
 

 

 

Avaluar les polítiques lingüístiques: 

Quins objectius, criteris, indicadors? 
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Presentació 

El congrés té com a objectiu explorar les finalitats i les modalitats de la valoració de les polítiques 
lingüístiques a Itàlia, a Europa i més enllà. El tema és de gran rellevància i urgència, i dóna lloc a 
una àmplia gamma d’interpretacions i d’arguments. 

Un primer argument és d’origen bàsicament econòmic i polític. Precisament en l’actual període 
d’austeritat i de dificultats econòmiques esdevé indispensable avaluar cada una de les polítiques 
d’inversió pública, entre les quals s’inclouen, evidentment, les polítiques lingüístiques. I això no 
sols per retre comptes dels recursos públics invertits, sinó sobretot per determinar si la política ha 
conduït als resultats previstos i esperats, o si tal vegada la seva sobtada interrupció abans de 
l’arribada dels resultats a mig termini no ha provocat el seu fracàs i, per tant, una pèrdua de diners 
públics. Sense aquesta verificació, es corre el risc que es trenqui el suport ciutadà —dels 
contribuents— a la política lingüística mateixa. En diferents regions europees on es parlen llengües 
minoritàries emergeix cada vegada més clarament la necessitat, per part de les autoritats competents 
en política lingüística, de disposar d’exercicis d’avaluació periòdics. I també emergeix la necessitat 
d’avaluar l’eficàcia de les polítiques d’ensenyament de les llengües a les institucions d’ensenyament 
públic. Això no sols s’aplica a l’ensenyament de llengües estrangeres, el coneixement de les quals 
és generalment associat a beneficis d’origen econòmic per a l’individu i per a la societat, sinó també 
a les llengües nacionals, que són una eina molt important per promoure la integració social, i en 
l’àmbit laboral, de masses creixents d’immigrants (i familiars). 

Hi ha també un argument de caràcter més cultural i social. Treballar sobre l’avaluació de les 
polítiques lingüístiques significa declarar que es volen prendre seriosament, que cal integrar-les 
plenament en la categoria de la política pública. Si en el món actual l’anomenada “cultura de 
l’avaluació” s’ha preocupat —i es preocupa, de vegades fins i tot excessivament— per tantes 
activitats humanes, és cert que no ha estat així —almenys, no tant— pel que fa a l’esfera lingüística. 

L’absència, o la realització insatisfactòria, d’avaluacions de les polítiques lingüístiques ha produït i 
produeix diverses conseqüències negatives —i potser algunes de positives—, que es resumeixen en 
l’obscuritat que plana sobre la relació entre l’economia, el subjecte, la llengua i el govern de la 
comunitat. Aquesta relació ha de ser explorada, per tant, i cal distingir concretament entre: 

– polítiques relacionades amb les llengües de gran difusió i amb les llengües oficials. El que s’hi 
juga és molt considerable, perquè l’avaluació d’aquestes polítiques podria aclarir l’abast (positiu i/o 



negatiu) d’algunes opcions específiques, com ara l’adopció de l’anglès com a llengua de la ciència i 
de la formació també en els països de parla no anglesa i, en termes més generals, com a «llengua 
franca [sic] internacional». Entra en aquesta categoria, també, la promoció de l’italià a l’estranger, 
tema de renovat interès a partir del 2014 en què apareix el Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació Internacional; 

– polítiques sobre les llengües patrimonials —regionals, locals o minories històriques— cada 
vegada més deslegitimades, precisament a causa de l’absència o de la interrupció de la seva 
avaluació. Aquestes polítiques són àmpliament percebudes com una càrrega econòmica per a la 
comunitat. La desaparició o la supervivència d’aquests «patrimonis lingüístics» suposen, però, un 
envit igualment elevat; 

– les polítiques relatives a les llengües de les «noves minories», la consideració de les quals sembla 
ser estratègica per afavorir la integració de la comunitat de recent immigració, més orientada al 
diàleg i a la interculturalitat que no pas a l’assimilació. També en aquest cas l’aposta, en termes de 
conflictivitat o de pacificació social, és notable. 

Cal, per tant, posar llum sobre el tema sabent que, d’una banda, aquests tres nivells de política 
lingüística poden interactuar: la valorització de les llengües locals històriques, que són sovint 
veritables frontisses entre Estats diferents i que en qualsevol cas són funcionals en una comunicació 
de proximitat, poden ser per exemple dirigides de manera útil cap a una integració més ràpida i 
eficaç d’algunes comunitats de nova immigració. D’altra banda, cal preguntar-se a fons i també de 
manera creativa sobre els mètodes, els criteris i els indicadors que cal prendre per poder avaluar 
adequadament les polítiques lingüístiques, precisament pel caràcter eminentment antropològic i 
social de les llengües naturals. Els indicadors que es treballin no han de ser només de tipus 
econòmic, per descomptat, sinó també relacionats amb la salut, amb els béns relacionals, amb la 
qualitat de vida, amb la cohesió social i intergeneracional, amb la desalienació cultural, amb la 
sostenibilitat del medi ambient i així successivament. 

Aquestes reflexions són necessàries. Encara que la importància de l’avaluació, en el sentit d’anàlisi 
de polítiques, ja era clara per als experts en política lingüística dels anys 70, especialment a 
Amèrica del Nord, és a partir dels anys 90, i cada vegada més en l’última dècada, que s’han 
desenvolupat eines d’avaluació generals en el camp de la planificació lingüística. Per tant, s’ha 
d’establir l’estat de la qüestió i les línies de futur en la investigació i l’ensenyament des d’una òptica 
interdisciplinària, ja que, a banda de la relativa escassetat de treballs de camp, cal advertir 
l’absència de recursos formatius adequats per satisfer la necessitat de preparar professionals en 
planificació lingüística i avaluació de les polítiques lingüístiques. La recerca, l’ensenyament de les 
polítiques lingüístiques i la formació de professionals han de trobar el lloc que els correspon a les 
escoles i a les universitats. 

La complexitat de la temàtica del congrés mereix, doncs, un debat en profunditat i interdisciplinari, 
que aposti per restaurar el valor, la legitimitat i l’eficàcia de les polítiques lingüístiques d’avui i de 
demà. 

 

Temes de recerca (llista no exhaustiva) 

Metodologia de l’avaluació de les polítiques públiques i gestió de la diversitat lingüística 

Drets lingüístics i polítiques lingüístiques: dels principis al terreny 

L’avaluació de les polítiques lingüístiques: casos d’estudi  

Avaluar les polítiques lingüístiques: llengües de gran difusió 

Avaluar les polítiques lingüístiques: llengües patrimonials —regionals, locals o minoritàries 

Avaluar les polítiques lingüístiques: llengües dels nous immigrants 

Criteris i indicadors per a l’avaluació de les polítiques lingüístiques 



Pràctiques bottom-up  i pràctiques top-down: analogies, diferències i interaccions 

Polítiques lingüístiques: bones i males pràctiques 

Polítiques lingüístiques i el desenvolupament local: experiències de frontera 

La comunicació de les polítiques lingüístiques 

 

Calendari 

15 de juny- 24 d'agost: Llançament de la Primera Circular i obertura de la recepció de les 
propostes de comunicació 

31 d’agost: resposta del Comitè Científic i enviament de les pautes editorials 

30 settembre: Chiusura delle iscrizioni 

15 ottobre: Pubblicazione del Programma provvisorio 

30 novembre: Pubblicazione del Programma provvisorio sul sito del Convegno 

14-16 desembre: Congrés 

31 de març de 2017: Enviament dels textos per a la publicació de les Actes 

Tardor 2017: Publicació de les Actes 

 

Proposta de comunicacions 

Les propostes de comunicacions hauran d’enviar-se simultàniament a les dues adreces que 
s’indiquen a continuació: 

info@associazionelemitalia.org / gagresti@unite.it 

Cal adjuntar-hi un breu resum d’entre 300 i 500 paraules, acompanyat d’algunes paraules clau i de 
les dades personals de contacte (nom i cognom de l’autor o autors, institució a què pertany, correu 
electrònic, telèfon). Les propostes hauran de ser redactades en una de les llengües següents: 
alemany, català, espanyol, francès o italià. 

 

Inscripcions 

Les inscripcions al Congrés podran efectuar-se des de l’obtenció de resposta per part del Comitè 
científic i fins al 30 de setembre. Per als professors universitaris, la quota d'inscripció és de 80 
euros; els doctorands i investigadors no homologats poden acollir-se a una quota reduïda de 40 
euros. 

 

Règim lingüístic del GDL 2016 

Llengües de treball 

Són admeses les llengües següents per a la presentació de treballs al Congrés i per als debats: 

alemany, anglès, català, espanyol, francès, italià 

 

Llengües de restabliment 

Per a la publicació de les diverses contribucions en les Actes del Congrés serà possible proposar 
textos redactats en altres varietats lingüístiques europees, encara que siguin minoritàries, amb la 
condició que vagin acompanyats de tres resums en algunes de les llengües de treball esmentades. 

 



Llocs del congrés 

El Congrés tindrà lloc entre la seu de la Universitat de Teramo i l’Hotel Europa de Giulianova. 

 

Per a més informació 

gagresti@unite.it; info@associazionelemitalia.org 

 

Comitè científic  (llista provisional) 

Giovanni Agresti, Università di Teramo 
Francesco Avolio, Università di L'Aquila 
Pierfranco Bruni, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) 
William Cisilino, Agenzia regionale per la lingua friulana  
Maddalena De Carlo, Università di Cassino 
Michele De Gioia, Università di Padova 
Vittorio Dell'Aquila, Centre d'Études Linguistiques pour l'Europe (CELE) 
Koffi Ganyo Agbefle, Université du Ghana 
Michele Gazzola, Humboldt-Universität, Berlin 
Henri Giordan, Direttore di ricerca emerito al CNRS 
Nazzareno Guarnieri, Fondazione Romanì Italia (FRI) 
Gabriele Iannàccaro, Stockholms universitet 
Jean-Marie Klinkenberg, Université de Liège  
Jean Léo Léonard, Université de Paris La Sorbonne 
Danielle Lévy, Association TRANSIT-Lingua 
Joseph Lo Bianco, University of Melbourne 
Josep M. Nadal, Universitat de Girona 
Francesc Feliu Torrent, Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània (ODELLEUM) 
Christian Tremblay, Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP) 
Federico Vicario, Università di Udine 
Maurizio Viezzi, Università di Trieste e European Language Council (ELC/CEL) 
 
 
 
Associacions implicades (llista provisional) 
GSPL - SLI, Società Filologica Friulana, AIDL, OEP, MAAYA, La Renaissance Française, 
Association TRANSIT-Lingua, DORIF-Università, Conseil européen pour les langues, CELE, 
MIBACT, FRI, ELC/CEL 
 


