 

aplicades. 

 

Un cop vistos els models de comunitat lingüística que s’han anat proposant en la 

sociolingüística, podem observar unes diferències evidents entre les concepcions del govern i el 

teòrics i la que tenen els usuaris. Els teòrics ideen i el govern aplica polítiques de planificació 

lingüística enfocades a la “Gaelic language community” o a les “Gaelic-speaking communities”, 

en una concepció de la comunitat lingüística de Berruto, i amb una preeminència dels parlants 

nadius. De fet, aquesta sintonia en les concepcions de la comunitat lingüística es percep en els 

plans nacionals de revitalització del gaèlic desenvolupats pel Bòrd na Gàidhlig per als anys 

2007-2012 i 2012-2017.  

En canvi, la realitat de la llengua gaèlica és ben diferent. Si bé podem fer referència a una 

“Gaelic-speaking community” si tenim en compte només la competència lingüística i, per tant, 

el nombre de parlants que la tenen com a nadiua en el territori delimitat sociopolíticament per 

Escòcia, no podem fer referència a “Gaelic-speaking communities”, sinó que hem de parlar de 

comunitats de pràctica en què:  

(1) dins d’una majoria anglòfona hi ha un grup molt reduït de parlants de gaèlic escocès; i 

(2) on podem trobar una gran multiplicitat en les pràctiques lingüístiques i en els marcs 

compartits, cosa que provoca una (necessària) superposició de les comunitats de 

pràctica.  

Enfocar les polítiques lingüístiques envers les concepcions de la comunitat gaèlica en termes de 

delimitació sociopolítica i de densitat d’interaccions és oblidar la realitat sociolingüística de la 

llengua i les relacions que mantenen els seus usuaris. Hem de situar-nos en el paradigma de 

l’individu com a base per a la implementació de les polítiques lingüístiques i tenir en compte la 

negociació constant d’aquests dos elements en les diverses comunitats de pràctica que neixen, 

creixen i desapareixen en la realitat social del gaèlic escocès.  

“By introducing the concept of communities of practice in the more abstract notion 

of community or identity we can go some way making visible the practical 
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experience of individual identities in their socially interactive and culturally located 

dynamic. […] but to what extent can we plan for Gaelic’s associated, everyday 

cultural context?” (Oliver, 2010: 75) 

Afirmar, però, que les diferències en la concepció de comunitat lingüística que tenen els tres 

sectors implicats siguin motiu de rebuig i fracàs de les polítiques lingüístiques endegades és, 

com a mínim, precoç. Les diferències evidents que hi ha entre les concepcions dels 

agents/teòrics i els usuaris provoquen que el govern escocès, amb el mandat legal d’actuar sobre 

tot Escòcia en termes de política lingüística, no tingui present una concepció que tingui en 

compte la realitat sociolingüística dels usuaris gaelòfons. Tractar el grup social com la 

comunitat lingüística gaèlica resident a Escòcia és una abstracció massa generalista que 

condiciona polítiques d’actuació mínimes en resultats. Com hem observat, cada council aposta 

per la concepció pròpia del govern de delimitació sociopolítica de la comunitat, cosa que 

comporta una multitud de polítiques lingüístiques extraordinàriament diversificades segons la 

quantitat d’usuaris gaelòfons que conviuen en el council. Tanmateix, tot i aquesta abstracció 

evident, diem que és precoç afirmar rebuig i fracàs d’aquestes polítiques per diversos motius:  

(1) En primer lloc, la política lingüística real a favor de la llengua i amb el protagonisme del 

govern escocès va començar l’any 2005. En 10 anys s’ha observat no un creixement en el 

nombre d’usuaris de la llengua, però sí un alentiment del decreixement. El total de la 

població gaelòfona de l’any 2011 ha suposat un descens del 0,1 % respecte l’any 2001. És 

d’hora encara, per tant, per deduir si s’està fracassant, o no, en l’aplicació de la política 

lingüística.  

(2) En segon lloc, aquesta política lingüística de mínims ha aconseguit crear uns serveis en 

gaèlic (i, per tant, uns nous dominis d’ús) que abans eren inexistents, com el seu ús en 

l’Administració, la potenciació del sistema immersiu a l’escola i l’ampliació del 

finançament per als mitjans audiovisuals. Aquests tres àmbits han dotat la llengua no 

només de nous dominis d’ús lingüístic, sinó que, en tractar-se d’àmbits formals, també 

l’han dotat de més prestigi. 

(3) En tercer lloc, l’avenç en els dominis d’ús, i per tant, en l’estatus de la llengua, també ha 

generat una discussió sobre l’estat del seu corpus, amb una necessitat fefaent 

d’actualització de la gramàtica, l’ortografia (revisada l’any 2009) i els diccionaris. McLeod 

(2004) parla d’un desfasament en els avenços entre l’estatus i el corpus, i els usuaris 

entrevistats per Ó Maolalaigh et al. (2014) demanen progressos en la “normalització” del 

corpus de la llengua, especialment, en la resolució d’ambigüitats en la gramàtica i la 

necessitat d’un diccionari històric de la llengua amb definicions en gaèlic (desenvolupat 

actualment a la Universitat de Glagow). 
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(4) En quart i darrer lloc, convertir el gaèlic en un “afer nacional” ha comportat no només que 

les actituds envers la llengua per part de la població escocesa hagin canviat radicalment i es 

vegi actualment com una aportació fonamental a la cultura escocesa, sinó que la seva 

politització (Macdonald, 1997) l’ha convertit en símbol per als seus usuaris, com a distintiu 

de la seva identitat nacional, local i personal.  

Davant de tot això, la consideració d’una comunitat lingüística gaèlica com a integrant d’una 

comunitat nacional escocesa ha comportat un avenç molt significatiu en l’expansió dels seus 

usos, els seus dominis (formals) i en les actituds que hi tenen tant la població escocesa com la 

gaelòfona. A més a més, ha ajudat a ralentir d’una forma evident el descens en el nombre 

d’usuaris, la transmissió intergeneracional encara és positiva i alguns pares i mares que són 

anglòfons han canviat de llengua envers el gaèlic per a la comunicació amb els seus fills (Munro 

et al., 2011). En aquest treball considerem, provisionalment, que les diferències evidents en les 

concepcions que tenen els tres sectors implicats en la política lingüística sobre la comunitat 

lingüística no ha suposat un fracàs o rebuig envers les mesures aplicades pel govern.  
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