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I. INTRODUCCIÓ



1 . L ' OBJECTE DEL TREBALL .

1.1. EL CONTACTE DE LLENGÜES.

Entre el moment en qué va aparéixer la llengua primigenia

(1'existencia de la qual defensen les teories i els mites mono-

genétics de les llengües) i, segons pretenen alguns, el moment

en qué s'arribará a trobar o construir la llengua perfecta,

1'interlingua (Aracil 1986: 59-68; Eco 1993), moltes llengües

hauran conegut expansions i regressions territorials i demográ-

fiques, quasi sempre a costa o en "benefici" d'altres llengües.

La causa d'aquests moviments es que (a pesar que, segons el

mite bíblic, la diversitat lingüística apareix per dividir-los)

els homes i les dones s'han continuat relacionant, amb mes o

menys freqüéncia, amb homes i dones d'altres llengües. Aqüestes

relacions han estat a través d1intercanvis pacífics o de con-

flictes bel-lies, que de vegades teñen com a conseqüéncia el

manteniment de persones d'un i altre grup en un mateix territo-

ri. En tots els casos, si s'estabilitzen les relacions durant un

període relativament llarg, el contacte huma entre dos grups de

llengües diferents n'influencia el comportament lingüístic de

tal manera que, com a mínim, part deis membres d'un grup passen

a parlar la llengua de 1'altre; en aquests casos pot parlar-se

de contacte de llengües (Weinreich 1979: 1-6).

Els efectes deis contactes de llengües perllongats poden ser

diversos: des de modificacions de 1"estructura de la llengua

d'un deis dos grups o de tots dos (interferencia lingüística,

- 13 -



I. Introdúcelo

r

Weinreich 1979: 1-6) o la reducció progressiva deis usos de la

llengua d'un deis dos grups, a favor de la llengua deis de 1' al-

tre (minorització lingüística; substitució lingüística, Aracil

1979: 458-460; Language Shift, Weinreich 1979: 68-69), moltes de

vegades fins a l'extinció^. Per aixó també, en comptes de parlar

de contacte de llengües podem referir-nos al mateix fenomen com

a conflicte lingüístic (Aracil 1986: 21-38; Ninyoles: 1982: 29)

perqué, en aquest terme, s'hi reflecteix millor l'aspecte no

estátic del fenomen. Mentre, en una mateixa societat, conviuen

persones de llengües diferents també es parla de bilingüisme

social.

La mateixa situació conflictiva es dona quan, per decisió

política, en determinats ámbits (administració, escola, etc.)

s'imposa l'ús d'una llengua diferent a la propia d'un territori.

La imposició d1aquesta llengua pot teñir 1'origen en la supe-

ditació (política, militar, económica...), a un grup que la té

com a llengua propia. En aquest tipus de conflicte, el canvi

lingüístic sol produir-se quan els parlants (incialment només

una part) passen de les comunicacions de carácter informal a les

de carácter mes formal; per descriure aquest fenomen alguns

autors ha partit del concepte de diglóssia, formulat per Fergu-

son, i n'han ampliat l'abast (Ninyoles 1982: 29-53). Amb el

temps, aquesta situació pot fe}£ que una part d'aquesta població

comenci a transmetre al seus filis com a Ll la llengua impesada.

Quan el conflicte lingüístic es produeix per l'expansió de

l'ús d'una llengua er el territori que ocupa una població lin-

güísticament diferent (per trasllat de població de la llengua

externa o per pas d'autóctons a la llengua nova) sol reservar-se

el nom de substitució lingüística per designar la regressió de

l'ús de la llengua originaria del territori; i, per referir-se

a la restitució, sempre intencionada, de totes les funcions i

usos d'aquesta (per tant a la substitució de la "invasora"),

1 En casos mes excepcionals el contacte de dues llengües pot donar cora a re-
sultat l'aparició d'una llengua mixta (sabir o pidgiri), que arribará a con-
vertir-se en nativa si les parelles formades per membres d'un i altre grup
les usen amb els filis (criollització).

- 14 -



1. L'objecte del treball

s'usa el terme normalització lingüística (Vallverdú 1979: 344-

345; Aracil 1986: 29-32; Ninyoles 1989: 98-116). Si el contacte

de llengües s ' ha produit per un moviment immigratori, en pro-

duir-se la substitució de la llengua propia d'aquests per la del

territori sol parlar-se d1assimilació i d'integrado lingüísti-

ca.

Mentre perviu el conflicte lingüístic, la comunicació entre

membres deis dos grups només sol ser possible quan els d'un

grup, a part d'usar la seva llengua en les comunicacions intra-

grup, usa l'altra en les d'intergrup, la qual cosa pot donar com

a resultat que uns individus per viure en aquella societat ne-

cessiten conéixer i usar dues llengües mentre que els altres en

teñen prou amb una (bilingüisme unilateral). Aqüestes situacions

poden provocar en membres del grup en regressió comportaments

contraris a canviar a l'altra llengua o favorables a mantenir la

seva lliure d'interferencies, lleialtat lingüística (Weinreich

1979: 99).

Que la llengua minoritzada sigui la d'un grup o la de l'altre

no té res a veure amb 1'estructura interna de les llengües, sino

que depén d'una complexa relació de domini (militar, polític,

económic, cultural, de creixement demográfic o del tipus que

sigui) que s'estableix entre els dos grups (Weinreich 1979: 3-4;

Mackey 1976: 27-37).

Les situacions de contacte de llengües son molt freqüents al

llarg de la historia de la humanitat i de la geografía mundial

(Kremnitz 1993: 75-98; Mackey 1976: 13-14, 42-67). Ames, es un

fenomen que actualment s'intensifica, i augmenta en complexitat,

a causa de 1'increment de les relacions entre persones d'origen

i residencia molt diversa i distant, tant per 1'increment de la

mobilitat humana com de les comunicacions audiovisuals, en el

sentit mes ampli.

Després d1explicacions de la regressió i desaparició de llen-

gües que es basaven en la pretesa "superioritat" d'unes i "infe-

rioritat" d1altres (les quals encara teñen acostats i entusias-

tes defensors), els estudis sobre la substitució, sobretot a

partir de 1953 amb Languages in contact d'Uriel Weinreich
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(1979), han pres camins en qué les explicacions se cerquen en

«les condicions "externes" d1existencia —i dones de subsisten-

cia— deis sistemes lingüístics» (Aracil 1986: 22). No es es-

trany, per tant, que l'estudi de la problemática del contacte de

llengües, juntament amb les ciéncies socials, hagi conegut una

notable expansió a partir de la segona meitat del segle XX,

paral•lelament amb l'aparició de noves consciéncies i mentali-

tats sobre les relacions socials.

Les intervencions institucionals per crear situacions de

conflicte lingüístic (amb finalitats polítiques, económiques i

d'altra índole) o per incidir sobre la seva evolució, de manera

explícita o implícita, son constants al llarg de la historia,

sobretot en les apoques mes recents. Les diverses finalitats

d'aqüestes actuacions, objectius de la política lingüística o

planificado lingüística (Aracil 1986: 88; Ninyoles 1989: 47-52;

Kremnitz 1993: 143-147), es poden situar a dos extrems oposats:

substituir la llengua d'un territori per una altra o fer retor-

nar a la normalitat la situació d'una llengua en vies de substi-

tució; a aquests objectius se cenyeixen les mesures concretes

d1intervenció. Entre els casos d'estats europeus que —a través

de la planificació lingüística— intenten ser compatibles amb la

pervivéncia de la diversitat lingüística en el seu territori,

son prou coneguts els de Bélgica i de Suissa (Pizzorusso et al.

1983). En aquest mateix sentit, Bernat Joan (1994) estudia el

procés que han seguit distintes llengües europees que a comenca-

ments de segle estaven en una situació de ninorització: actual-

ment un grup d1aquests llengües, a partí de canvis polítics i

d1intervencions planificades sobre el procés, han assolit plena

normalitat (txec, finés, polonés, noruec, islandés i búlgar);

unes altres segueixen un procés que apunta inequívocament cap a

aquesta direcció (eslovac, lituá, letó i estonia); un altre grup

de llengües semblen haver assumit irremeiablement la minoritza-

ció (sard i bretó, per exemple); i unes altres s'haurien de

situar entre el segon i tercer grup, entre les quals hi ha el

cátala.
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La llengua catalana es troba, arreu del territori, en con-

flíete amb una altra llengua, que varia en relació amb la depen-

dencia política de la zona: a la Catalunya Nord, amb el francés;

a Andorra, amb el francés i el castellá; a l'Alguer, amb 1'ita-

liá; i a la resta del territori, amb el castellá. En quasi tots

aquests llocs, el conflicte s'origina per la imposició política

de 1'altra llengua i, posteriorment, s'intensifica amb contin-

gents considerables d'immigrants que la teñen com a llengua

propia. A mes hi ha, a tots aquests territoris, una tercera

llengua en conflicte, l'anglés, que en alguns ámbits, com la de

la investigació científica i la tecnología comenga a ocupar

espais considerables. En totes aqüestes árees la vitalitat del

cátala presenta importants variacions que poden, sens dubte,

conduir a desenllagos territorials divergents, a mes curt o

llarg termini.

A les liles Balears des del segle XIII, en qué la repoblació

catalana va desplagar la llengua árab (en un procés de substitu-

ció lingüística territorial causada per una substitució humana),

podem dir que el cátala ha estat 1'única llengua d'ús social. Es

cert que, com a tot el territori cátala, en els usos cuites (que

afectaven només una part molt redulda de la població) "convivia"

amb el llatí, en una primera etapa; i també que, a partir del

segle XVIII (del XVII a Catalunya Nord i del XIX a Menorca), els

esforgos de la monarquía espanyola (o de la francesa) d'arraco-

nar el cátala deis usos oficiáis, fan que el castellá siguí de

cada vegada mes present en aquests usos i el cátala hi retroce-

deixi a causa de la persecució (Mari 1976; Ferrer 1985; Miralles

1989). Pero la situació de la llengua catalana en la quotidiani-

tat de la majoria de la població de les liles, no canvia fins a

partir de la segona meitat del segle XX. El canvi es rápid,

entre altres causes, per l'inici d'un moviment d'immigració

relativament important, d1amplia majoria castellanoparlant.

Aquest sobtat creixement demográfic provocará canvis importants

en els usos socials del cátala a les liles, perqué es produeix

en una época en qué la llengua catalana está prohibida fora deis

usos informáis i en qué una bona part de la població autóctona
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—sobretot la mes formada— ja té un domini suficient de caste-

llá per comunicar-s'hi i es ignorant de les formes cuites i

escrites del cátala. Aquest procés, en les clrcumstáncies en qué

es donava, sembla que havia de dur necessáriament al final de la

substitució lingüística si s'hagués mantingut durant mes temps.

Pero al final de la dictadura aflora un moviment de reivindica-

ció cultural i lingüística que, amb els canvis polítics produits

a partir de 1975, assoleix que, juntament amb el País Valencia

i el Principat, s'inicii una tébia política lingüística que, si

mes no, introdueix una major complexitat en la situació de con-

flicte lingüístic. La bilingüització unilateral deixa pas a un

procés, com a mínim en voluntat política declarada, de bilin-

güització competencial en les dues llengües de tota la població

(catalanoparlants i castellanoparlants). Aquesta nova situació

presenta interrogants sobre el procés que seguirá a partir d'ara

la substitució lingüística (Reixach, 1991: 246), encara que una

comunitat bilingüe, si no es basa en la coexistencia de comuni-

tats unilingües diferents, no té cap rao per continuar bilingüe,

perqué si tothom parla les dues mateixes llengües pot existir

igualment amb una sola d1aqüestes llengües (Mackey 1976: 372).

La singularitat del conflicte lingüístic cátala i I1interés

internacional que suposa per a la sociolingüística ja ha estat

destacada en altres ocasions (Vives 1976; Bastardas 1986: 16;

Strubell 1989: 6; Reixach 1995: 246) i ha produit un important

volum d'estudis sobre el tema'*

Es tracta d'una situació en qué un corrent demográficament

considerable d'immigrants d'área lingüística es desplaga a un

territori del mateix estat en qué la seva llengua ocupa la posi-

ció de llengua dominant, mentre la llengua propia del territori,

desposseida de qualsevol reconeixement oficial, la de recessiva

(Aracil 1979: 458). Per aquesta causa, els habitants autóctons

teñen un coneixement de la seva llengua, en algunes parcel-les,

inferior al que teñen de la llengua de.-S immigrants. Es a dir,

2 v. Torres (1977; 1988); Vallverdú (1980); Gimeno-Montoya (1989: 43-66);
Boix-Pairató (1994).
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es tracta d'un moviment immigratori en el qual els que l'acullen

son els que realment están preparats i obligats a actuar com a

bilingües, en lloc de fer-ho la població desplagada.

A mes, mentre el flux immigratori continua, el canvi de les

circumstáncies polítiques permet unes limitadas actuacions per

poder dotar la llengua autóctona de carácter oficial (sense que

la deis immigrants el perdi) i per flxar-se com a objectiu bi-

lingüitzar tota la població (la d1origen autócton i la d'origen

al•lócton).

A les característiques comunes de la major part de l'área

catalana, les liles n'hi afegeixen algunes altres: a) el pas

rápid d'una estructura económica basada en 1'agricultura a una

altra que es fonamenta quasi exclusivament en el turisme, d'una

societat eminentment rural a una cada cop mes urbana; b) la

novetat del moviment immigratori; c) el poc interés que, en

general, ha mostrat els dirigents polítics en el tema de la

normalització cultural i lingüística; d) el fet que una part

important de la població es mostra recelosa a 1'hora d'acceptar

el nom i l'abast que la ciencia i el sentit comú donen a la

llengua, encara que ambdós, a diferencia del País Valencia, es

recullen en les disposicions oficiáis i académiques.

A mes d'aquests aspectes singulars, la complexitat de les

relacions socials interiors i exteriors que s'estableixen en

l'actualitat fa que moltes de vegades sigui difícil preveure el

destí de comunitats concretes en aquells aspectes que en son

particulars. L'evolució lingüística n'és un deis que se'n veu

directament afectat.

A les darreries del franquisme era opinió estesa entre deter-

minats sectors de les liles preocupats peí tema cultural i lin-

güístic que amb la recuperació de 1'oficialitat de la llengua,

i sobretot amb 1'escolarització, l'accés a la normalitat havia

de ser fácil i rápid. Aquesta creenca ha resultat equivocada.

L1error d'apreciació probablement es deu que en aquell moment

encara no es valorava justament la transcendencia que tendría en

el comportament deis autóctons el contacte amb la població al-

loglota, básicament castellanoparlant, que s'instal•lava en el
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territori catalanoparlant; ni tampoc la importancia de les inér-

cies socials i de factors diversos (de tipus polític, ideológic

i económic) en la persistencia deis comportaments humans, quan

aquests han assolit la categoría de normáis.

Les causes de la imprecisió s'han de cercar, com sempre, en

un insuficient coneixement de la rcalitat i deis factors que, en

el camp que ens preocupa, ni actúen. L'únic remei d'aquest pro-

blema es, en primer lloc, la investigació que permeti veure

quina es la situació real, quins son els ressorts que la mouen

i, després, determinar quines actuacions son les apropiados per

obtenir els objectius perseguits.

Actualment, a les liles Balears disposam d'informació general

sobre els coneixements de llengua catalana que s'autoatribueixen

els ciutadans, grácies al fet que en els censos de població

s'han introduit preguntes amb aquesta finalitat. En el padró

municipal d'habitants de 1986 s'introdueix per primera vegada la

recollida de dades lingüístiques. En el cens de població de 1991

es repeteix de nou la recollida del mateix tipus d'informació,

pero amb un canvi de designació de la llengua que dificulta els

estudis comparatius entre els dos moments (Meliá 1993a; Ginard

1995).

Els treballs empírics per recollir informació sobre la reali-

tat lingüística de les liles comencen a principis deis anys 70.

En general son territorialment parcials i socialment sectorials.

Se centren sobretot en el camp educatiu i en els coneixements o

les opinions sobre les reivindicacions lingüístiques del anys de

la transició (incorporació a l'escola, oficialitat, etc.). A

partir de 1979 les recerques que impulsa 1'administració, amb la

finalitat no gaire dissimulada de fer-ne lectures positives,

indaguen sobre el grau d1aplicado a l'escola deis primers de-

crets que regulen 1'ensenyament del cátala (v. Artigues 1980,

1989). Aqüestes informacions es van repetint en cursos succes-

sius (v. Sbert-Vives 1992).

Les mateixes característiques d'abast territorial i sectorial

seguirán molts deis treballs posteriors que coneixem, quasi tots

amb finalitats descriptivos, encara que alguns proven d'explicar
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les causes deis comportaments i les actituds i de les variacions

que es produeixen entre diversos sectors de la societat.

La majoria d'aquests treballs continúen tenint el món escolar

com a població d'estudi.

Antoni Artigues, a la tesi de doctorat, estudia l'ús docent

del cátala ais centres d'EGB de les liles Balears i les actituds

i coneixements del professorat durant el curs 1978-1979. Per les

dades que ens ofereix, podem veure que la majoria del professo-

rat (85%) que va contestar l'enquesta sap parlar cátala, pero

molt pocs l'usen en la docencia. La meitat del professorat diu

haver fet algún curset de llengua catalana. També analitza al-

tres comportaments d'aquest col-lectiu i les idees que teñen so-

bre l'ús del cátala a la docencia i ais mitjans de comunicació.

Mostra també la irregular distribució residencial deis infants

catalanoparlants; el seu pes relatiu va des del 100% en alguns

pobles de I1interior al 25% a zones com Calviá (Artigues 1980).

Miquel Vives va elaborar la tesi de doctorat sobre les acti-

tuds i els coneixements del cátala i del castellá entre els

alumnes de 8é d'EGB de Mallorca durant el curs 1984-1985 (Vives

1989). Avalúa els coneixements de cátala i castellá i estudia

les actituds i la relació afectiva envers aqüestes dues llen-

gües, a partir de diverses variables. Observa que 1'actitud cap

al cátala es mes favorable i menys favorable al castellá entre:

els alumnes que mes usen el cátala i els que assisteixen a esco-

les de pobles. Haver viscut a Mallorca, teñir una major capaci-

tat d'aprenentatge i millors qualificacions académiques i haver

nascut ais Falsos Catalans també son fets que, independentment

uns deis altres, signifiquen una actitud mes favorable al cáta-

la. Peí que fa ais coneixements, Vives fa notar que dues varia-

bles influeixen sobre la competencia en cátala pero en canvi no

influeixen sobre la competencia en castellá: a) les variables de

carácter afectiu; b) les variables de caire lingüístic individu-

al. Mostra també que 1'escola continua essent un entorn majoritá-

riament castellanitzat; la catalanització afecta sobretot l'as-

signaturització de la materia, tot i que encara hi ha centres en

qué no es fan el mínim d'hores que la regulació legal exigeix.
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La meitat deis alumnes (50%) a casa parlen cátala, que sumats

ais que hi parlen cátala i castellá son el 64% (el 35% ni parlen

castellá). L'entorn social extrafamiliar es castellanitzant,

«diríem que com mes a prop de la familia es troba el fet inves-

tigat, mes s'acosta al cátala; i que com mes s'allunya de la

familia i s'apropa a 1'escola es mes castellanitzant [...] Men-

tre un 85,8% deis alumnes castellanoparlants viuen dins un ambi-

ent molt castellá, només un 11,5% deis catalanoparlants viuen un

ambient linguístic molt cátala» (Vives 1989: 792-795).

Durant el mateix curs d'inici del nostre estudi, 1990-1991,

un grup de treba 1 del CEP d'Eivissa, coordinat per Bernat Joan,

elabora un treball sobre els usos lingüístics i actituds de 1'a-

lumnat, pares i professorat d'EGB i d' ensenyament mitjá a Eivis-

sa (Grup 1991). La situació escolar apareix molt distant d'una

situació normalitzada; encara que la gran majoria d1alumnes

entenen el cátala i es veuen capacos de contestar exámens en

aquesta llengua i que la majoria de professors parlen en cátala

i hi saben escriure, només el 10,6% d1alumnes reben mes d'una

assignatura en cátala. La gran majoria de pares (82,3%) volen

que els seus filis aprenguin cátala. L'ús familiar del cátala se

sitúa en el 43% i el de castellá en el 46%. En aquest estudi, es

mostra que hi ha, en tots els estaments, una actitud favorable

a un augment de l'ús del cátala dins 1'ensenyament i que aquesta

llengua, els darrers anys, ha guanyat prestigi entre la població

eivissenca. Així i tot, els autors fan constar que els canvis

favorables s'han produit mes en les ar ,ituds que en els usos.

Posteriors a l'inici del nostre es udi, sobre la docencia en

cátala i de cátala, son els treballs d1Sbert-Vives (1993, 1994),

en qué analitzen la situació i fan propostes de regulació esco-

lar per poder avangar en la implantació, sobretot, de 1'ensenya-

ment en cátala. També s'han d'esmentar els treballs descriptius

d'aquest mateix aspecte fets per Tomás Martínez (1995a; 1995b),

que contrasten amb l'optimisme de les informacions institucio-

nals.

A part d'aquests treballs sobre l'ámbit escolar, n'hi ha

alguns altres que abasten altres sectors socials.
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Bernat Joan realitzá una enquesta sobre els usos lingüística

i les actituds deis habitants d'Eivissa (Joan 1984), a partir de

variables com sexe, edat, professió, lloc de naixement, residen-

cia. . . En aquest estudi evidencia la intensitat del procés de

castellanització d'Eivissa i la necessitat d1intervenció ins-

titucional per aturar-lo. Només en l'ámbit familiar el cátala

era la llengua que mes s'usava (76,2%), mentre que en tots els

altres l'ús del castellá era superior. La percepció del procés

regressiu del cátala afectava el 43,4% de la població. Una bona

part deis enquestats manifestaven assumir aquesta situació: no-

més el 42% creia que s'hi hauria de parlar mes cátala, el 66"4%

considerava que 1'ensenyament del cátala havia de ser optatiu i

el 69,6% que només haurien d'aprendre cátala els immigrants que

volguessin. Majoritáriament consideraven que el perfil lingúís-

tic deis mitjans de comunicació hauria de ser bilingüe, i que

les dues llengües havien de compartir oficialitat.

Entre fináis de 1985 i principis de 1986, la Universitat de

les liles Balears, per encárrec del Consell Insular de Mallorca,

va elaborar una enquesta sobre coneixements, usos i actituds

lingüístics de la població de Mallorca de mes de 18 anys (UIB-

CIM 1986). En 1'enquesta la classificació de catalanoparlants i

castellanoparlants es fa a partir de la llengua que usen amb

1'enquestador. Els que hi usen el cátala son el 74,71% i els que

usen el castellá el 25,28%. Els catalanoparlants es distribuei-

xen de manera quasi simétrica entre pobles i Palma (53,74% i

46,25%), mentre que els castellanoparlants es concentren mes a

Palma que ais pobles (80,22% i 19,77%). L'adscripció a un grup

o a un altre depén, en mes del 87% deis casos, de la llengua en

qué, de petits, els parlaren els pares. Les dades que s'obtenen

sobre comportaments mostren que els dos grups lingüístics ten-

deixen a actuar, en molts d'aspectes, com a comunitats cohesio-

nados; es a dir, solen establir les relacions socials amb mes

freqüéncia amb persones del mateix grup lingüístic. El gentilici

mallorquí es destinat per la majoria de catalanoparlants ais qui

parlen aquesta llengua, mentre que els castellanoparlants l'as-

signen, majoritáriament, ais nascuts a Mallorca. En aquest tre-
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ball, es posa també de manifest la influencia negativa de l'es-

colarització en la consolidació de la identitat deis catalano-

parlants i la necessitat d1intervenció de les institucions pu-

bliques en el procés de normalització lingüística.

També cal esmentar dues enquestes d'ámbit municipal. La pri-

mera, aplicada durant el curs 1979-1980 ais majors de 16 anys de

Maó (Mascaré 1982). El treball mostra la forta vitalitat de la

llengua catalana en aquesta ciutat menorquina (el 85,11% l'usen

habitualment), encara que l'ús retrocedeix com mes ens allunyam

de l'ámbit familiar (amb els companys de feina, l'ús del cátala

se sitúa en el 53,92%, i l'ús del cátala i el castellá en el

29,11%. També s'hi analitza l'extensió deis coneixements sobre

aspectes culturáis de l'illa.

La segona es de l'any 1989 (Ajuntament de Llucmajor 1991) i

es un estudi, en molts d'aspectes semblant al de la Universitat

de les liles Balears, sobre els habitants de Llucmajor, la qual

aporta la singularitat de la distribució de la població entre

dos nuclis: el poblé de Llucmajor, majoritáriament de població

autóctona (90% de catalanoparlants), i S'Arenal, zona turística,

majoritáriament habitada per immigrants (70% de castellanopar-

lants)3.

1.2. OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ.

El nostre treball també només cobreix una part del territori

insular (Mallorca ) i un sector de població (els estudiants d'en-

senyament mitjá). Tenint en compte totes les aportacions a qué

acabam de fer referencia, la finalitat del nostre treball es

contribuir a aportar informació que ajudi a comprendre la reali-
•i

tat del procés del conflicto lingüístic en aquesta área deis

Falsos Catalans. En línies generáis podem dir que es tracta de

disposar de coneixements suficients per poder aventurar un diag-

3 Durant l 'any 1991, l 'Institut d'Estudis Avangats de la UIB ha realitzat una
Enquesta sociolingüística ais Paísos Catalans, de la qual, pero, encara noraés
se n'han publicat alguns resultats parcials. v. Artigues (1994).
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nóstic sobre la situació de la llengua catalana a Mallorca i de

les principáis tendéncies d'evolució. A part de dades sobre

coneixements recollim informació per saber fins a quin punt i en

quines circumstáncies s'utilitza la llengua catalana i per in-

tentar veure cap a on evoluciona el procés (si n'augmenta l'ús

o si retrocedeix). En aquest sentit, a part d1informació sobre

coneixements i sobre usos, cal també tenir-ne sobre actituds i

idees i sobre quines son les principáis variables que en modifi-

quen els valors.

Tenint en compte la literatura sociolingüística, sembla que

una situació com la de les liles, amb una presencia de les dues

llengües en conflicte com 1'actual, no té gaire possibilitats

d1estabilitzar-se (encara que des del costat polític s'afirmi el

contrari).

En qualsevol planificació que pretengui incidir sobre 1'evo-

lucio lingüística d'una societat cal teñir en compte quin grau

d'influencia teñen els principáis factors que actúen en una

determinada situació. El coneixement d'aquests factors i de la

influencia que exerceixen es imprescindible per esbrinar com cal

incidir-hi per transformar-la.

En societats en qué coexisteixen poblacions de llengües dife-

rents, no serveix, per veure'n l'evolució, observar només el

procés global, sino que cal estudiar quin es el procés parti-

cular de cada un deis grups lingüístics. Segons Uriel Weinreich

(citat per Bastardas 1985: 16) a l'hora d'estudiar una societat

bilingüe convé veure-la com si la constituissin dos grups de

llengua materna; cada grup compren tots els individus de la co-

munitat per ais quals una de les dues llengües es la materna,

d1aquesta manera es possible determinar el paper de cada llengua

en cada un deis grups i detectar millor l'estat de la qüestió.

En el nostre cas sembla ciar que de cada vegada disminueix la

proporció de catalanoparlants, pero s'ha de teñir en compte que

per aventurar qué passará en el futur cal veure si la disminució

es produeix dins la comunitat lingüística catalana o aquesta es

manté estable i el que succeeix es que creix la castellanopar-

lant, a causa de la continuitat de la immigració o del major
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índex de natalitat entre la poblado d'aquest origen; si es

així, el procés intern d'aquest grup será determinant en 1'evo-

lucio: si s'integra, encara que siguí molt lentament, s'avangará

cap a la normalització lingüística; si es manté monolingüe,

propiciará, probablement, la substitució lingüística.

Un altre fet important a determinar es veure en quines condi-

cions una persona que pot usar dues llengües tria l'una o l'al-

tra. En casos de conflicte lingüístic, aqüestes condicions son

decisives. Normalment els membres d'un deis dos grups lingüís-

tics canvien de llengua moltes mes vegades que els de 1'altre,

i no fan amb molta mes facilitat i amb un bon domini de la sego-

na llengua. Son els que pertanyen al grup de llengua minoritza-

da. A part d1aportar informació sobre el grau de coneixements de

cátala i de castellá que manifesten teñir els joves mallorquins

enquestats (fins a quin punt son potencialment bilingües), també

pretenem veure amb quina finalitat i en quins casos usen el

cátala i en quins el castellá, quina funció atribueixen a cadas-

cuna de les llengües en el seu comportament quotidiá, amb quina

freqüéncia i en quines condicions alternen les llengües. No

entrarem pero, perqué no es el nostre objectiu, en un altre

aspecte important en l'estudi del contacte de llengües: la in-

terferencia (la impossibilitat, de part d'un parlant bilingüe,

de mantenir diferenciats els dos codis, els elements propis

d'una i altra llengua).

Es tracta de veure en quin sentit el flux de canvi lingüístic

en diverses situacions es superior (de catalanoparlants cap al

castellá o de castellanoparlants cap al cátala).

La investigado es basa en la interrelació, des d'un punt de

vista lingüístic, entre el context, la competencia, el compor-

tament i les actituds i representacions deis parlants.

El context serien els espais en qué l'individu entra en con-

tacte amb la llengua, tots els Instruments emissors de missatges

en llengua natural que envolten l'individu. Tant poden ser al-

tres persones com Instruments de comunicado (la familia, el

veinat, 1'escola, els mitjans de comunicado...). La importancia

de la influencia de cada un d'aquests factors depén de la dura-
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da, de la freqüéncia i de la forca del contacte i afecta tant la

comprensió com l'expressió (Mackey 1976: 375-389; Bastardas

1986: 16-17).

La competencia en una llengua determinada s'ha d'entendre com

el conjunt de coneixements i capacitats que permeten a l'indivi-

du entendre missatges emesos en aquesta llengua i expressar-

n'hi. El comportament lingüístic al-ludeix a l'ús comunicatiu

real que l'individu fa de les seves capacitats emissores en

qualsevol llengua. El context es, per tant, essencial perqué

possibilita 1'aprenentatge de les llengües i en regula l'ús

(Bastardas 1986: 17). Les representacions ideológiques d'un

individu sobre la situació lingüística son les imatges que s'ha

format (d'ús, prestigi, funcions adequades, etc.) d'una o diver-

ses llengües en la societat.

L'evolució d'un conflicte lingüístic no es podrá avaluar ex-

clusivament a partir de la competencia deis individus en qual-

sevol de les llengües en contacte, sino que es basará fonamen-

talment en l'ús que se n'efectul, el qual dependrá en bona part

de la competencia i de les pressions de l'entorn; pero, a la

vegada, també els afectará.

Peí que fa al context, hi hem destacat la familia sobre tots

els altres aspectes, la qual, en una situació de conflicte lin-

güístic, com el nostre, es probablement el lingüísticament mes

homogeni per a cada individu.

Podriera, per tant, resumir les preguntes básiques que ens

formulara en els quatre apartáis següents:

a) Quina es la situació de la llengua catalana entre un

sector de poblado que s'ha socialitzat en un període de

temps en qué el cátala ha estat materia d1ensenyament a 1'es-

cola i tema de freqüent discussió en determináis sectors

socials?

b) La procedencia al•loglota deis progenitors condiciona

el grau de coneixements i d'ús de la llengua i les represen-

tacions i 1'actitud envers la situació lingüística? Cap a on
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s'orienten els filis deis tres tipus básics de matrimonis que

es donen a Mallorca (amb tots dos cónjuges autóctons, immi-

grants o un de cada classe)?
c) Les variacions en el context extrafamiliar deis dis-

tints individus o grups modifiquen els efectes del condicio-

nant anterior? Es a dir, la tendencia deis individus a adap-

tar la seva conducta al medi en qué viuen (Linton 1945: 26-

2 7 ) , a defugir la pertinenga a minories, determina els valors

competencials, de comportament i d1actitud i representacions

lingüístics? Cal veure per tant fins a quin punt, també en el

camp de la llengua, s'estableix una relació ecológica, d'a-

daptació entre individu i medi.

d) De quina manera altres variables (com sexe, perfil

académic . . . ) co-incideixen i alteren la influencia deis dos

condicionants anteriors?

La part de la població sobre la qual hem investigat, ha estat

la població deis joves de Mallorca, compresos aproximadament en-

tre els 14 i els 18 anys, que, en el moment del treball de camp,

eren estudiants d1ensenyament mit já*. Ha de quedar ciar, per

tant, que no es fa referencia a tota la població jove de Mallor-

ca, perqué deixam fora de l 'estudi els qui, per les causes que

siguin, quedaven al marge del sistema escolar5.

La tria d1aquesta població es deu principalment ais objectius

de la investigació. De cada vegada mes, la generació jove es

4 Durant el curs 1988-1989 (IBAE 1989b; son les dades mes acostades a la
realització de la nostra enquesta que hem pogut consultar), entre els alumnes
que estudiaven BUP i FP, el 65,4% seguía el primer tipus d'estudis; i el
34,6%, el altres (en la mostra que tenim nosaltres la distribució equivalent
es 66,1% i 33,9%). Entre els cursos que hem analitzat les proporcions del
curs 1988-1989 eren: 40,3% (1BÜP), 24,6% (1FP), 26,3% (COU) i 8,8% (2/2FP);
en la mostra del treball les proporcions, respectivament, son: 42,7%; 24,4%,
23,4% i 9,5%. Aqüestes dades evidencien, pensara, l'adequació del métode de
selecció de la mostra.
5 Segons un cálcul fet a partir de les dades que ofereix el Cens de Població
de l 'any 1991 (IBAE 1993), el 22% de la població de Mallorca que té entre 14
i 17 anys no estava escolaritzada. Aquesta dada s'ha de prendre amb precauci-
ó, perqué segons aquesta mateixa font el 5,4% d'infants entre 6 i 9 anys
tampoc no estaria escolaritzada.
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converteix en centre de bona part de l'activitat publicitaria i

de consum de la nostra societat i, per tant, la voluntat d'a-

proximar-s'hi condiciona el comportament d'un sector important

de l'activitat social. D'altra banda, els joves son sempre els

qui, en qualsevol societat, mes experimenten i fan reals els

canvis. En aquest sentit Hawley (1986: 96), referint-se a tota

mena de canvis socials, afirma:

«Tenint pocs hábits ocupacionals, pocs interessos creats
i poques constriccions de la tradició, les cohorts joves
tendeixen a servir de vehicles del canvi» (Trad. pr.)

De manera decisiva, el sector deis joves, en un estudi que

pretén detectar l'evolució lingüística d'una societat i els

factors que la condicionen, es el mes interessant. Els coneixe-

ments sobre els adolescents, amb l'opció lingüística ja prou

consolidada, permeten aventurar qué passará en el futur immedi-

at, quan aquesta població, esdevinguda adulta, s'integrará en el

camp laboral, quan comencará a regir la societat, a marcar-ne

les activitats socioculturals, económiques i polítiques, i a

transmetre coneixements, usos i actituds lingüístics a una nova

generació, la deis seus filis. I en aquest cas es tracta de la

generació de mallorquins mes afectada per les poques mesures de

normalització lingüística que institucionalment s' ha iniciat.

Son els primers que han rebut ensenyament de llengua catalana

prácticament des del comengament de 1'escolarització (en el

moment de l'enquesta felá onze anys de la incorporació del cáta-

la com a assignatura obligatoria en els currículums escolars) i

el seu procés de socialització s'ha fet en una etapa en qué el

tema lingüístic (identitat i nom de la llengua, pertinenca de

mesures de normalització lingüística, etc.) ha estat present de

manera quasi permanent en el debat social.

D'altra banda, l'análisi només es fa sobre els joves nascuts

a territori d'ámbit cátala, perqué (a part que els que n'han

nascut fora sois representen poc mes del 5%) el que básicament

marca l'evolució lingüística d'una societat es el comportament

que observen els nadius.
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Aquest grup de joves pertany, probablement, a una generació

que esdevindrá decisiva en el procés que seguirá la llengua ca-

talana a Mallorca.

El nostre treball, a part d'afegir-se ais d'ámbit balear

esmentats abans, en l'ámbit general de 1'área catalana se sitúa,

peí sector de població estudiat, al costat d'alguns altres tre-

balls que també analitzen básicament els joves estudiants d'en-

senyament mitjá amb relació ais coneixements, usos i actituds

lingüístics que teñen. Pertanyen a poblacions diferents de 1'á-

rea catalana i, per aixó, permeten teñir una visió indicativa

del que succeeix entre aquest sector de població segons el lloc

on viuen: l'Alguer (Grossmann 1980), Vilafranea del Penedés

(Bastardas 1985; 1986), Castelló de la Plana (Ferrando et al.

1989), tot Catalunya —pero només instituts— (Huguet- Serra

1990), Sabadell (Erill et al. 1992), Barcelona (Boix 1993) i

Andorra (Boix-Farrás 1994).

Alguns d'aquests treballs, els acabats quan iniciárem el

nostre treball i ais quals vaig teñir accés, van servir-nos de

referencia per al disseny del nostre.
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En gualsevol investigado científica existeixen limitacions

que fan que els resultáis que se n'obtenen tenguin un valor no-

més relatiu i que deixin de ser bons quan altres investigacions

demostren que conté errors que la invaliden parcialment o de

manera total.

Una d1aqüestes limitacions ve determinada per la complexitat

de 1'objecte a analitzar i peí grau d'aproximació pretés.

No pot ser igual la descripció de la situació sociolingüís-

tica d'una població determinada, partint únicament de la primera

llengua (Ll) deis seus membres o tenint en compte a mes, per

exemple, la llengua que usen amb la familia, amb els interlocu-

tors de llengua diferent, la valoració que en fan... Com mes

elements es teñen en compte mes aproximada es la descripció,

sempre que l'augment de complexitat de factors que ni actúen no

la distorsioni.

Ja fa temps que s'accepta que l'observació de 1'investigador

sobre un objecte huma o animal (ja sigui un sol individu o una

societat), condiciona el comportament d'aquest objecte. Per

tant, sempre les conclusions que se'n treuen han de teñir en

compte que la realitat ha estat modificada peí propi observador.

Es evident, dones, que moltes de les observacions que feien

els primers antropólegs que estudiaven algunes tribus africanes

devien ser de comportaments estranys deis individus, ja que
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actuaven condicionats per la presencia d'elements aliens (Linton

1945: 52-53).

En els processos d'observació se sol intentar introduir ele-

ments que puguin amortir, tant com sigui possible, la influencia

de 1"observador.

Es cert, també, que en determinats casos aquesta consciéncia

que té 1'observador del fet que, en sentir-se observats, els

individus modifiquen el comportament i les respostes, ha estat

aprofitada per, precisament, poder condicionar la resposta i

obtenir la que interessa a qui observa o a qui el paga.

En el camp de les ciéncies "exactes" aquesta consciéncia de

modificar l'objecte observat ha trigat molt mes temps a aflorar,

pero, actualment, es ámpliament acceptat:

"La mecánica quántica, la teoría sobre les liéis de la
natura en els nivells atómic i subatómic, ens diu que cada
observació influeix en l'objecte observat; que hi ha un
limit en la precisió que es pot assolir en una mesura, i
que aixó no té res a veure amb la ingenuitat de 1'observa-
dor o la sofisticació tecnológica del seu aparell. Aqües-
tes son limitacions per principis" (Rohrlich 1987: 19).

A partir d'aquesta constatació, no queda mes remei que des-

confiar de l'efectivitat absoluta de les mesures correctores de

la influencia del cientific.

En el terreny huma es ámpliament reconegut que, en enquestes

que es basen en dades declarades, la resposta de l'individu es

la que creu que ha de donar en una enquesta i no alió que pensa

0 fa. En la majoria d'individus hi ha tendencia a aproximar-se

en la seva resposta al que consideren normal o al que creuen que

l'enquestador vol; excepte en una part de la poblado enquestada

que, de ben segur, deu actuar, precisament, en sentit contrari.

A aquesta "falsificació" de la realitat observada per 1' in-

vestigador, s'hi suma un altre fet que també 1'ha de neguitejar

1 es que, després de 1'observado, aquella realitat canviará

influenciada per aquest fet. Per tant 1'investigador, a mes de

plantejar-se com pot treure una informado tan verag com sigui
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possible, també s ' ha de qüestionar com pot incidir, la seva

observació, en el comportament futur de l'objecte observat.

Si traslladam aqüestes limitacions i restriccions que hi ha

en qualsevol camp científic, a la investigació sociolingúística

en una societat en conflicte lingüístic mes o menys evident per

a la majoria de la població, es veuran augmentados pels prejudi-

cis, voluntats i temors que comporta.

D'altra banda, en aquest terreny, a part de la voluntat,

lógica, que 1'investigador té d'obtenir una descripció de la

realitat tan objectiva com sigui possible, sempre sol fer-la amb

la finalitat de descubrir de quina manera la planificació hi ha

d'actuar per accelerar processos que s'hi observen o per capgi-

rar-los.

En ocasions 1'investigador també forma part de la realitat

que vol investigar. El sociolingüista que estudia la seva propia

societat, que s1estudia a ell mateix com a part d'una realitat

mes extensa, moltes de vegades, té aquesta dificultat afegida.

En aqüestes circumstancies s'ha de situar el nostre treball.

I encara que 1'observador s'allunyi tant com pugui de l'objecte

i de la finalitat de 1'observació, que intenti amortir els efec-

tes que ell mateix provoca, ha de declarar els objectius inici-

áis i les condicions de la seva activitat. En aqüestes condici-

ons, l'opció mes honorable de 1'investigador es explicitar quin

es el seu pensament sobre la qüestió, tot i que en la investiga-

ció procuri no tenir-lo en compte. En el nostre cas, l'objectiu

final del treball es detectar quins son els mecanismes mes efi-

cagos per avancar cap a la recuperació de la normalitat lingüís-

tica de la llengua catalana en el seu territori.

Totes aqüestes limitacions fan que les descripcions que es

donen de la realitat sociolingüística del nostre país, no siguin

mes que aproximacions mes o menys borroses al que realment pas-

sa, pero mentre no en tenguem de mes clares, serán l'únic refe-

rent en qué basar els nostres moviments.
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2.1. LA CONCRECIÓ DELS CONCEPTES.

Els conceptea que volem treballar (context, competencia,

comportament i actituds i representacions) es presenten en una

serie de situacions concretes.

En competencia lingüística hem distingit entre capacitat de

comprensió i capacitat d'expressió oráis i escrites en cátala

deis alumnes i deis progenitors. La mesura es fa a partir d'una

escala de tres posicions. La competencia en cátala deis alumnes

es reprén des del punt de vista del nivell que s' autoassignen

(en pronuncia, gramática, ortografía i vocabulari) en una escala

de quatre posicions, que després s1aplica a la competencia en

castellá.

El context s'estructura en ámbits diferents d'acord amb les

árees d'activitat deis joves d'aqüestes edats: la familia, el

barri, 1'escola i els mltjans de comunicació. En aquest cas es

presenten situacions en qué els enquestats son els destinataris

específics de les emissions —exposicions interpel•lants— i si-

tuacions en qué son receptors indirectes —exposicions especta-

dores (Bastardas 1986: 24-25). En la majoria d'aquests casos la

resposta consisteix a escriure el nom de la llengua que ni domi-

na, per tant els resultats donen una escala amb tres posicions

(+ cátala, cátala = castellá, + castellá). En els mitjans de

comunicació audiovisual i escrita, básicament, es valora el

nivell de contacte amb els que son en cátala i els que son en

castellá (en algún cas també en altres llengües) per utilitzar

les dades (recollides amb preguntes formulados de diverses for-

mes) básicament per construir la mateixa escala de tres valors

que acabam de veure. A 1'escola es distingeix l'ús del cátala

per diversos emissors (professors, textos, activitats aillades

i altres alumnes) i es valora amb una escala de quatre valors

(de major a menor freqüéncia). També es té en compte l'opinió

que teñen sobre els elements del context que mes han influit en

la seva adquisició de competencia en cátala.

El treball sobre el comportament lingüístic deis enquestats

es fa també en els mateixos ámbits. La resposta es igualment el
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nom de la llengua que usen mes, per tant s'estructura en les

tres posicions a qué hem fet referencia. En el comportament oral

es diferencien els usos amb interlocutors identificáis lingüís-

ticament («coneguts») i amb els que no ho son («desconeguts») .

Els primers, fora de la llar, es divideixen en catalanoparlants

i castellanoparlants. Tant d1interlocutors coneguts com de des-

coneguts, se'n presenten diferents tipus des del punt de vista

del tipus de relació que mantenen amb els alumnes (rol social,

diferencies generacionals, nivell d1intimitat. . . ) . També s1estu-

dia la presencia de les llengües en usos especiáis i interns.

En els usos escrits es teñen en compte diverses situacions en

qué 1'entorn sembla condicionar de manera explícita la tria de

la llengua a usar. En aquest cas, a mes, disposam d'una dada no

declarada, sino observada: la llengua en qué emplenen el qüesti-

onari.

En el concepte de les actituds i representacions sobre la

situació incloem diverses árees: la identificació de la llengua

propia de les liles Balears i la identitat que s'autoassignen,

la valoració de les actituds en els contactes entre individus

castellanoparlants i catalanoparlants, l'opinió sobre el procés

del conflicte lingüístic i sobre algunes propostes relacionades

amb política lingüística. En aquests casos la informació s'obté

de preguntes amb resposta negativa o positiva i d'altres que

donen la solució considerada mes adient a situacions diverses de

contacte. La qüestió del nom i identitat de la llengua catalana

s'aborda des de dos punts de vista, la representació explícita

i declarada i la representació implícita; en aquests cas les

dades s'obtenen de preguntes directes i a través de respostes a

preguntes sobre altres qüestions.

2.2. POBLACIÓ ESTUDIADA

La intenció general de l'enquesta es obtenir informació sobre

els coneixements i les actituds lingüístiques deis adolescents

mallorquins. La tria —a part de 1'interés que té aquest sector
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de població, en una edat (14-18 anys) que ja té bastant consoli-

dada l'opció lingüística preferent, per la projecció futura deis

seus comportaments, com hem dit— també es deu a causes d1 índole

metodológica. Entre aqüestes ni ha el fet que es tracta d'un

sector de la societat de qué, per la nostra activitat professio-

nal, tenim uns coneixements previs que considerávem aprofita-

bles, alhora que també ens era fácil accedir-hi. D'altra banda

1"escolarització agrupa, ordena i localitza aquesta població

d'una manera que simplifica considerablement el treball de camp.

Per poder disposar, sense gaire complicacions en la recollida de

dades, de la informació que volíem reunir, hem optat per reduir

la població afectada ais joves matriculats a cursos de Batxille-

rat Unificat Polivalent (BUP), Curs d'Orientació Universitaria

(COU), Formació Professional (FP) i nivells equivalents de la

Reforma (REM), tant en centres privats com en centres estatals,

tant en cursos de diürn com de nocturn, durant el curs 1990-

1991. L'únic sector que hem eliminat es el d'alumnes matriculats

a l'Institut Nacional de Batxillerat a Distancia (INBAD); per

una banda, per la dificultat que comportaría localitzar-los per-

qué completassin els qüestionaris i, d'altra, perqué sens dubte

es el sector que introdueix mes heterogeneitat en la població,

tant per 1'edat com per la continultat deis seus estudis.

2.3. MOSTEA

En primer lloc hem dividit la població a estudiar en estrats,

que en aquest cas es corresponen amb la classificació en cursos.

Posteriorment, per fer mes abastable el volum de la mostra,

hem decidit escollir-la només a partir deis alumnes de cursos

extrems, en el cas de BUP i COU (Ir i COU) i els nivells equi-

valents d'FP (Ir de Ir Grau i 2n de 2n Grau). Aquesta decisió

s'ha pres després de comprovar que els resultats que s'obtenien

a partir d'una enquesta que elaborárem durant el curs 1979-1980

(Meliá 1991) comptant únicament els qüestionaris de Ir i de COU
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eren prácticament idéntics ais que s'obtenien consideran! els

qüestionaris deis quatre cursos (Ir, 2n, 3r i COU).

Les dimensions de la poblado considerada, després d1aquesta

restricció, es la següent:

POBLACIÓ

Grups;

A luanes:

1BUÍ i 1FP

239

8.819

COÜ i 2/2FP

143

4.894

Total

382

13.713

La dimensió que té la mostra seleccionada es aproximadament

del 10%. Els valors teórics absoluts son, per tant:

MOSTRA SELECCIONADA

Grups:

Aliames:

1BÜP i 1FP

24

881

COÜ i 2/2FP

14

489

Total

38

1.370

El procediment seguit per a la selecció deis individus de la

mostra, el qual pretén combinar la fiabilitat deis resultats amb

la facilitat per a la recollida de dades es:

a. Agrupament deis centres per similituds amb els següents

nivells de classificació:

1. Estudis (BUP/FP)

2. Tipus de centre (Privat/Públic)

3. Ubicació (Palma/pobles)

b. Ordenació de tots els grups de tots els centres en dues

series:

1. Grups de Primer (de BÜP i d'FP de Primer Grau).

2. Grups de COU i de Segon de Segon Grau d'FP.

c. Selecció de conglomerats (grups-classe) mitjancant un

métode aleatori sistemátic que abasta el 10 %:

i. extracció a l'atzar d'un número de la serie compresa

entre O i 9 (4).

ii. a partir deis grup-classe que ocupaven la quarta

posició en cada una de les dues series, selecció de
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tots els grups que estaven distanciats entre ells 10

posicions.

d. Recollida de dades de tots els individua pertanyents a

aquests grups-classe, a partir d'un qüestionari que els

alumnes havien de completar per escrit, en una sessió

conjunta d'aproximadament una hora de durada. Hem consi-

derat els individus que fallen (per abséncia de la clas-

se el dia en qué es realitza la sessió de recollida de

dades) com un grup amb la mateixa distribució d'atributs

que el grup present (Mayntz et al. 1985: 101).

Havent seguit aquest procediment, segons Mayntz et al.

(1985: 102-103), la mostra es defineix com una mostra per con-

glomerats (grups-classe) triats de manera aleatoria sistemática

(un de cada deu) sobre una mostreig estratificat proporcional

(grups distribuits per cursos).

La forma de fer la tria ens ha donat una mostra proporci-

onal (si hi ha mes pocs grups de COU i 2/2FP —mes pocs alum-

nes— també hi entren mes pocs qüestionaris corresponents a

aquest estrat; si hi ha centres que teñen el nombre d1alumnes

per grup mes alt o mes baix que la resta, també tindran mes o

menys qüestionaris contestats). Amb un nivell de confianca del

95,5%, el marge d'error, sobre la mostra final, es ± 3,03%6.

Total de la mostra:

DIMENSIONS DE LA MOSTRA (í T. 1)

Grups

Alunnes

1BOP i 1FP

24

677

COÜ i 2/2FP

14

332

Total

38

1.009

6 Per veure les característiques deis grups enquestats, Annex I.
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c) Instrument de mesura: El qüestionari.

Un qüestionari subjectiu ha estat 1'instruraent de mesura

utilitzat en aquest estudi. Les preguntes, temáticament, poden

agrupar-se de la següent manera:

a. Dades personáis extralingüistiques.

b. Coneixements de llengua catalana i de llengua caste-

llana.

c. Ambits de contacte i d1aprenentatge de la llengua ca-

talana.

e. Usos.

f. Actituds i representacions ideológiques sobre la situ-

ació lingüística.

Encara que en línies generáis la distribució de les pregun-

tes en el qüestionari respon a un agrupament a partir del tipus

d'informació que pretenem recollir, s'ha tingut cura de disper-

sar-ne algunes que incidien sobre el mateix tema des d'enfoca-

ments distints (principalment les relatives a la identificació

deis límits i al nom de la llengua), per tal d'assegurar que les

respostes eren a la pregunta i no condicionades per les pregun-

tes/respostes immediatament anteriors. En els temes mes ideolo-

gitzats socialment, també s'ha procurat, quan ha estat possible,

obtenir respostes indirectament.

Una decisió que va resultar complicada va ser la d'anomenar

la llengua catalana perqué tots els alumnes entenguessin que es

tractava de la que es parlava a Mallorca, amb independencia del

nom que cadascú consideras que se li havia d'assignar. Les opci-

ons d'usar «llengua mallorquína» o «llengua catalana», encara

que anassen acompanyades d1alguna justificació, podrien provocar

reaccions hostils al qüestionari per part deis que creuen que

s'ha d'anomenar llengua catalana o deis que consideren que no es

la mateixa llengua; la primera, a mes, pot fer excloure els

catalanoparlants que no son de Mallorca, mentre la segona pot

dur a pensar que es tracta de la variant central. Probablement

la millor solució en aquest cas hauria estat realitzar l'enques-

ta oralment amb l'ajut d'un enquestador que s'adaptas al nom que

li dona l'enquestat, pero aquesta opció ens era materialment im-
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possible. Per aixó optárem perqué els alumnes donassen el nom

que consideraven adequat a «la llengua de les liles Balears» i

per dir-los que a partir d'aquell moment en aparéixer «la llen-

gua ( )» hi havien de llegir el nom que havien donat. A mes, i

en aquest sentit, sempre que ha estat possible el nom de les

llengües els havien d'escriure ells. Les referencia a l'altra

llengua oficial es van fer amb el nom «castellá», ja que el

considerara mes neutre que «espanyol».

El qüestionari només va redactat en cátala. Com que es

tracta d1alumnes d1ensenyament mitjá (per tant en la seva ma-

joria no els ha de resultar estrany trobar-se amb textos en

aquesta llengua) i el fet que en les sessions d'assaig (en cen-

tres on la presencia de castellanoparlants era molt elevada) no

va suposar cap problema en aquest sentit ens va determinar a

redactar-los únicament en cátala. D'altra banda, així, indirec-

tament podem obtenir una mostra del comportament deis alumnes a

l'hora de completar un imprés redactat en cátala.

Després d'una primera redacció, el qüestionari ha estat

comprovat. Primer, mitjancant valoracions de professors de llen-

gua catalana d1ensenyament mitjá; posteriorment, a través de

tres sessions diferents d'assaig amb grups de Ir de tres centres

distints, a partir del 14 de febrer de 1991. Aquests assaigs han

estat molt útils per tal d'ajustar el qüestionari al alumnes.

El qüestionari es presenta en fulls amb el logotip de la

Universitat de les liles Balears, perqué els alumnes vegin que

es tracta d'un estudi serios i, alhora, que no será comprovat

per professors del seu centre. La versió definitiva es pot veure

a l'annex IV d1aquest treball.

Per elaborar el qüestionari hem comptat amb 1'assessorament

deis doctors Rafael Bisquerra i Albert Bastardas i s'ha tingut

en compte el qüestionari que aplicárem durant el curs 1979-1980

(Meliá 1991) i d'altres usats per Albert Bastardas (1985 i
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1986), Emili Boix (1993), i, sobretot, per Gustau Erill et al.

(1992) 7 , els dos darrers sense publicar quan 1'elaborárem.

Les 38 sessions de recollida de dades s 'han realitzat entre

el 12 d'abril i el 8 de juny de 1991. Abans d'iniciar-les, i a

partir de 1'experiencia de les sessions de prova, redactaren les

normes a seguir per 1' enquestador (Annex I I I ) .

Totes les sessions també s 'han fet en cátala i s 'ha facili-

tat la comprensió d'alguna pregunta del qüestionari en els pocs

casos en qué ha calgut. «En un cas com el nostre en qué es tre-

balla en un camp molt manipulat» (UIB-CIM 1986: 4) cal extremar

al máxim les precaucions. Ho várem fer , no sois en la redacció

deis qüestionaris, sino també en les sessions de recollida de

dades, per poder obtenir uns resultats fiables (v. Annex Ib ) .

2.4 . TRACTAMENT ESTADlSTIC DE LES DADES.

Després d'introduir tota la informació en una base de dades

se n 'han fet tres revisions per detectar les errades (v. Annex

Ic) . Posteriorment s 'ha exportat la base a 1'aplicado SAS, de

tractament estadístic, i se n 'han realitzat cálculs de freqüén-

cia de totes les variables, per tal de poder teñir una visió

global de la mostra. En el treball s 'ha usat com a mesura d'as-

sociació entre les variables qualitatives 1'estadístic X2; consi-

derara provada l'associació quan el valor de la probabilitat a X2

es igual o inferior a 0,058.

Per facilitar el tractament de la informació s 'han creat

noves variables en qué s'agrupen i codifiquen valors equivalents

d'altres variables (poblacions, temps de residencia a les liles,

procedencia territorial deis pares, nom de la l lengua. . . ) .

En alguns aspectes els nostres resultats es poden comparar amb facilitat
amb els d 'Eri l l et al., a causa del paral-leí israe, cercat de part nostra,
entre algunes preguntes. Aixó permet veure el diferent comportament deis
joves en dues societats bastant diferents per 1'origen de la població i per
la valoració política i social que sol donar-s'hi al cátala.

Aquest valor apareix, quan es pertinent, acompanyant les taules de l'annex
amb la Prob. X? =.
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Segons el lloc de residencia deis alumnes en el moment de

passar l'enquesta, la mostra de 1.009 alumnes es distribueix de

la següent manera:

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA SEGONS EL LLOC DE RESIDENCIA (t T. 2 i 3)

Ho contesten

5 (0,5)

Faina

591 (58,6)

Pobles

369 (36,6)

Zona turística

40 (4.0)

Eivissa

4 (0,4)

Per nivells, la distribució de la mostra es la següent:

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA SEGOHS EL CORS (í T. 1)

Ir de BOP (1BOP)

431 (42.7)

Ir d'FP (1FP)

246 (24.4)

COO

236 (23.4)

2n 2n d'FP (2/2FP)

96 (9.5)

Com que l'estudi només pretén analitzar casos de residencia

a Mallorca, s'han eliminat quatre registres d'alumnes residents

a Eivissa, que cursen estudis a Mallorca internats en un centre.

La base de dades ha quedat reduida a 1.005 registres.

Posteriorment s'han agrupat els valors d'algunes de les

variables per poder fer mes tractable la informació. S'hi ha se-

guit el criteri següent:

A) Població de residencia deis alumnes:

0 — no consta la població de residencia

1 — viuen a Palma. En aquest grup hi hem inclós també els

qüestionaris on fan constar que viuen a 1'Arenal de

Llucmajor. Ens ha semblat mes corréete agrupar-los

aquí que a Llucmajor perqué 1"Arenal es un tot conti-

nuat on prácticament no hi ha cap tipus de distinció

entre la part que correspon a Palma i la part que cor-

respon al terme municipal de Llucmajor. D'altra banda

el tipus de població de 1'Arenal de la part de Llucma-

jor i de la part de Palma son molt mes semblants entre

ells que no amb la població de Llucmajor.

D1aquesta manera quedaven agrupats tots els alumnes

que posaven I1Arenal, tant si especificaven el terme

municipal com si no 1'especificaven.
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2 — La resta de pobles de Mallorca, excepte el municipi de

Calviá, que consta al grup següent.

3 — El municipi de Calviá

La divisió feta d1 aquesta manera es basa en els següents

criteris:

a. En primer lloc, la necessitat de distingir entre 1'a-

lumnat del qual no podem determinar el lloc de resi-

dencia i el que el fa constar.

b. La intenció de destriar els alumnes que viuen en en-

torns socials en qué les relacions quotidianes s'esta-

bleixen majoritariament amb persones conegudes (els

pobles) i les que están exposades amb molta mes fre-

qüéncia a establir-se amb desconeguts (la ciutat). A

mes la voluntat de separar els alumnes que viuen en un

ámbit social en qué ni ha una població ámpliament ca-

talanoparlant o en un en qué aquesta majoria ja no es

tan clara. Per a aquesta darrera classificacio ens hem

basat en IBAE (1989a) que tracta de la Llengua de les

liles Balears a partir de les dades extretes del Padró

Municipal d'Habitants de 1986. Segons aqüestes dades,

amb relació al coneixement oral («una persona el sap

parlar quan es capas, com a mínim, de mantenir una

conversa llarga sobre un tema qualsevol amb una flui-

desa suficient per a no impedir el diáleg», página

120) de la llengua catalana, a Mallorca hi ha un muni-

cipi que destaca sobre la resta peí baix tant per cent

de persones que el saben parlar (39,5%): Calviá (es un

municipi amb un fort flux immigratori peninsular que

s' ha instal-lat sobretot ais nuclis litorals). Gran

part de la resta de pobles es mou des del 70% a mes

del 95%. Entre el 60 i el 69%, hi ha Palma, Llucmajor

—amb la influencia que hi té 1'Arenal per l'elevat

nombre d'immigrants (segons un estudi publicat per

l'Ajuntament de Llucmajor, a la zona no turística el

90% de la població es catalanoparlant; a la zona tu-
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rística, només el 31,6%), per tant la separació que

hem fet sembla correcta— 1 alguns municipis, també

amb forta influencia turística, com Alcudia, Capdepera

i Son Cervera. Un municipi, també turístic, Andratx se

sitúa al voltant del 57%.

Esquematitzant els grups i criteris elegits:

0

1
2

3

Localitat

Poblé

?

-

+

t

Ciutat

?

t

-

t

Població de llengua catalana

Hajoría
?

t

i

-

Minoría

1

-

-

+

Segons el lloc de naixement deis alumnes els hem codificat

de la següent manera:

1 - liles Balears

3 - País Valencia

4 - Principat

5 - Resta de l'estat espanyol i paisos castellanófons

9 - Resta del món.

Els grups 1, 3 i 4 no teñen cap altra intenció que ajuntar

les persones que han nascut en territori catalanoparlant, no vol

dir res sobre la llengua que usen els individus; sino, en tot

cas, sobre 1'oportunitat o no d'usar el cátala des del naixe-

ment .

El grup 5 conté també els ciutadans de l'estat espanyol que

han nascut a Galicia i al País Base. La causa d'haver-los agru-

pats amb els espanyols es el baix nombre de casos que hi ha (6),

per una banda, i, per 1'altra, el fet que en sortir del seu ter-

ritori es transformen en castellanoparlants, si no ho eren

abans, com la resta d'espanyols.
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Segons els anys de residencia a les liles hem considerat

dos grups:

0: els qui no han viscut sempre a les liles.

1: els qui podem considerar que ni han viscut sempre.

La pregunta parlava deis anys de residencia a les liles,

pero a part deis qui contestaven 'sempre' a aquesta pregunta, hi

hem afegit els qui no contestaven que hi havien viscut sempre,

pero:

a. han viscut la resta de la seva vida a territori deis

Falsos Catalans.

b. no posen els anys de residencia a les liles, no posen

lloc de residencia anterior i el lloc de naixement se

sitúa en territori cátala. Només molt extraordinaria-

ment no deu ser correcta la interpretació que n'hem

fet.

c. teñen el lloc de naixement i el lloc de residencia

anterior situats dins els Paisos Catalans (n'hi ha 53

casos).

d. tots els casos en qué la diferencia d'edat i de temps

de residencia a les liles es igual o inferior a 1 any.

Es a dir son alumnes que han arribat a les liles, de

fora deis Falsos Catalans, amb un any o menys (quan

encara no parlen).

Després d1aquesta restricció queden 955 registres.

L'estudi es realitza exclusivament sobre els alumnes que,

a la práctica, han residit sempre a les liles Balears o a ter-

ritori cátala. Aquesta elecció s'ha fet perqué, per una banda,

la proporció d1alumnes nascuts fora que viuen a Mallorca es molt

baixa (50; 5'0%)5 i, en segon lloc, els qui marquen a la llarga

l'evolució lingüistica d'una societat son els qui hi neixen

(t T. 7-12).

3 La inclusió d'aquests alumnes, a mes, peí poc pes relatiu que hi teñen,
modificaven molt poc els valors que obteníem sense ells; no alteraven en cap
cas la conclusió a treure. Aixó sí, la modificació sempre era en el sentit de
fer créixer les respostes favorables al castellá
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L'agrupament deis 955 alumnes restants a partir de la pro-

cedencia territorial deis pares (T T. 13-14), ha estat la base

sobre la qual s' ha duit endavant l'estudi10.

De tota manera 1' agrupament que hem fet es triple perqué

hem partit de la procedencia geográfico-lingüística deis pa-

res11.

AUT (autóctons):

IMM (immigrants)

MXT (mixtos):

els filis de pare i mare nascuts ais

Falsos Catalans

els filis de pare i mare nascuts fora

deis Paisos Catalans12

els filis de progenitors de proceden-

cia mixta

Es un agrupament que no respon exactament a la llengua ma-

terna deis pares, sino al lloc de procedencia. Ambdues variables

a la práctica son altament coincidents i aquest criteri d'agru-

par-los té l 'avantatge que, ais alumnes, els ha de ser menys

complicat indicar el lloc de procedencia deis pares que no quina

va ser la llengua primera, la qual cosa alguns segurament igno-

ren. Així i tot, en futurs estudis en qué la proporció de pares

castellanoparlants nascuts a Mallorca (i per extensió ais Paisos

Catalans) hagi augmentat, a causa de 1'assentament d1immigrants

de segona generació, s 'haurá de partir de les primeres llengües

i no deis orígens geográfics.

En aquest reagrupament s'obtenen els següent resultats:

AUT: 515 casos ( 5 5 ' 0 % )

MXT: 230 casos ( 2 4 ' 6 % )

IMM: 191 casos ( 2 0 ' 4 % )

En tots els casos hem fet 1'encreuament del lloc de resi-

dencia amb la resta de variables, perqué partiera del pressupósit

" 19 alumnes no posaren el lloc de naixement deis seus progenitors o d'algún
d'ells i no son tampoc objecte d'estudi.
" Aquesta divisió també corregeix l'esbiaixament que es produeix a causa que
la mortalitat escolar afecta de manera mes evident els filis d'immigrants,
per raons socioculturals; per la qual cosa té repercussions lingüístiques en
la composició deis grups.
12 Básicament es tracta, per tant, d'immigrants d'área lingüística (Bastardas
1986: 13) de segona generació.
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que la relació amb la llengua, com a mínim a Mallorca, es dife-

rent si es viu a un poblé o si es viu a la ciutat. El major

índex d'immigració a la ciutat, per tant també de major contacte

deis mallorquins amb gent de llengua no catalana, i, d'altra

banda, l'assiduitat superior de contacte amb desconeguts, fan

preveure diferencies entre el comportament lingüístic deis in-

dividus d'aquests dos indrets. Per aquest motiu hern dividit el

col-lectiu en els dos grups esmentats i n'hi hem afegit un altre

—que hem anomenat «zona turística»— format pels residents a

Calviá, per les raons que abans ja hem comentat per tal de com-

provar si hi podíem trobar un comportament específic (de tota

manera el baix nombre d'individus classificables en aquest grup

no permet que els trets que hi trobam puguin ser considerats

gaire clarament com a distintius). Aquesta separado en el trac-

tament de les dades segons el lloc de residencia té el propósit

de fer mes ajustats els resultats a la realitat i salvar, en

part, els possibles defectes d'elecció de la mostra (t T. 3).

En la majoria de casos també hem tractat per separat els

alumnes deis distints cursos (sobretot els del grup AUT), per

comprovar si el curs a qué pertanyen es pertinent; es a dir, fa

canviar els valors de la variable tractada.

A partir de la informació que els mateixos alumnes donaven

sobre els usos lingüístics a la seva classe, hem classificat els

centres segons el grau de catalanitzacio (v. Annex I), la qual

cosa ens ha permés veure també la relació que hi ha entre el

tipus de centre a qué assisteixen i el comportament o actitud

que diuen observar en diverses situacions.

A totes les variables on els alumnes havien d'escriure el

nom de la llengua, els n'hem associat una altra que simplifica

la diversitat de noms (mallorquí, cátala, balear, valencia... i

espanyol, castellá, argentí, andalús...), perqué siguí mes sen-

zill analitzar aspectes d'ús i actituds lingüístics. Per aixó,

excepte en el capítol dedicat al nom de la llengua, sempre que

usam el nom «cátala», ho fem referint-nos a la llengua que es

parla a Mallorca, tant si els alumnes que han contestat creuen

que es una part del cátala o no, tant si li han donat aquest nom

com si n'hi han donat un altre.

_ 47 _



3. EL CONTEXT: LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA A LES ILLES BALEARS

3.1. EL MARC GENERAL.

Des de la repoblado catalana de les liles Balears, inicia-

da durant el segle XIII, fins ais anys cinquanta del segle actu-

al, la llengua d'aquests repobladors havia estat la llengua d'ús

normal i única de prácticament tots els habitants de les liles.

A partir deis anys 50 s1inicia un canvi que trastoca l'e-

quilibri del sistema lingüístic que ni havia a les liles. Les

causes d'aquest canvi son diverses. Sobre els orígens d'un canvi

de qualsevol tipus de sistema, existeixen dos punts de vista

aparentment oposats: un defensa que el canvi es troba interna-

ment induit; l'altre que es el resultat d1influencies externes

generades en el medi en qué es troba el sistema. Pero, sens

dubte, la veritat es deu haver de cercar en la combinació d'a-

questes dues classes de causes (Hawley 1986: 76). En el cas del

canvi lingüístic les influencies externes son altament decisi-

ves, sobretot peí que fa a la llengua catalana.

A comencaments del segle XVIII, arran de la Guerra de Suc-

cessió, la imposició del castellá com a llengua «oficial» va

significar l'inici de la marginació legal del cátala.

Durant molt de temps, aquest fet, no va provocar gaire can-

vis en l'ús de la llengua fora deis ámbits estrictament ofici-

áis; es a dir, fora de cercles de població molt reduits. La
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influencia administrativa deis organismes oficiáis i de 1'escola

era molt feble o inexistent sobre la major part de la població

de les liles. El transcurs paral-leí i poc permeable deis ámbits

on s'usava el castellá i d'aquells en qué s'utilitzava el cáta-

la, va fer que durant molt de temps la castellanització de l'ús

social de la llengua fos prácticament nul la. Pero, la dificul-

tat d'ús del cátala en la vida oficial, va ser suficient perqué

la gent, a poc a poc, anas identificant cada vegada mes el cas-

tellá amb el poder i la cultura, mentre que la llengua catalana

es comengava a relacionar amb la incultura, la pobresa, etc.

Saber parlar castellá s'ana convertint en un mérit, mentre que

parlar cátala era un demérit. Aquesta visió es consolida a fi-

náis del XVIII i comengaments del XIX i, en la majoria de la

població, perviu durant el XX.

El manteniment d'aquesta situació, sense prácticament cap

paréntesi, era idoni perqué els canvis que es produeixen en la

vida social illenca a partir de la segona meitat d'aquest segle,

en pie franquisme, provocassin un procés de substitució lingüis-

tica de conseqüéncies quasi immediates en molts d'usos i indrets

de la nostra societat.

A partir deis anys seixanta 1'escolarització, que es exclu-

sivament en castellá, comenga a abastar tota la població jove i,

per tant, a donar-li un domini de la llengua espanyola suficient

per poder-hi viure.

Simultániament s'inicia la forta acceleració del desenvo-

luparaent turístic, que ocasionará una important allau immigra-

tória, principalment treballadors de les zones castellanopar-

lants1^ els quals vindran atrets pels llocs de feina que, direc-

tament o de forma indirecta, crea el turisme.

13 L'any 1991, només el 17% deis immigrants espanyols procedeixen de l'área
catalana: 10,82% de la Comunitat Autónoma de Catalunya; 6,85% de la Comunitat
Autónoma Valenciana (IBAE 1992).
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EVOLÜCIÓ RELATIVA DE LA IHHIGRACIÓ A LES ILLES BALEARS

1930

1950

1965

1975

1986

1991

Global Ules

Iimgrants
espanyols

3,47*

7 , 9 4 %

13,70%

2 1 , 7 2 %

25,16%

26 ,54%

iBnigrants
estrangers

1,03%

1,00*

1,70%

3 , 0 7 %

3,51%

4,19%

Falsa

IiBigrants
espanyols

7,01%

15,40%

2 0 , 5 0 %

3 0 , 3 3 %

31,27%

32,17%

iBBigrants
estrangers

2,00%

1,70%

2 , 4 0 %

3,88%

3,28%

3,49%
(Dades extretes d ' I B A E 1988 i 1992)

Aquesta immigració, es distribueix de manera desigual peí

territori illenc i es concentra a Palma, a Eivissa i a les po-

blacions mes turístiques ; a mes la distribució a Palma també

es presenta irregular i es concentra significativament en les

barriades perifériques de la ciutat.

Per les característiques d'aquesta allau inmigratoria, el

nivell d'instrucció que teñen es, en general, baix (el 30*22%

deis majors de 15 anys son analfabets o no teñen estudis). A

mes, entre els procedents d'Andalusia i de Castella-La Manxa

(les dues comunitats d 'on procedixen la majoria d'immigrants de

Balears: 47 ,39%) , encara s'aguditzen mes aquests valors (el

40,59% deis andalusos i el 42 ,49% deis de Castella-La Manxa son

analfabets o no teñen estudis). En canvi entre els immigrants de

comunitats com Madrid, Catalunya o Castella-Lleó, aquests valors

son molt mes baixos (13,23%, 15,35% i 17,97%, respectivament) i

la seva aportació d'immigrants amb estudis superiors es mes alta

que la de les altres comunitats , la qual cosa indica la dife-

rent destinado social de la immigració segons el seu origen geográfic.

" En el conjunt de Mallorca la immigració espanyola, l'any 1991, suposa el
26,05% del total de la població; l'estrangera, el 3,99%. A Mallorca, sense
Palma, el 19,36% i 4,54%, respectivament. A Menorca, el 20,25% i el 3,31%. A
Eivissa, el 35,59% i el 6,44% (IBAE 1992; v. també Ripoll 1994).
15 Dades referides a l'any 1986 i elaborados a partir d'IBAE (1989c).
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La gran majoria de la immigració ocupa llocs de feina poc

qualificats. A mes, 1'atur afecta mes la població immigrant que

1'autóctona: 1'any 1986 els aturats que ja havien tengut alguna

feina, entre els autóctons representen el 6,89%, mentre que

entre els immigrants son el 10,54% (IBAE 1989c: 36).

La immigració castellanoparlant no necessita aprendre la

llengua del nou territori perqué els autóctons (bilingüitzats

per llei i peí forcat increment del contacte amb el castellá)

son capacos, amb mes o menys dificultats, de parlar-los en cas-

tellá i, a mes, les normes d'ús impulsados peí poder obliguen al

canvi de llengua deis indígenes. La situació oficial i social,

per tant, no facilita de cap manera la integrado deis nouvin-

guts. Igualment la llengua que aprenen la majoria d'estrangers

es el castellá, perqué 1'entorn sociolingüístic només els fa

necessari aquest aprenentatge^. D1aquesta manera els immigrants

esdevenen eines per a la uniformització cultural i lingüística,

a qué l'estat espanyol aspira, fins i tot després d1ordenar el
17mapa autonómic que actualment vigeix '.

A mes d'aquests dos importants fenómens, a partir igualment

deis anys seixanta, comencen a influir-hi dos factors mes, que

també contribuirán a crear, en conjunt, un medi molt propici a

la castellanització. El mes efectiu será 1'increment de la in-

fluencia social deis mitjans de comunicació, sobretot de la

televisió, que aconseguirá en pocs anys entrar a totes les llars

de les liles. L'ús del castellá, exclusiu en els primers moments

i ámpliament majoritari després (Vva que a totes les famílies

catalanes ni hagi diáriament contacte amb el caste la, cosa que

abans no havia succeit mai.

Un cas semblant seria el del Quebec, on els immigrants de llengua diferent
al francés i a l'anglés se senten mes atrets per aquesta darrera llengua que
peí francés, encara que darrerament les liéis a favor del francés sembla que
han amortit parcialment aquesta diferencia (Corbeil 1988: 122; Pares 1991:
37; Paulé 1995: 173).
17 Son conegudes les declaracions del, aleshores (1983), president del govern,
Leopoldo Calvo Sotelo, que no dubtava d1afirmar: Hay que fomentar la emigra-
do de gentes de zonas de habla castellana a Cataluña y Valencia para así
asegurar el mantenimiento del sentimiento español que comporta (APLEC 1991:
173).
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L'altre factor favorable a la castellanització es la inten-

sificado de la presencia, en la quotidianitat de tota la po-

blació, de l'activitat administrativa (pública i privada) i de

la publicitat (anuncis, etiquetatges, retolacions comerciáis,

etc.), que també serán exclusivament en castellá.

Un fet globalment menys important, pero també decisiu per

poder entendre la situació actual, es que el grup social enri-

quit, de manera rápida, peí turisme, associará el propi progrés

económic a la castellanització. Aixó produirá a una part d'a-

quest sector una intensificació del que s'ha definit com a idea-

lització compensatoria i autoodi (Aracil 1986: 46-48; Ninyoles:

1982: 160-162) i conduirá a la deserció lingüística com a ins-

trument d'identificació amb el poder, sobretot en el relleu

generacional. Malauradament, d1 aquest sector procedeixen la majo-

ria de polítics que han governat a les liles fins a l'actualitat

a les principáis institucions.

De tota manera, en aquests mateixos anys seixanta i a causa

de 1'obligada obertura del régim franquista, la resistencia

política i cultural contra el régim del General Franco aconse-

gueix formes d'organització amb mes incidencia social. Será

d'una importancia cabdal la fundació, 1'any 1962, de l'Obra Cul-

tural Balear que, amb els anys, es converteix en la institució

que aglutina bona part del moviment popular de reivindicació

cultural i lingüística.

El conjunt d'aquests factors que acabam de veure son im-

prescindibles per entendre la situació de la llengua catalana a

les liles Balears. Si l'análisi es fa únicament tenint en compte

els elements visibles en l'actualitat (tractament legal de la

llengua, ordenació lingüístico-escolar, mitjans de comunicació,

pes de la població immigrant, etc.), molts de fenómens que es

produeixen en aquesta societat queden sense explicar. La situa-

ció previa marca, i continuará marcant durant molt de temps,

l'evolució lingüística a les liles Balears i a tota l'área cata-

lana.
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3.2. EL MARC LEGAL.

El marc legal de les llengües a l'Estat espanyol es esta-

blert per la Constitució (1978). El tractament que els dona es

clarament herencia deis regiros absolutistes i dictatorials ante-

riors. El castellá té un tráete de privilegi ja que es consi-

derada com 1'única llengua oficial de l'estat i 1'única que els

espanyols teñen obligació de conéixer. L'oficialitat de la resta

de llengües haurá de ser regulada per disposicions inferiors

(els estatuts d1autonomía) i només podran ser oficiáis en les

comunitats própies, juntament amb el castellá.

En conseqüéncia, els textos legislatius que regulen la si-

tuació de les altres llengües hauran de partir d1aqüestes limi-

tacions i, per aixó, serán molt semblants d'objectius i límits

a totes les comunitats autónomes.

La Comunitat Autónoma de les liles Balears es la darrera de

llengua no castellana a ser dotada d'Estatut d'Autonomía (1983)

i de Llei de Normalització Lingüística (1986) i, en general,

aixó fará que, en el tractament de la llengua, segueixin molt de

prop els textos ja aprovats a altres comunitats, principalment

a Catalunya. Es a dir, en certa manera, i sobretot en els pri-

mers moments, els avancos que es fan a les liles Balears son

grácies a la inercia que ens arriba peí camí fet al Principat.

L'Estatut d'Autonomía atorga al cátala la consideració de

llengua propia i, conjuntament amb el castellá, de llengua ofi-

cial. Aquesta diferenciado ha servit per argument r ais parti-

daris d'una interpretado favorable a la normalits. ció que, com

a llengua oficial, dins la propia comunitat ha de teñir el ma-

teix tráete que el castellá a nivell d'estat (ha de ser, per

tant, obligatori el seu coneixement) i, com a llengua propia, ha

de poder teñir, també dins la seva comunitat, un tráete priori-

tari en relació amb el castellá (Puig i Salellas 1989: 91-103).

Aqüestes argumentacions sempre han estat desateses en els órgans

polítics i jurídics decisius.

Per altra banda, s'atribueix a la Comunitat Autónoma la

competencia exclusiva en els temes relacionats amb la llengua
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catalana (promoció, regulado a 1' ensenyament "...en harmonía

amb els plans d"estudia estatals..."). Aixó fa que, en algunes

interpretacions, l'estat quedi al marge de la responsabilitat de

protegir la llengua catalana. De fet, generalment sempre, les

intervencions en materia lingüistica de l'estat, a totes les

comunitats autónomes, son per defensar els privilegis del caste-

llá heretats de les époques anteriora i per obstaculitzar 1' a-

vang de les altres llengües.

La Llei de Normalització Lingüística (LNL), aprovada coin-

cidint amb la celebració del II Congrés Internacional de la

Llengua Catalana, marca els següents objectius (art. 1.2):

a) Fer efectiu 1'ús progressiu i normal de la llengua

catalana en 1'ámbit oficial i administratiu.

b) Assegurar el coneixement i 1 'ús progressiu del cá-

tala com a llengua vehicular en 1 'ámbit de 1'ensenya-

ment.

c) Fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els

mitjans de comunicado social.

d) Crear la consciéncia social sobre la importancia

del coneixement i l'ús de la llengua catalana per tots

els ciutadans.

En els articles preliminars de la LNL es dona total valide-

sa a l'ús del cátala en les relacions amb 1'Administració, els

organismes públics i les empreses publiques i privades, s'as-

segura la no-discriminació per raons de llengua, s'indica que

les modalitats lingüístiques insulars han de ser objecte d'es-

tudi i protecció, sense perjudici de la unitat de 1'idioma, i

s'ordena ais poders públics que adoptin les mesures necessáries

per fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la

llengua catalana.

La resta de l'articulat s'ordena al voltant deis quatre

blocs d'objectius citats abans.

Com veurem mes endavant, la LNL, fins ara, no ha estat al-

tra cosa que una enumeració d1 objectius que no ha comptat amb el
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desplegament legal ni amb les actuacions que permetin assolir-

los.

3.3. LA IDENTIFICACIÓ POPULAR DE LA LLENGUA.

El llarg període en qué la llengua catalana va ser absent

deis usos oficiáis i formáis, va fer que molts deis registres

cuites de la llengua es perdessin de la memoria popular. Aquest

oblit tingué com a conseqüéncia que els registres col•loquials,

amb una major variació geográfica en totes les llengües, fossin

els únics coneguts per la major part de la població i, conse-

güentment, amb un impuls polític ciar18 i sense estudiar-se a

1'escola, s'estengués entre la població la idea de la diversitat

lingüística, com també ha passat en altres indrets del domini

lingüístic cátala.

El nom «mallorquí» , que en els seus primers usos no tenia

cap finalitat disgregadora (Massot i Muntaner 1985), ha arribat

a usar-se amb la intenció que s'entengués com una llengua dife-

rent al «cátala». La manca de necessitat i de costum, fins ara,

de referir-se a la globalitat de la llengua ha fet que s'hagin

interpretat els noms regionals com a noms excloents.

La polémica al voltant del nom i de la unitat de la llen-

gua, present ja a comencaments de segle amb termes molt sem-

blants ais actuáis (Peñarrubia 1991), es va revifar els anys

setanta, en haver-hi indicis de recuperació lingüística.

En els nivells cuites de la t cietat no es nega la unitat

del nom ni la idoneitat de la denominado «cátala». Aixó va fer

possible que en el moment de redactar-se l'Estatut d1Autonomía

s'aconseguís que la llengua sortís amb aquest nom, la qual cosa

ha permés avancar mes en la idea d1unitat que si hagués aparegut

18 El cas del cátala no es l'únic en qué, per motius polítics, s'hagi fomentat
la diversitat de noms d'una mateixa llengua (gallee i portugués, flamenc i
holandés, serbi i croat, romanes i moldau, en son exemples)

'̂ I també «menorquí» i «eivissenc»
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arab un altre. Evidentment també ni ha ajudat que no existeixi un

nom popular que englobi el parlar de totes les liles21.

Aquest tractament oficial ha provocat que els grups polí-

tics mes reacis a la normalització lingüística, que formen el

Govern, hagin intentat evitar les polémiques sobre aquest fet

obviant el tema i sense preocupar-se d'aclarir les idees entre

la població.

D'altra banda, també ha perinés que 1'escola es refereixi a

la llengua amb el nom «cátala», la qual cosa ha estat, evi-

dentment, molt positiva.

L'acceptació i rebuig populars de la unitat lingüística

varíen segons quin aspecte s'observa. Es alta 1'acceptació, ex-

plícita o implícita, que el «cátala», «valencia» i «mallorquí»

son la mateixa llengua; en canvi, l'ús del nom «cátala» per

referir-se al conjunt es molt mes baix,

Hi ha evidencies que mostren que tradicionalment, a la

práctica, sempre s'ha considerat a tots els parlants del cátala

com a membres d'una mateixa comunitat lingüística. Popularment

a Mallorca només s'ha designat peí gentilici d1origen geográfic

els parlants catalans (mallorquins, menorquins, eivissencs,

catalans i valencians), mentre que la resta o be son «foras-

tera» (els castellanoparlants) o estrangers (els d'altres llen-

gües).

Una de les principáis raons que poden explicar el problema

es el valor polisémic de «cátala» que, en la majoria d'usos,

s'empra per referir-se només a una part de tot el territori de

llengua catalana (Comunitat Autónoma de Catalunya) i d'aquí sor-

geix, entre la resta de gent de 1'área catalana, la necessitat

d1indicar que no pertanyen a aquesta part.

L1actitud que en relació amb aquest tema han mantingut els

governs de 1'estat ha tingut com a objectiu continuar la confu-

sió. També en aquesta línia s'ha d'interpretar el comportament

" El nom «balear», fora deis estudis lingüístics, no té gens de tradició.

" El terrae «foraster» ha arribat a teñir connotacions pejoratives i, de
vegades, se substitueix per «peninsular»; i els catalans i valencians, en
aquest sentit, no son anomenats «peninsulars».
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de determináis partits política que, engrandint les tensions que

es produeixen al voltant d'aquest tema, n'han pretés obtenir

rendibilitats electorals immediates.

3.4. CONEIXEMENTS GENERALS DE LLENGÜA CATALANA.

El Padró Municipal d'Habitants de 1986 i el Cens de Pobla-

ció de 1991 son els únics reculls generáis d1 informado sobre

els coneixements de la llengua catalana a les liles Balears de

qué disposam. Segons les dades de 1991, la gran majoria (90,01%)

deis 661.306 habitants de sis o mes anys amb residencia a les

liles Balears entén la llengua catalana.

La capacitat de parlar-la assoleix un nivells bastant infe-

riors (67,66%), amb importants variacions segons el territori de

qué es tracti, encara que sempre es manté per damunt del 50%.

L'abséncia de la llengua catalana deis currículums escolars

fins fa poc es reflecteix en el baix percentatge de persones que

diuen saber-lo llegir (55,78%) i, encara mes, escriure (26,25%).

Aixó mateix ho mostra el fet que, en els grups d'edat escolarit-

zats en una época en qué el cátala ja ha estat present en els

plans d'estudis, els percentatges d'aqüestes dues habilitats son

molt mes alts; per exemple en el grup de 15 a 19 anys, aquests

valors son, respectivament, 76,12% i 59,63%.

CONEIXEMENTS DE LA LLENGÜA CATALANA A LES ILLES BALEARS
(Cens de Població de 1991. Població de 6 i íes anys)

L ' entén

la parla

La llegeií

L'escriu

TOTAL CAIB

90,01

6 7 , 6 6

55,78

26,25

MALLORCA

TOTAL

89,80

67,01

55 ,53

26,05

PALMA

87,31

5 7 , 5 7

52,13

23,12

RESTA

9 2 , 5 5

77 ,39

5 9 , 2 7

29 ,27

MENORCA

9 5 , 0 4

81,59

71,38

34,96

EIVISSA-FORMENTERA

87,21

60 ,59

44,15

20,25
(Dades elaboradas a partir d'IBAE 1993
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Si comparara els valors de 1991 amb els de 1986 ( l 'entén:

90%; el parla: 70%; el llegeix: 36%; l 'escriu: 16%) podem veure

que hi ha un augment considerable en 1'alfabetització. En canvi

es manté el nivell de comprensió i baixa sorprenentment el ni-

vell d'expressió. Aqüestes diferencies, pero, sembla que es

deuen a un canvi en la pregunta del cens, el qual pot haver

provocat una disminució de respostes positives, sobretot en la

capacitat d'expressió oral . Distintes comprovacions de correc-

ció mostren que realment el que també hi ha d1haver hagut es un

lleuger augment en la capacitat de parlar-hi. Per tant, no es

massa agosarat afirmar que els nivells de coneixements han aug-

mentat.

Tant les dades de 1986 com les de 1991 mostren que, en la

distribució territorial deis percentatges de coneixements, so-

bretot en les habilitats productivos, té una incidencia directa

la proporció de població nascuda a territori cátala. Així, es

pot veure que aquests valors son molt mes baixos a Eivissa i a

Palma que a Menorca o ais pobles de Mallorca, com mostra el

quadre anterior.

Hi ha unes diferencies molt clares de coneixements segons

la procedencia (nascuts o no a la CAIB) :

C O N E I X E M E N T S DE LA L L E N G Ü A CATALANA SEGONS EL LLOC DE NAIXEHENT
(Cens de població de 1991)

Nascuts a la CAIB

No nascuts a la CAIB

L'entén

97,47

76,28

El parla

86,11

29,61

El llegeix

68,34

29,87

L'escriu

33,92

10,43
(Dades elaboradas a partir d ' I B A E 1993)

22 L'ús del nom «cátala», l'any 1991, a la pregunta sobre coneixeraents de
llengua pot haver donat uns resultats inferiors ais reals, per la problemá-
tica que hi ha al voltant del nom, com ja hem vist. De fet, en el cens de
1986, en qué s'usava el nom «llengua propia de la comunitat autónoma», el
tant per cent deis qui la parlen era superior, fins i tot en grups de po-
blació autóctona en qué es impossible que s'hagi produit un descens (v.
Meliá, 1993a)
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Si tenim en compte que, aproximadament, el 16% deis immi-

grants son nascuts a les comunitats autónomes de Catalunya o del

País Valencia, els coneixements de llengua catalana de la resta

d1immigrants, excepte la capacitat d'entendre'1, es molt baixa.

Aquest fet es pot explicar, entre altres raons, perqué la legis-

lació actual i l'estat social de la llengua catalana la fan

innecessária per viure a les liles.

Entre els autóctons, la capacitat de parlar-la supera el

90% entre els individus de mes de 34 anys, en canvi a les edats

inferiors es menor, fins arribar al 64,52% en el grup de 6-9

anys. La major proporció d1immigrants de segona generado en

edats baixes pot explicar aqüestes diferencies.

Entre els immigrants, la major capacitat de parlar en cáta-

la es dona entre els joves de 10 a 19 anys, en qué se sitúa

quasi al 50%; en canvi entre els grups de 25 i 74 anys no arriba

al 30%. A partir deis 75 anys supera lleugerament aquest darrer

percentatge. La influencia de 1'escola entre els mes joves i la

probable mes llarga estada en terres catalanes deis mes vells

poden explicar aqüestes diferencies a favor seu.

3.5. L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA.

3.5.1. Els usos personáis.

Així com sobre els coneixements de la llengua tenim el cens

que ens dona una 'aloració global de la situació, en relació amb

els usos no disposam d'informació que abasti tota la població,

sino que únicament hi ha enquestes que en seleccionen sectors

diferents. Per aquest motiu es que, en el terreny deis usos,

només ens podem guiar per dades que son orientatives.

La població de les liles Balears té, com hem vist, un ni-

vell de coneixements de la llengua catalana prou considerable i,

segons sembla, tendeix a ampliar-se. En canvi, l'ús en els con-

tactes interpersonals sembla que tendeix a disminuir.
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Els coneixements de llengua castellana son generáis, cosa

que no passa, com hem vist, amb el cátala. D'altra banda al•le-

gar ignorancia de la llengua catalana (sigui en l'habilitat que

sigui) es un fet bastant freqüent, mentre que al•legar-ne de

castellá es insospitat. Per aixó el castellá es sentit com la

llengua neutra i es la llengua que, habitualment, s'usa en situ-

acions en qué el parlant pot intuir possible conflictivitat (amb

desconeguts, amb castellanoparlants, en reunions mixtes, amb

policies, etc.).

3.5.2. Els usos institucionals.

En una situació com la de la llengua catalana a l'Estat

Espanyol, en qué usar-la no es obligat ni per les liéis ni per

normes d'ús generades per les relacions socials, es necessari,

si es vol provar d'avancar en el procés de normalització lin-

güística, que les possibilitats que dona la LNL siguin duites a

l'extrem. Igualment hi juga un paper molt important l'exemplari-

tat de comportament de les personalitats i de les institucions

de mes prestigi social. A les liles Balears ni una cosa ni l'al-

tra, amb escassíssimes excepcions, no s'acompleixen.

Una gran part de les disposicions concretes que es preveuen

en la LNL no s'han duit a terme i la resta, fins i tot les que

afecten el funcionament deis organismes propis del Govern, han

quedat a mig camí. Els membres del Govern de la Comunitat Au-

tónoma, tant a nivell personal com quan actúen institucional-

ment, fins ara han tingut actituds públicament poc clares amb

relació a la llengua i no s'han compromés gens a defensar-la,

sino que mes aviat intenten evitar la polémica social i entre-

bancar els avancos que podrien provocar-ne .

OÍ
Darrerament, els canvis en la presidencia del Govern Balear, en la majoria

del Consell Insular de Mallorca i la conjuntura política estatal (després de
les eleccions generáis de 1996), fan preveure possibilitats de millora en
1'actitud de les institucions publiques. Així i tot, encara es precipitat
assegurar-ho.
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En el catáleg de llocs de feina de 1'administració autonó-

mica hi ha poquíssims casos en qué els coneixements de llengua

catalana siguin requisit i, quan es teñen en compte, només son

mérit amb un valor molt secundar!. En moltes Conselleries la

llengua de treball mes habitual es la castellana, així com la

deis anuncis institucionals publicats en la premsa.

El grau de normalització a la resta d1institucions publi-

ques es molt variable. Va des d'alguns ajuntaments en qué ha

assolit un grau molt elevat, fins a altres on encara s'ha d'i-

niciar. L'administració periférica de l'estat presenta un grau

de normalització molt baix i desigual.

Segons la LNL 1'única forma oficial deis topónims es la

catalana i aixó, al llarg deis anys, comenga a ser molt present

en la retolació de carreteres i autopistes. Encara que, en

aquest mateix tipus de retolació, les indicacions son massa

sovint innecessáriament bilingües o, fins i tot, solament en

castellá.

Una clara mostra del desinterés que hi ha des del Govern

per intervenir a favor de la normalització de la llengua cata-

lana es que, a pesar deis anys que fa que s'ha aprovat la LNL,

fins l'estiu de 1995 no havia creat cap tipus d1organismo que

s'encarregás especialment de la normalització lingüística. Men-

tre que en altres comunitats de la mateixa área lingüística ja

hi havia una Direcció General amb la missió de dirigir l'evolu-

ció lingüística del país.

A iniciativa d'Obra Cultural Balear es va signar un acord

entre distintes institucions (Govern Balear Consells Insulars,

Ajuntament de Palma...) per crear la Campanya de Normalització

Lingüística (1989). La seva finalitat era coordinar totes les

actuacions institucionals sobre normalització lingüística, as-

sessorar les institucions i fer propostes per avangar-hi. Ja des

del comencament, les mateixes institucions polítiques signants

s'han preocupat de mantenir-la ineficac (dotant-la de pocs re-

cursos, desoint les seves recomanacions i consells; pero, aixó

sí, sense manifestar-ho obertament). Aquesta situació ha provo-
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cat que no hagi pogut passar de complir una funció testimonial

sense gaire incidencia sobre la societat.

Amb aquest panorama, no ni ha cap dubte que, com en temps

de la dictadura franquista, els moviments populars de reivin-

dicació han estat decisius en els pocs avangos que s'han fet o,

com a mínim, en l'evitació de retrocessos que podrien haver

estat dramátics.

3.5.3. La llengua catalana i 1'escola.

Les liles Balears son 1"única comunitat de 1'estat espanyol

amb una llengua propia diferent del castellá que no té les com-

peténcies d'educació, excepte en materia de llengua catalana.

Aixó ha fet possible que, d'engá de l'aprovació de l'Estatut

d'Autonomía, per una banda, el Ministeri d'Educació i, per l'al-

tra, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern

Balear, que son de distint color polític, atribuint-se mútuament

la culpa hagin pogut excusar la lentitud d1iniciatives per avan-

gar en la normalització lingüística en el terreny educatiu.

Malgrat aixó, sobretot grácies a l'impuls d'importants sec-

tors d'ensenyants, aquest es el camp on s'hi ha avangat mes.

a) Ensenyament no universitari.

Des del curs 79-80 1'ensenyament de la llengua catalana

s'ha anat fent obligatori a tots els nivells educatius i, ac-

tualment, ha de teñir una dedicació horaria com a mínim igual a

la que té la llengua castellana.

Encara que varen haver de passar una serie d'anys perqué

aquesta planificació arribas a tots els nivells i centres, podem

dir que en l'actualitat els mínims que dicta la llei es complei-

xen gairebé pertot arreu, encara que hi ha molta variació en els

nivells de qualitat i d1importancia que des deis centres donen

a la materia.
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La incorporado de la llengua catalana a 1'ensenyament no

va ser feta a partir d'una planificado específica per ais ter-

ritoris que la teñen com a llengua propia; sino, simplement,

s'ha contemplat com una addició ais programes que son generáis

per a la resta de l'Estat. Es a dir, els alumnes deis territoris

no castellans, teñen una sobrecárrega lectiva: una assignatura

mes i mes hores setmanals de classe. Academicament, haver fet

aquesta assignatura mes no dona cap avantatge. En el mateix

sentit, a les proves d'accés a la Universitat (Selectivitat) les

universitats de territori cátala han introduit una prova de

llengua catalana obligatoria per a tots aquells que durant el

batxillerat han cursat aquesta assignatura.

A part de la incorporació obligada de la llengua catalana

com a assignatura, la legislació actual preveu la possibilitat

que aquesta llengua sigui usada com a vehicular en altres ma-

téries.

Aquesta regulado es restrictiva ja que, fins ara, per po-

der fer ensenyament totalment o parcialment en llengua catalana,

calia que el centre, a través del Consells Escolars, fes arribar

el projecte i la sol-licitud de permís que li havia de ser con-

cedit per la Conselleria i peí Ministeri d1Educado. En canvi,

per fer ensenyament en castellá no calia cap trámit.

Les disposicions legáis han fet que, després d'aconseguir

l'obligatorietat com a assignatura, les lluites deis ensenyants

s'hagin adregat a fer possible la implantado del cátala com a

llengua vehicular deis seus centres. En els centres públics es

on mes ensenyament en cátala es dona, en canvi en els centres

privats, excepte en alguns pocs casos, es un fenomen gairebé

desconegut. Durant el curs 1982-1983 hi havia 7 centres que

feien ensenyament en cátala, deu anys després eren 182. Així i

tot, en aquest nombre, s'hi inclouen des deis centres que hi fan

tot 1'ensenyament, que son molt pocs, fins els que només en un

grup-classe hi fan algunes assignatures.

Des de 1' any 1978 es fan cursos de reciclatge de llengua

catalana adregats a professors en exercici. La LNL exigeix ais

ensenyants de les liles que, per poder exercir, han de teñir els
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coneixements suficients. Aquest requisit, a la práctica, en

molts de casos no es té en compte. Així i tot, mes de la meitat

d'ensenyants de Primaria i de Secundaria ja els han cursat. Fa

pocs anys que s'ha fet un catáleg de places d1 ensenyament prima-

ri en qué s' indica en quines es necessari teñir el títol de

reciclatge per ocupar-les. Aquesta exigencia generalment es fa

complir en els casos de trasllats voluntaris. A ensenyament

secundar! també els técnics del Ministeri ja han elaborat el

catáleg, pero els responsables polítics n'han congelat l'aplica-

ció.

La catalanització de la vida administrativa va paral-lela

a la catalanització docent, encara que probablement de manera

mes eficag. Un factor molt important en aquest sentit ha estat

la iniciativa, aquesta vegada sí, de la Conselleria de Cultura,

Educació i Esports de dotar tots els centres d'un programa in-

formátic unitari de gestió económica, académica i administrativa

deis centres escolars d1ensenyament primari i secundari, que es

en cátala.

En resum, tot i 1'avang que s'ha fet en el camp de l'educa-

ció no universitaria, globalment ens trobam amb un model lin-

güístic educatiu que, a la práctica, es molt mes próxim del

model que propugnava el régim franquista que del que es propi

d'un país normal.

L'efecte positiu de la incorporació de la llengua catalana

al medi escolar, encara que no tengui la dimensió que caldria,

es que bona part deis alumnes ha adquirit el domini de la llen-

gua catalana que, d'altra manera, no haurien assolit. Pero, per

altra banda, 1'escola per ella mateixa no en fará incrementar

l'ús fora del seu ámbit.

b) Ensenyament universitari.

Dins un panorama general no gaire encoratjador, el paper

que ha jugat la Universitat de les liles Balears (UIB) ha estat

decisiu, en molts d'aspectes, per donar prestigi social a la
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llengua catalana i, d'aquesta manera, s'ha convertit en 1'única

institució pública que es pot arrenglerar clarament a favor de

la llengua catalana. El fet que l'Estatut d1Autonomía de les

liles Balears reconegui que la UIB es la institució oficial

consultiva «per a tot quant faci a la llengua catalana», ha ser-

vit d'argument per poder intervenir directament en assumptes de

normalització lingüística fora del seu ámbit académic.

L'acció positiva mes destacable de la UIB es que ha actuat

de model social de comportament lingüístic, cosa que altres

institucions mes directament responsables no han fet. L'actitud

decidida, bel-ligerant en els casos en qué ha calgut, deis mem-

bres deis órgans rectors a defensar la unitat de la llengua i

l'extensió del seu ús, per una banda, i la normalització lin-

güística duita a terme en prácticament tota la gestió adminis-

trativa i académica de la Universitat, son els trets mes relle-

vants.

En 1'aspecte docent, la voluntat del professor es el factor

que determina la llengua a usar en les explicacions i, en segon

terme, la que usaran els alumnes en els seus treballs. D'altra

banda també, de vegades, la tria ve condicionada per la presen-

cia d'estudiants que procedeixen de districtes universitaris de

fora de 1'ámbit cátala. Es calcula que, actualment, en aproxima-

dament el 54% de les assignatures els professors fan les classes

en cátala i en el 41,7%, en castellá. No hi ha, en general, cap

classe de desdoblament de grups a partir de la llengua que s'hi

usa. Aquest 54% es distribueix de manera molt irregular segons

els estuc«Is. A la carrera de Dret es on menys s'usa la llengua

catalana, en canvi a Magisteri o a Ciéncies de la Terra s'uti-

litza en la majoria d1assignatures2^. Aquesta distribució irre-

gular també afecta la diferent proporció d1alumnes que reben

ensenyament en cátala, ja que les carreres mes massificades son

les que teñen mes poc ensenyament en cátala, excepte els estudis

de Magisteri25.

24 Dades del curs 1994-1995, facilitadas peí Servei Lingüístic de la UIB.
25 v. Artigues (1993)

- 66 -



3. El context: la situado lingüística a les liles Balears

A la Universitat de les liles Balears es pot fer la llicen-

ciatura de Filología Catalana. A mes, els alumnes que segueixen

els estudis de Filología Hispánica o de Magisteri han de cursar,

obligatóriament, assignatures de llengua catalana, les quals els

capaciten per ensenyar-ne.

c) Altres ensenyaments

Es poden seguir cursos de llengua catalana fora deis estu-

dis generáis mes reglats. L'entitat pionera en aquesta classe de

cursos va ser l'OCB que des de la seva fundació (1962) fins a

l'actualitat ha fet cursos per molts de pobles i barriades de

Palma.

A partir de la incorporació ais centres escolars es va mo-

dificar bastant el panorama que hi havia a les liles, i l'OCB va

intensificar els seus cursos a barriades de Palma, amb el patro-

cini de 1'Ajuntament, i va ser pionera en la introducció a Ma-

llorca de metodologies mes modernes que es comencaven a aplicar

també a Catalunya. Els cursos van adregats tant a 1'alfabetitza-

ció deis catalanoparlants com a la integrado deis no-catalano-

parlants.

Els primers cursos de llengua catalana per a funcionaris de

1'Ajuntament de Palma, del Govern Balear, del Consell Insular de

Mallorca i d'altres institucions publiques varen ser encarregats

a l'equip docent d'Obra Cultural Balear.

L'any 1991 es va crear la Junta Avaluadora de Cátala (JAC),

integrada per representants de les principáis institucions polí-

tiques de la Comunitat, de la Universitat de les liles Balears,

la Campanya de Normalitzacio Lingüística i l'Obra Cultural Bale-

ar. La finalitat que té es homologar programes, elaborar proves

d'avaluació, expedir certificats de coneixements de cátala a

totes les persones que han seguit estudis fora de les vies aca-

démiques normáis (Ministeri d'Educació i Universitat) i homolo-

gar aqüestes titulacions amb les equivalents del País Valencia

i del Principat. Darrerament, pero, des de determinados instán-

cies del Govern, amb la finalitat inconfessada de controlar els
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nivells d'exigencia i l'expedició de titulacions, s'ha intentat

buidar de contingut la JAC i fer valer per a les places de 1' ad-

ministració els certificáis de llengua catalana que expedirá

l'Institut de la Funció Pública, controlat només per membres del

Govern.

3.5.4. Els mitjans de comunicació.

A totes les altres comunitats lingüístiques catalanes, i

també a la basca i a ^a gallega, els governs autonómics (de

color polític diferent) han tingut com a objectiu prioritari la

creació d'una xarxa de mitjans de comunicació (sobretot audiovi-

suals) amb la finalitat de cohesionar informativament el seu

territori i fomentar la normalització lingüística. En canvi, a

les liles Balears aixó no s'ha produit ni es objectiu del go-

vern. La justificació d1 aquesta mancanga la basen en el cost,

pero sembla mes probable que el que realment pretenen es evitar

conflictes amb els mitjans existents peí fet de crear-los com-

petencia; també, la major facilitat de controlar-los destinant

els recursos a subvencionar-los, directament o indirecta, a

través de publicitat o coorganització d1activitats.

En el camp de la premsa escrita es probablement on mes fal-

ta fa un producte en cátala d'informació general d'aparició

diaria. Els sis diaris que es publiquen a les liles son en cas-

tellá. En quasi tots, pero, hi teñen cabuda, de tant en tant, en

cátala alguns articles d'opinió, alguns suplements, cartes al

director, etc.; encara que darrerament, en e><r alguns mitjans

també s1editen en castellá suplements de temática cultural ma-

llorquína. D'altra banda la ideología lingüistica que desprenen

es diglóssica i tendent a perpetuar un ús social subsidiar! del

cátala. A mes, en alguns d'ells hi ha la col•laboració constant

de creadors d'opinió anticatalanista, que mantenen una actitud

bel-ligerant en contra de qualsevol avanc en la normalització i

deis sectors de població que pretenen eixamplar l'ús de la llen-

gua catalana.
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En publicacions no diáries es de destacar la importancia

que té en el procés de normalitzacio lingüística el conjunt de

publicacions periódiques conegut com a Premsa Forana. La fre-

qüéncia d'aparició d1aqüestes publicacions va des de setmanal a

trimestral. N'hi ha que es publiquen a pobles, teñen abast local

o comarcal i están mes o menys vinculades a. institucions de

tipus cultural.

D'altra banda, cal destacar també la presencia de revistes

de tipus sociocultural, com son les revistes Lluc, que es publi-

ca en cátala des de 1'any 1968, i la revista El Mirall.

Per a aqüestes publicacions hi ha algunes ajudes de tipus

institucional, molt reduides, que es concreten principalment en

forma de publicitat.

Quant a premsa en cátala que arribi d'altres territoris,

cal destacar principalment el setmanari El Temps, amb una di-

fusió considerable, sobretot en cercles nacionalistes i cultu-

ráis, i el diari barceloní Avui.

A principis deis anys 80 es va constituir una societat,

Radio Mediterránia, amb el suport de mes de 8.000 persones i amb

la finalitat de crear una radio en cátala. Durant molts d'anys

es va esperar la concessió de la llicéncia per poder emetre,

pero aquesta llicéncia, ni amb govern de dretes (UCD), ni amb el

recanvi (PSOE), no va arribar, mentre s'atorgaven moltes llicén-

cies a societats que ja en tenien o a d'altres que s'havien

constituit únicament per poder-hi especular i que sempre han

estat, abans i després de la LNL, radios en castellá. En aquells

moments, la situació social era molt adequada perqué el projecte

tengués éxit.

Actualment 1'única programació en cátala que es fa a les

liles es redueix a un programa d'informació d'una hora diaria i

algunes desconnexions de cinc minuts al llarg del día, també amb

aquest tipus d'informació, a través de dues emissores de Radio

Nacional d'Espanya, la cadena estatal. En aquesta cadena, durant

un període curt de temps (1988-1991) hi va haver una emissora

destinada a emetre programació en cátala durant tot el dia (Ra-

dio 4). La reestructuracio de la cadena a nivell estatal va fer-
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la desaparéixer. En tots els casos aqüestes realitzacions han

estat i son molt limitades per la mateixa estructura de 1' ens

públic de radio 1 televisió i pels pocs recursos humans i mate-

rials que s'hi han destinat.

En les emlssores privades no hi ha programado en cátala i

la poca presencia que aquesta llengua hi té es sempre molt anec-

dótica. El Govern Balear subvenciona una programació diaria en

cátala d'unes quantes hores, Radio Jove, en una emissora priva-

da. Es també una programació mancada de recursos i sense preten-

sions d1arribar a un sector important de la població.

En alguns pobles de les liles hi ha emissores locáis que

fan la programació en cátala. Aqüestes radios teñen una es-

tructura semblant a la Premsa Forana, basada en el voluntarisme

deis qui la fan, i la programació, en general, no arriba mes que

a algunes hores a la setmana.

L1única prodúcelo en cátala consolidada de televisió que hi

ha a les liles es limita a un informatiu diari (excepte els

festius) de mitja hora a través de la primera cadena de TVE, que

va comengar 1'any 1979. Aquesta desconnexió, que prácticament

sempre s'ha produit ais migdies, al llarg de la seva existencia

ha tingut algunes époques en qué la durada s'ha expandit lleu-

gerament. Com en el cas de les radios, sempre ha estat una pro-

gramació on la dimensió deis recursos humans i materials I1han

feta poc competitiva.

A part, també s'ha de comptar amb les televisions locáis

que han aportat, amb mes voluntarisme que competitivitat i amb

freqüéncies molt variables, programació de televisió en cátala

en els pobles on s'han constituit. Dues televisions locáis de

Palma, Canal 37 i Canal 4, han expandit la seva programació a

quasi tots els dies de la setmana i teñen un abast que cobreix

prácticament tot l'illa de Mallorca. La llengua de prodúcelo

propia que básicament s'hi utilitza es la catalana. L'escassetat

de recursos de qué disposen les fan unes televisions allunyades

deis parámetres de la televisió comercial.

Cap de les televisions privades d1abast estatal fa prodúc-

elo en cátala destinada a les liles.

- 70 -



3. El context: la situado lingüística a les liles Balears

L'única programació audiovisual en cátala d'estructura nor-

mal que es pot seguir des de les liles es la que arriba de les

altres árees catalanes. Grácies a la iniciativa popular vehicu-

lada a través d'Obra Cultural Balear va ser possible instal-lar

repetidors per poder sintonitzar les emissores de TV i de radio

de la Generalitat de Catalunya i el Canal 9 del País Valencia.

Entre totes elles destaca la transcendencia, peí seguiment de

qué gaudeix, de TV3. En aquests moments, aqüestes instal•lacions

reben ajuts económics deis pressuposts del Govern Balear per

col•laborar en el seu manteniraent. Així i tot, aqüestes recepci-

ons no donen normalitat a l'espai informatiu balear ja que les

seves programacions, amb escasses excepcions, no contemplen la

realitat de les liles com a propia i els espectadors i oients de

les liles tampoc no els identifiquen com els seus mitjans.

En el camp de la música, les liles s'han sabut vincular ais

dos grans moviments de música en cátala que s'han donat des deis

anys seixanta enea. Primer va ser la Nova Cangó i ara el rock en

cátala. En ambdós casos les liles hi han aportat públic i intér-

prets de primera línia. En el cas del rock, sens dubte, hi ha

tingut un paper fonamental la recepció des de les liles de les

emissores de radio i els cañáis de televisió a qué acabam de fer

referencia.

Un cas semblant es el del teatre. Básicament tot el teatre

que es produeix a les liles Balears es en cátala i sempre han

tingut un públic molt nombrós les companyies procedents del

Principat.

La prodúcelo literaria es mou també en els mateixos paráme-

tres. Des de sempre tota la literatura d1 importancia que s' ha

fet a les liles es en cátala i alguns deis seus autors son de

primera línia dins la historia d1aquesta literatura. Aixó succe-

eix fins i tot en uns moments en qué els mitjans de comunicació

de les liles tracten amb mes atenció els autors castellans sense

cap tipus de vinculació amb les liles que els autors autóctons

i, mes encara, que els autors en cátala d1altres terres. La

prodúcelo editorial de les liles també es básicament tota en

cátala, encara que, evidentment, el mercat en castellá té una
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dimensió molt mes gran que el cátala, sobretot en les árees que

no son estrictament literarias.

En canvi, en el camp del cinema el panorama en cátala es

prácticament un desert. Es cert que de tant en tant es fan algu-

nes projeccions en cátala, en cicles específics o en circuits no

comerciáis, pero l'exhibició normal es exclusivament tota en

castellá. En cap moment no s'han aprofitat les campanyes ni els

doblatges fets per la Generalitat de Catalunya, encara que la

LNL digui que el govern «potenciará la prodúcelo i exhibido de

pel-lícules realitzades, doblades o subtitulados en cátala».

3.5.5. Altres usos

El món del comer? es prácticament tot en castellá, des de

la gestió interna fins a la publicitat i la retolació externa.

Des de fa una partida d'anys s'ha notat un lleuger augment de la

retolació externa de comercos en cátala, relativament important

en alguns pobles. Les grans superficies comerciáis fan, en els

millors casos, un ús estrictament simbólic de la llengua catala-

na.

En el camp de la justicia, de la policía (excepte en el cas

de les locáis) i de l'exércit, l'ús del cátala, tot i el reco-

neixement de drets que fa la LNL, es nul i, fins i tot, els pocs

ciutadans que quan s'hi relacionen s'atreveixen a fer-ne ús son,

en moltes ocasions, coaccionats de maner indirecta o, en alguns

casos, directament.

L'Església juga un paper ambigú. En determinats sectors,

sobretot entre els capellans deis pobles, es fa un ús prou ac-

ceptable de la llengua catalana, en canvi, en altres (per exem-

ple la que regeix centres escolars, mitjans de comunicado i en

determinados barriades de Palma) mantenen actituds bel•ligerants

clarament contraríes a l'ús de la llengua catalana.
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3.6. SÍNTESI.

Immediatament després del franquismo la societat illenca

estava en la millor posició de tots els territoris de parla

catalana peí que fa a usos informáis, pero la deixadesa i ani-

madversió del Govern ha fet que hagi perdut aquesta posició,

importants oportunitats d'avangar cap a la normalització i que

es mantenguin en certs sectors de la societat prejudicis lin-

güístics que perviuen deis temps de persecució declarada.

El protagonismo que en la lluita per la normalització lin-

güística ha hagut de mantenir la societat civil continua essent

primordial. Sens dubte ha estat una ajuda importantíssima el

procés que s ' ha seguit al Principat, no solament per l'aprofita-

ment directe d'alguns deis seus avancos (mitjans de comunicació,

prodúcelo editorial, cinema...), sino també per efectes indirec-

tes (consecució de la presencia del cátala a 1'escola, de la

LNL, etc.).

El procés de substitució que pateix la llengua catalana a

les liles Balears pot ser frenat. Pero per ser possible, la

situació actual, agreujada per ingeréncies cada vegada mes viru-

lentes des deis territoris no catalans, exigeix que s'hi actuí

amb urgencia. Cal un pacte entre totes les forces polítiques amb

la finalitat d'actuar conjuntament en tots els assumptes que

concerneixen a aquest tema, cosa que actualment sembla, si no

impossible, molt difícil. També es necessari intensificar la

coordinació d'esforgos amb la resta del domini lingüístic cátala

(a pesar deis entrebancs de tot tipus que s'hi solen posar) i

que l'ús de la llengua catalana sigui prioritaria en tots els

espais de la vida social. Altrament, amb dues generacions mes,

la llengua catalana pot esdevenir irremeiablement condemnada a

desaparéixer.
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4. L'AMBIT FAMILIAR.

4.1. L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES FAMÍLIES.

El primer entorn de socialitzacio de l'individu ha estat tra-

dicionalment la familia, i en conseqüéncia el lloc en qué apre-

nen la primera llengua (Ll)^5. L'entorn familiar, per tant, de-

terminará bona part del futur comportament lingüístic deis indi-

vidus en la majoria de casos.

Amb freqüéncia el cercle familiar tendeix a ser conservador

i a frenar els canvis que es produeixen a 1'exterior; des d'un

punt de vista lingüistic, la familia es un deis ámbits en qué

queda reclosa una llengua en temps de persecució; també es on

amb mes retard s'abandona la llengua familiar en els processos

d'integració a causa de moviments migratoris: si en situacions

normáis els membres de la segona generado ja s' integren lin-

güisticament a la vida social, no sol ser fins a la tercera en

qué aquest pas es fa en les relacions familiars (Fishman 1976:

70-72; Bastardas 1985: 26-28 i 1986: 87).

1
En els darrers anys, s'ha alterat aquesta relació ja que, en alguns casos,

a les poques setmanes de vida els infants passen part del temps a la llar
familiar i part, el de major contacte social, a la guardería. No es difícil,
per tant, trobar infants que comencen a parlar en la llengua que senten a la
guardería en lloc de comengar a fer-ho en la que es la familiar. Aquest fet
es esgrimit, de vegades, per pares i mares catalanoparlants per justificar
que parlin en castellá ais filis. No hi ha dubte que, en aquests casos, els
progenitors han d1estar ja bastant predisposats a usar el castellá perqué
aquest fet, cert o no (v. Montoya 1996), els faci renunciar a transmetre la
seva llengua ais filis.
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En el nostre treball considerara tres diferents tipus de fami-
lia segons 1'origen geográfico-lingüístic: les famílies en qué

els dos cónjuges han nascut ais Paisos Catalans, autóctonas
( A U T ) , aquelles en qué 1'home i la dona n 'han nascut fora, immi-

grants ( I M M ) , i les formades per un membre de cada una d'aqües-
tes procedéncies, mixtes ( M X T ) . Una part d'aquest treball es
basa en la hipótesi de la correspondencia entre 1'origen geográ-

fic deis pares i la filiació lingüística deis filis. L'opció de
fragmentar la mostra tenint en compte aquesta variable ha estat
perqué hem cregut que el lloc de naixement de la mare i del pare
devia haver estat mes fiablement contestat de manera objectiva

pels alumnes que si la pregunta hagués demanat la Ll deis proge-
nitors (en aquest cas haurien pogut tendir a donar com a respos-
ta la llengua en qué els parlen a ells, mes que la llengua real-

ment Ll deis progenitors).
En el cas del matrimonis de procedencia forana ( I M M ) , aquesta

correspondencia origen-llengua s' ha donat plenament ja que només

una mare (de cent noranta-una) té el cátala com a Ll, segons la
resposta del fill.

En els altres dos grups (AUT i MXT) aquesta identificado ja
no es igual, hi ha una proporció major de pares nascuts ais Pai-

sos Catalans que de pares que teñen el cátala com a Ll.

4.1.1. Situació global.

Abans de donar els ~-"iultats a partir deis grups en qué nor-
malment fraccionara la mostra, podem veure quins valors es donen

en el conjunt de la població estudiada, tant si els alumnes han
nascut ais Paisos Catalans com si son de fora, per poder veure
quina es la situació global a les famílies de Mallorca26.

26 En l'análisi de resultáis d'aquesta part del qüestionari, básicament ens
referirem ais valors que teñen les respostes «cátala» i «castellá». Les
altres («castellá-catalá», llengües estrangeres...) teñen un valor relatiu
molt baix, en poques ocasions superen sumades el 2 '5%. Noraés en alguna ocasi-
ó, perqué entendrem que es pertinent, farem referencia a l'opció «castellá-
catalá»; aixó será quan superi el 5%. En tots els casos la diferencia entre
100 i els valors atribuits a «cátala» i a «castellá» será molt aproximadament
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Lloc de naixement deis pares i de les mares

PPCC 63 .1 ppcc 64.2

NC 1.5 NC 1.1

Fora 34.7

PflRES MARES

97En el conjunt de la mostra podem veure que la majoria de

progenitors han nascut a terres de parla catalana (t T.13-14).

En les famílies deis alumnes estudiáis, la presencia de la

llengua catalana com a Ll i el seu ús supera lleugerament els de

la llengua castellana (t T. 18-36). Pero en aquesta superioritat

hi hem de fer algunes precisions.

Ll deis pares, mares i alumnes i llengua de relació familiar

NC
Cast-estr.

Estrangera

Cat-cast

Castelia

Cátala.

LlF'are LiMare Par-mar Llftlum. Pare-al. Mare-al. ñl-pare ftl-mare fll-germ.

2 .2

8.1
1.8

0.2

38.6
57 .1

1

0

2.5

0.1

39 .3

57 .1

3.4

0.2
0.6

2 .7

43.2

49.9

1.6

0.2
0.6

4
44.4
49.2

4.3

0

0.3

2.2

44
49.2

2 .6

0.1
1.3

2.3

43.9

49.7

3

0

0.3

0.7

48.5

47 .5

1.3

0.2
0.9

1

48

48.6

BH Cátala
IVN.\] Estrangera

Castalia

Cast-estr,

F~l Cat-cast

I I HC

e.7
0

0.2

2.5

47.7
42.9

el valor de la resposta que contempla les dues llengües.

27 1005 casos; deis 1009 iniciáis n'hem llevat 4 que viuen a Eivissa encara
que estudien a Palma.
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En primer lloc, el valor que té el cátala com a Ll tant del

pare com de la mare es inferior, aproximadament en 7 punts, a la

proporció de pares i mares nascuts en terres de parla catalana.

D'altra banda el conjunt de matrimonis que usen entre ells la

llengua catalana es inferior, aproximadament també en 7 punts,

al valor que té el cátala com a Ll de pares i mares. Aquest ús

deis matrimonis es reflecteix, prácticament amb uns valors idén-

tics, en l'ús del cátala que fan amb els filis i, óbviament, en

la Ll deis alumnes enquestats.

En passar a l'ús del cátala que, dins l'ámbit familiar, fan

els alumnes amb els pares i les mares, es pot observar que se'n

torna produir un lleuger descens, que, amb els germans, se sitúa

només al 42,9%. Aquests valors, en el cas de l'ús amb les mares,

s'igualen prácticament ais del castellá o, amb els pares i amb

els germans, aquesta darrera llengua ni té un ús superior28.

La resta de respostes no assoleixen un valor significatiu. Es

de destacar, en aquest ámbit, 1'escás valor que teñen les solu-

cions bilingües, la cota mes alta de les quals es el 4,0% com a

Ll deis alumnes i, només, al voltant del 2,5% en els usos entre

pares, mares i filis.

Observant globalment aquests resultats, podem veure que d'una

presencia i un ús majoritari de la llengua catalana en els casos

controlats per la generació deis pares (Ll i usos entre ells i

amb els filis) es passa a un predomini ciar del castellá quan el

control de la situació depén exclusivament del filis. En aquesta

mostra, amb aproximadament un 63% de progenitors nascuts ais

Falsos Catalans, només el 42,9% deis filis parlen en cátala

entre ells. Es a dir, hi ha una diferencia de 20 punts del tret

C+catalá] des de l'inici cronológic del procés (lloc de naixe-

ment deis pares i mares) al final (ús de la llengua entre els

germans).

28 Convé teñir en compte que en la pregunta referida a quina llengua parlen
amb els germans hi ha un 6'8% de qüestionaris sense resposta (t T.35), que es
correspon, aproximadament, amb el percentatge d'alumnes que no teñen germans
(6'3%, t T.36). Tot i així, el fet a destacar es que l'ús del castellá es 5
punts superior al del cátala.
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Les causes que poden explicar aqüestes diferencies son diver-

ses. En primer lloc, la diferencia entre el nombre de pares i

mares nascuts a terres de parla catalana i els que teñen el

cátala com a Ll pot deure's, a part d'una possible deserció

lingüística, al fet que n'hi deu haver que son immigrants de 2a

generació, encara que per les dades recollides a l'enquesta no
oq

ho podem assegurar .

4.1.2. Situació en les famílies de matrimonis autóctons (AUT)

a) Valors globals

Els alumnes filis de matrimonis en qué els dos cónjuges han

nascut a terres de parla catalana, son el grup majoritari de la

mostrar hi representen el 55% (t T.41).
in

En aquest grupju la presencia i ús de la llengua catalana en

1'ámbit familiar segueix la tendencia descendent de pares a

filis (t T.42-51) que hem vist com a general de tot el conjunt

de la població, encara que aquí el percentatge a favor de la

llengua catalana es molt superior a la resta de llengües.

9Q
Així i tot podem fer un cálcul d'aproxiraació. Si calculara una edat raitjana

deis pares i mares d'aguests alumnes de 45 anys, ens situam a fináis deis
anys 40, quan, segons les dades que tenim, la proporció d1immigrants espa-
nyols era del 7'94% al conjunt de les Ules i del 15,40% a Palma (IBAE 1988
i 1991). Aqüestes dades no s'allunyen gaire de la diferencia entre el tant
per cent de pares nascuts ais Falsos Catalans i el deis que teñen el cátala
com a Ll.

En l'análisi de la situació lingüística en els grups segons 1'origen fami-
liar no es consideren els joves que han nascut fora de les terres de parla
catalana (50) ni aquelIs que no donen informació suficient per poder-los
classificar segons 1'origen territorial deis pares (19), per tant la mostra
es de 936 individus. D'altra banda hem eliminat, en l'extracció de percentat-
ges, els alumnes que no contesten la pregunta corresponent; en general la
manca de resposta es molt baixa en tots els casos (no arriba a 1'1%), pero se
sitúa en el 6,8% a la pregunta referida ais germans, com ja hem dit, i si no
els descartávem, en aquest cas en concret, quan utilitzam únicament els
valors referits a l'ús del cátala es produiria una esbiaixada en relació a la
resta de preguntes.
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Ll de pares, mares i alumnes i llengua de relació familiar

(qrup AUT) ,

Cast-estr.
Estrangera
r jt-cast

Látala

LlPare LIMare Par-rnar Llftlurn. Pare-al. Mare-al. fll-pare fil-mare ftl-germ,

0

0
0

7,5
92.5

0
0.2
9.6

98.2

0
0

1.4
3.8

89.7

0.2
0

1.8
15.1
82.9

0
0
2
12
86

0

0.2
2.2
13

84.6

0.6
16.2
33.2

0.2
1

16.1
82.7

0.2
2.1
13.7
79

^B Cátala

lN\\1 Estrangera

Castellá

Cast-estr.

Cat-cast

Mes del 90% deis pares i de les mares d'aquest grup teñen el

cátala com a Ll i, prácticament, tota la resta hi té el caste-

llá, els quals, en part, potser siguin immigrants de segona

generació. L'ús del cátala com a llengua de relació entre els

membres d'aquests matrimonis es manté en un valor molt semblant

al que té com a Ll.

En canvi, aqüestes mateixes parelles, quan actúen de pares i

mares redueixen l'ús del cátala de manera mes perceptible i

augmenten el del castellá. En consonancia amb aquesta tendencia

hi ha el fet que el cátala només es considerada Ll p :1 82,9%

deis alumnes (el 15,1% hi considera el castellá) i que 'ús que

en fan amb els pares i amb les mares, segueixi aquesta tendencia

a la baixa, mentre que l'ús del castellá continua creixent.

Quan els alumnes estableixen la intercomunicació amb els ger-

mans, els membres de la familia de la mateixa generació, l'ús

del cátala se sitúa en 79,1% (10 punts per davall l'ús que en

fan els pares entre ells), mentre que el del castellá arriba

fins al 18,7% (també 10 punts, en aquest cas, per damunt l'ús

que en fan els pares).
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Cal destacar que en aquest grup la suma de la resta de res-

postes no arriba en cap cas al 2,5%, per tant son poc signifi-

catives. Queda ciar que la solució bilingüe, tant peí que fa a

les Ll com a l'ús de les dues llengües amb un determinat inter-

locutor es prácticament inexistent, la qual cosa s'oposa clara-

ment a la concepció de la nostra societat com a bilingüe, si en

aquesta afirmació s'hi vol entendre que els individus assumeixen

les dues llengües com a própies.

b) Valors segons el lloc de residencia31

Zona turística

2.9

La residencia deis alumnes

d1aquest grup es distribueix

de manera bastant equilibrada

entre Palma i els pobles

(T T.51)3 2 . Segons les nostres

dades, pero, representen el

43,3% de la població jove de Palma i el 73 ,0% de la deis pobles

( T T . 5 2 ) ; per tant en un cas, encara que siguin el grup mes nom-

brós deis tres estudiats, no representen majoria absoluta i en

1'altre no son amb escreix.

Entre els alumnes d1aquest grup que viuen a Palma es produ-

eix, seguint la tónica general vista fins ara, un retrocés de la

presencia del cátala (de 16 punts) que va des del valor mes alt

com a Ll deis pares i mares fins al mes baix en l 'ús amb els

Quan ens referirá al lloc de residencia deis alumnes, contemplara dues possi-
bil itats «pobles» i «Palma». En aquests casos, deixara de teñir en compte els
alumnes que hem considerat que vivien en «zona turística», a causa que son
una mostra insuficient (32 aluranes entre els tres grups de procedencia fami-
liar), si son tractats a part, per poder oferir resultats fiables. Igualment
en aquest nivell s'han eliminat els que no posen lloc de residencia, que en
el grup AUT son 4 i 1 en el MXT.
on

15 alumnes (2,9%) viuen a les zones que hem anomenat turístiques. Aquest
nombre tan reduit (en aquest grup i en els altres dos) fa que no els tinguem
en compte quan analitzam les resultats a partir deis llocs de residencia. De
tota manera, en les taules de l'annex V, n'hera inclós els valors, simpleraent
com a informació complementaria.
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germana. Mentre que entre els que viuen a pobles la presencia

del cátala es manté estable (amb una variació máxima de 2 punts)

en tots els casos i usos estudiats dins l'ámbit familiar.

LA LLEHGÜA CATALANA A L'ÁHBIT FAMILIAR SEGOHS EL LLOC DE RESIDENCIA (t T.42-50, 53-54)

Ll pare

Ll Haré

Pare anb nare

Ll aluune

Pare aub aluine

Haré anb alumie

Aluime aíb pare

Aluime aob nare

Aiunne anb gernans

Palia

Cátala

87,9

82,1

80,8

69,0

72,3

71,4

68,9

67,5

61,6

Castellá

12,1

17,5

17,0

28,5

22,1

24,7

29,8

30,3

36,1

Cat-cast

0,0

0,4

2,2

2,6

3,5

3,9

1,3

2,1

2,3

Pobles

Cátala

96,9

97,7

97,6

95,8

96,8

96,9

96,5

96,9

95,1

Castellá

3,1

2,3

1,6

2,7

2,8

2,0

3,5

2,7

2,5

Cat-cast

0,0

0,0

0,8

1,2

0,4

0,8

0,0

0,0

2,0

La diferencia d1aproximadament 10 punts entre els pares i

mares que viuen a Palma que teñen el cátala com a Ll i els deis

pobles, pot deure's, en part, a la diferent proporció d'immi-

grants de 2a generació amb residencia a Palma i a pobles. Pero

el fet que en la resta de situacions referides ais que viuen a

Palma ni hagi un progressiu descens de la presencia del cátala,

ha de teñir una ey licació relacionada amb el medi.

Un 15% deis par s i un 11% de mares que resideixen a Palma i

teñen el cátala com a Ll (Llcat) deixen de parlar-hi amb els

seus filis. Aquesta deserció es reflecteix en el fet que només

el 68,9% deis seus filis tenguin el cátala com a Ll, i en una

proporció semblant l'utilitzin per parlar amb ells. La disminu-

ció que caracteritza les comunicacions entre germans, sitúa l'ús

del cátala en el 61,6%.

En canvi, en el mateix grup de procedencia familiar, si viuen

ais pobles la identificació del cátala com a Ll, tant de pares

com de filis, se sitúa al voltant del 96%, i amb uns valors
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semblants es mantenen tots els usos, tant entre progenitors, com

entre germans.

Queda ciar, per tant, que la residencia a Palma suposa una

clara pressió en contra de l 'ús del cátala en aquest grup fami-

liar, mentre que en els pobles la transmissió de llengua entre

pares i filis es estable.

c) Els joves de AUT de Llcast. Caracteritzacio.

Hem vist que el 15,1% (77 alumnes) deis filis deis matrimonis

autóctons diuen que teñen el castellá com a Ll (Llcast) .

D'aquests, n 'h i ha 20 que teñen tots dos progenitors de

Llcast, els quals, per tant, en bona part podrien ser immigrants

de segona generació. 30 mes teñen un progenitor de cada llengua;

probablement, un immigrant de segona generació i un que no ho

es. Per tant les causes per les quals els alumnes han esdevingut

de Llcast son clares, tal com veurem que es comporten els filis

de matrimonis immigrants i els de progenitors de procedencia

mixta.

De la resta ( 2 7 ) , n 'h i ha 2 que només donen Ll per a la mare;

en un cas es el cátala i en l 'altre, el castellá.

Els 25 restants ( 4 , 9 % del total del grup AUT) teñen ambdós

progenitors de Llcat ( t T . 5 5 ) . En aquest subgrup es, per tant,

on es produeix mes significativament la deserció lingüistica

catalana. 23 ( 8 8 , 0 % ) d'ells33 viuen a Palma; 2 ( 8 % ) , a pobles;

i 1 ( 4 % ) , no contesta (T T . 5 6 ) . En aqüestes dades podem veure

que el medi Palma sembla que té un protagonisme molt marcat en

aquest grup; a mes, els dos alumnes que viuen a. pobles estudien

a col-legis privats de Palma (T T.58) 3 Í .

Hi afegim l'alumne que només dona Ll de la mare, cátala, i no del pare
perqué es difunt.

A Alacant, la rao que mes esmenten els protagonistes de la interrupció lin-
güística intergeneracional es la inercia de l 'ambient; i, en segon lloc, la
baixa valoració del parlar autócton, la qual, sens dubte, també es deguda a
l'entorn (Montoya 1996: 182).
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Si analitzam algunes respostes d'aquest grup, tot i que son

molt pocs individua, es possible que puguem intuir algunes de

les característiques, a mes de l'estreta relació amb Palma, del

perfil d'aquests individus que adopten una estrategia individua-

lista de deserció, d1abandonar la identificació amb el propi

grup.

Amb relació ais estudis deis pares d'aquests alumnes, en el

quadre següent podem veure que els teñen superiors ais de la

mitjana deis que formen el grup AUT. Les diferencies son mes im-

portant entre els pares que entre les mares i les distancies ma-

jors es produeixen entre els que només teñen estudis primaris,

que son el 30% menys en el subgrup que ara estudiam, i en els

que teñen estudis unlversitaris que son el 18% mes. Entre les

mares es produeix la mateixa tendencia pero amb diferencies molt

menors. Per tant, tot i les precaucions que cal teñir a causa

del baix nombre d1individus, sembla que la deserció lingüística

tendeix a ser major per part d1algún cercle de progenitors amb

estudis superiors, tal volta perqué creuen que el castellá els

pot ser mes útil o servir d'element de distinció social o d'a-
TE

proximació ais grups dominants .

ESTUDIS D E L S PROGENITORS DELS ALÜHHES DE Llcast ( t T . 59-60 )

Pares AOT

Pares

Hares AUT

Hares

HC

8,2

15,4

9 ,9

15,4

Sense

2,1

0 ,0

2 , 5

0,0

Prinans

5 2 , 0

23,1

62,9

53,9

Batxülerat/FP

21,9

26 ,9

17, i

19,2

Diplonatura

6,8

7 , 7

4,3

3,9

universitaria

8,9

26,9

3,1

7 ,7

Segons R. Linton, a qualsevol societat, la primera cosa que fa una persona
que vol ingressar en una classe mes alta es adoptar les pautes de la cultura
manifesta d'aquesta classe, i abandonar les de la seva (1982: 71). I, evi-
dentment, la 1lengua es una de les mes importants d'aqüestes pautes. També
Jones (1991: 21) fa notar que al País de Gal-les son els sectors professio-
nals «que han vist com els seus pares o els seus avis renunciaven a transme-
tre la seva 1lengua a les generacions següents» els que mes oposició fan a
1'ensenyament del gal-les.

- 86 -



4. L'ámbit familiar

En aquests matrimonis la llengua majoritária de relació entre

els cónjuges es el cátala (65,4%), pero amb els filis, només 9

(34,6%) ni mantenen ambdós el cátala i només 3 filis parlen amb

ambdós progenitors en cátala, la resta ni parlen en castellá.

Amb els germans només 1 hi parla en cátala i 21 en castellá

(t T.61-64). En el si familiar hi ha una regressió important de

la llengua, tot i que tots (pares, mares i alumnes) saben parlar

«be» el cátala. 6 deis alumnes diuen que saben parlar en cátala

perqué sempre I1han parlat; 11 n'han aprés grácies al sistema

escolar; i 13, per algún familiar36 (t T.65-67).

La diferencia de sexe no sembla influir en aquest aspecte ja

que n'hi ha 12 que son homes, 13 dones i 1 NC (t T.68).

La majoria d'aquests joves diuen que a 1'entorn immediat

extrafamiliar hi senten parlar sobretot en castellá i consideren

que dominen mes el castellá (t T.69-74). Amb els coneguts, tant

si son castellanoparlants com catalanoparlants la majoria hi

parlen en castellá, excepte amb els familiars i coneguts de mes

de 30 anys catalanoparlants i amb els professors també catalano-

parlants (t T.75-107).

4.1.3. Situació en les famílies de matrimonis mixts (MXT).

a) Valors globals.

El 24,6% deis alumnes que han nascut a terres de parla cata-

lana son filis de matrimonis mixtos; es a dir, un deis progeni-

tors es autócton, ha nascut ais Falsos Catalans, i l'altre es

immigrant (T T.41).

En les famílies d1aquests alumnes, la proporció de pares i

mares autóctons i immigrants es molt equilibrada, encara que el

nombre de pares que han nascut fora es lleugerament superior al

de mares (t T.108).

36 Els avis, potser? Substitució lingüística en tres generacions?
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Lloc de naixement i llencrua de pares i mares del grup MXT

cz:

KSS1

CZi

100
90 -
80 -
70 ~Estrangera
60 -

Castellá ,

Cat-cast 40 _

Cátala 30 -

Hats fora 20 -

Nats a PPCCla ~
9

Estrangera

Castellá

Cat-cast

Cátala

Nats fora

Nats a PPCC

Mentre que la llengua castellana es la Ll de la majoria deis

pares i de les mares, la llengua catalana només ho es de poc mes

del 40%. En aquest grup la proporció de pares i mares que teñen

com a Ll una llengua estrangera es relativament significativa

(t T.109-110).

La diferencia a favor de la llengua castellana com a Ll s'ex-

plica peí fet que, en aquest grup, el 17,4% deis pares i el

20,7% de les mares nascuts ais Paisos Catalans teñen el castellá

com a Ll37; mentre que només el 5% i el 3,7%, respectivament,

deis nascuts fora hi teñen el cátala (í T.111-112).

L'ús del cátala com a llengua de reláció entre els cónjuges

descendeix 20 punts per davall la proporció de Llcat, els quals

s' incrementen en l'ús del castellá. L'opció d'ús de les dues

llengües se sitúa al 8% (t T.114).

Amb els filis, els pares i mares catalanoparlants tendeixen

a mantenir-hi mes el cátala que no amb els cónjuges, encara que

se sitúa mes de 13 punts per davall el nivell de proporció del

cátala com a Ll. L'ús de les dues llengües, en un i altre cas,

no arriba al 5% (t T.115-116).

37 Una part d'ells, probablement, deuen ser immigrants de segona generació.
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Aquests usos deis pares i mares amb els filis es reflecteixen

necessariament en la consideració de la Ll deis alumnes. Només

poc menys d'una quarta part hi té el cátala, mentre que el cas-

tellá ho es del 63,8%. En aquest cas, la resposta catalá-caste-

llá (Llbil) arriba a 1'11,6% (t T.113).

Llengua usada per progenitors i filis en les famílies.

Grup MXT

100 - -
90 -

80 -

70 - -

60 -

50 -

Castellá 30

Cat-cast 20

Cátala
0

Estrangera

Castellá

Cat-cast

Cátala

Les parelles lingüísticament mixtes teñen la necessitat d'ha-

ver d'escollir la llengua de relació. En aquest cas, poden optar

per la llengua de l'home, per la llengua de la dona o per les

dues (Mackey 1976: 378). Sembla, a mes, que, si n'escullen només

una, la llengua de l'entorn en qué viuen necessariament ha de

pesar; si n'escullen dues, pot ser a causa d'una actitud despre-

ocupada o producte d'una planificació.

Entre les parelles d'origen lingüistic mixt d1aquesta mostra

l'opció de parlar exclusivament en castellá ais filis es la

majoritária; en canvi, la de parlar-los ambdós en cátala es molt

mes baixa i la de parlar-los cadascú en la seva se sitúa entre
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aquests dos extrems38, tot i que, segons Mackey (1976: 378) el

contacte a 1'entorn familiar arab dues llengües des de la infan-

tesa n'assegura un aprenentatge equilibrat sense cap esforg

suplementari.

Si analitzam quina relació ni ha entre l'opció lingüística

que tria el matrimoni per adrecar-se ais filis i la Ll que

aquests diuen teñir, podem observar que quan tots dos usen el

cátala el 90,0% deis filis diuen tenir-lo com a Ll. En canvi, si

opten per parlar-los en castellá només es el 2,8% que té el

cátala com a Ll. Si els parlen en les dues llengües, el 34,4%

diu tenir-hi el cátala; el 45,3%, el castellá; i el 18,8% les

dues llengües; aquesta opció es 1'única que dona un valor rela-

tivament alt a la solució bilingüe, de fet serien els casos mes

ajustats al que es coneix com a bilingüisme natural (Badia 1982:

42) o familiar (Vallverdú 1973: 41), mentre que en les altres

dues opcions familiars aquesta solució només representa el 3,3%

i el 5'6% (t T.117).

Queda ciar per tant que 1'única alternativa deis matrimonis

bilingües que garanteix la continuitat del cátala com a Ll es la

d'emprar ambdós cónjuges aquesta llengua amb els seus filis.

A part deis valors globals d'aquest grup, pot ser interessant

veure també com es produeix el repartiment d'espai de les dues

llengües, quan, en aquests matrimonis, el qui té el cátala com

a Ll es el pare o la mare i l'altre cónjuge hi té el castellá^.

Encara que sempre l'opció majoritária d1aquests matrimonis es

escollir com a llengua d'ús exclusiu en la relació conjugal el

castellá, hi ha algunes diferencies segons quin deis dos cón-

juges es el catalanoparlant. La discrepancia principal es que,

00

En aquests percentatges no hem tingut en compte les 28 enquestes en qué
l'opció deis pares no es cap d'aquestes tres, perqué compliquen l'análisi
sense aportar-hi res de significatiu i només representen el 12% del total del
grup. Aquests 28 matrimonis están formats per 7 casos en qué un deis dos
membres no contesta, 6 en qué la mare els parla en una altra llengua i 19 en
qué el pare o la mare els parla en les dues llengües (Cal teñir en compte que
si no sumen 28 es perqué en una mateixa familia cada un deis cónjuges pot
formar part de diferents grups d'aquesta casuística).

33 En total son 154 matrimonis.
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quan qui té com a Ll el cátala es la mare, la solució bilingüe

es molt inferior a quan es el pare, i en canvi el nombre de

matrimonis que usa exclusivament una de les dues llengües es

superior (4 punts en ús de cátala i 16 de castellá).

LLENGOA QUE USEN ELS HATRIMONIS MIXTOS SEGOHS LA Ll DELS CÓNJUGES

Pares Llcast - nares Llcat

Pares Llcat - nares Llcast

HC

1,2

4,2

Cátala

19,5

15,3

Catalá-castellá

3,7

19,4

Castellá

75,6

59,7

Altres

0,0

1,4

En tots els casos, la llengua majoritária del matrimoni es el

castellá, pero sembla, que la llengua del pare es mes determi-

nant que la de la mare, ja que quan el catalanoparlant es aquell

el cátala es present com a llengua de relació (única o juntament

amb el castellá) en el 34,7% de matrimonis, en canvi si es 1'es-

posa només no es en el 23,2% de casos.

L'abandó en la relació matrimonial de la llengua propia es

baix en el cas deis castellanoparlants i, en canvi, molt mes

elevat en els cas deis catalanoparlants (T T.120, 123, 126).

En aquests matrimonis, el comportament lingüístic amb els

filis segueix la mateixa tendencia que amb els cónjuges; els

catalanoparlants abandonen molt mes la seva llengua propia que

els castellanoparlants. Encara que, entre les mares, la tenden-

cia a mantenir el cátala es mes alta que entre els pares, de tal

manera que mes de la meitat de mares catalanoparlants parlen ais

filis en cátala (T T.121-122, 124-125, 127-128).

LLENGÜA EH QUÉ, SEGOHS LA SEVA Ll, PARLEN ELS CÓNJUGES DE MATRIMONIS MIXTOS ALS FILLS

Pares

Mares

Llcat

Llcast

Llcat

Llcast

NC

0,0

0,0

0,0

1,4

Cátala

45,8

13,4

57,3

9,7

Catalá-castelH

12,5

0,0

4,9

5,6

Castellá

41,7

86,6

37,8

83,3
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La tendencia, per tant, es la mateixa que en la relació amb

el cónjuge, encara que no tan acusada.

En els matrimonis mixtos el membre de llengua catalana hi

renuncia molt mes que el de llengua castellana. Aquest es un

deis efectes del bilingúisme unidireccional, el bilingüe (autóc-

ton) empra la llengua que comparteix amb el monolingüe (al-lóc-

ton).

Els descens en l'ús del cátala per part deis alumnes enques-

tats en relació a l'ús que en fan els seus progenitors, que ob~

servávem com a tendencia general, es reprodueix també en aquest

grup. Ja hem vist que hi ha un descens aproximat de 5 punts en

l'ús del cátala que fan els alumnes amb els progenitors del que

es fa en sentit contrari. En correspondencia l'ús del castellá

segueix el procés oposat i augmenta mes de 8 punts.

Amb els germans s'incrementa encara mes el descens d'ús del

cátala, que se sitúa per davall del 20%, i l'ascens del caste-

llá; mentre que la relació bilingüe es mes excepcional (t T.129-

131) .

b) Valors segons el lloc de residencia.

Faina 76 3

2ona turística 3 5

La major part deis joves

d'aquest grup teñen la resi-

dencia a Palma, la resta es

distribueixen entre els po-

bles i una part molt reduida

viu ais llocs que hem clas-

sificat com a «zona turisti-

ca» (t T.51). En el total de joves que viuen a Palma, els d'a-

quest grup suposen mes d'una quarta part (29,6%); en canvi ais

pobles només representen el 16,9% (t T.52).

Entre els pares i les mares que viuen ais pobles el pes que

el cátala hi té com a Ll es prácticament idéntic a la proporció
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deis que han nascut a terres de parla catalana40. En canvi a

Palma, el nombre de cónjuges que son de Llcat es, en ambdós ca-

sos, considerablement inferior ais deis autóctona^1 (T T.109-

112).

Deis pares nascuts a terres de parla catalana el 92 ,6% teñen

el cátala com a Ll si viuen ais pobles i el 7 6 , 6 % si viuen a

Palma. Entre les mares aqüestes xifres son el 9 7 , 0 % i el 7 0 , 2 %

(í T.115-116).

Evidentment, la gran majoria de pares i mares nascuts fora

deis Paisos Catalans teñen el castellá com a Ll, tot i que una

part considerable de mares, que superen el 12,8%, hi teñen una

llengua estrangera^.

LLEHGÜA DELS PROGEHITORS SEGOHS EL LLOC DE R E S I D É H C I A (í T.109-110, 122)

Ll pare

Ll Daré

Ll.pare-uare

Falia

Cátala

41,0

38,9

12,1

Cat-cast

0,0

0,0

9,6

Cast.

55,8

55,4

79,6

Estrang.

3,2

5,7

1,3

Pobles

Cátala

43,3

56,7

37,9

Cat-cast

0,0

0,0

10,3

Cast.

51,7

36,7

50,0

Estrang.

5,0

6,7

0,0

Altres

0,0

0,0

1,7

La presencia de la llengua catalana en les families mixtes

que viuen a Palma segueix una evolució semblant a la del grup

general. Pero, aixi i tot, el descens que es produeix entre els

valors que té com a Ll de pares i mares (molt semblant al gene-

ral) i els valors d 'ús o com a Ll deis filis es molt mes pronun-

Lleugerament superior entre les mares (56,7% de Llcat; 55% nascudes ais
Paisos Catalans) i un poc inferior en el cas deis pares (43,3% de Llcat;
45,0% nascuts ais Paísos Catalans).

Entre les mares: 38,9% Llcat; 52,1% nascudes ais Paisos Catalans. Entre els
pares: 41,0% de Llcat; 47,8% nascuts ais Paisos Catalans.

" Els pares nascuts fora del territori cátala que viuen a Palma, segons la
Ll, es distribueixen així: 85,7%, castellá; 6,0%, cátala; i 6%, una llengua
estrangera. Deis que viuen a pobles: 87,9%, castellá; 3,0%, cátala; 9,1%, una
llengua estrangera. Els mateixos valors per a les mares que viuen a Palma son
83,1%, 2,6% i 11,7%; i entre les que viuen a pobles, 77,8%, 7,4% i 14,8%
(t T.117-118).
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ciat (entre 20 i 28 punts). L'opció bilingüe només té valors

significatius en les relacions entre pare i mare i com a Ll deis

filis.

Ll deis alumnes 1 llenaua d'ús familiar del grup MXT

segons el lloc de residencia (t T.121-124, 143-146)

10S

90

80 -
70 -
60 -
50 4

LWM Estrangera^g

I . ' . . . ; . - I Castellá 33 _

Cat-cast 20 -

Cátala 10 -

Palma Robles

Estrangera
Castalia
Cat-cast
Cátala

1. Ll de 1'alunne; 2. Llengua usada peí pare anb 1'alunne; 3, Llengua usada per la jare anb 1'alunne; 4.
Llengua usada per 1'alunne anb el pare; 5. Llengua usada per 1'alunne anb la nare; 6. Llengua usada per
l'alunne anb els gernans.

En canvi en els pobles , on el cátala com a Ll de les mares

es majoritari i assoleix 13 punts mes que en els pares, tots els

valors d'usos i de Ll es mantenen prácticament al mateix nivell.

Cal dir que, en prácticament tots aquests matrimonis (95%), un

déla dos cónjuges té el cátala com a Ll, mentre que a Palma en

un 21% tots dos son castellanoparlants. En aquest cas, cal fer

constar que el valor d'ús del cátala supera el del castellá en

una serie de situacions: com a Ll de la mare i de l'alumne, com

a llengua usada entre mare i fill. Les solucions bilingües, en

els pobles, també teñen valors considerables, superiors ais del

grup de Palma, en les relacions entre pare i mare i, sobretot,

com a Ll deis filis, que es la situació en qué el castellá asso-
leix el nivell mes baix.
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Com es pot veure, ais pobles tendeix a mantenir-se una pro-

porció semblant de presencia de cátala i de castellá en les

famílies mixtes, mentre que a Palma hl ha un fort increment de

la presencia del castellá.

Sens dubte, un deis fets determinants en aqüestes diferencies

de comportament es que a Palma, només en el 9,2% deis matrimonis

els dos cónjuges parlen en cátala ais seus filis i en el 63,8%

els parlen en castellá i en els pobles els que els parlen en

cátala son el 30,2% i en castellá només arriben al 24,5%. Els

comportaments bilingües, que cadascú els parli en la seva llen-

gua, es donen en pocs casos (en el 27,0% de matrimonis de Palma

i en el 45,3% deis de pobles), fet bastant general a 1'área

catalana (Vila 1993: 13).

Aquest comportament diferenciat deis pares condiciona cla-

rament, com es obvi, la Ll deis filis, la qual variará de la

mateixa manera segons el lloc de residencia.

Ll DELS FILLS SEGONS LA LLEHGÜA EN QUÉ ELS PARLEN ELS PARES I MARES (I T.125-127, 149, 152, 154)

Tots 2 en cátala

1 en cat / 1 en castellá

Tots 2 en castellá

Faina

Cátala

84,6

23,7

1,1

Cat-cast

0,0

18,4

3,3

Castellá

15,4

55,3

93,3

Pobles

Cátala

93,8

50,0

15,4

Cat-cast

6,3

16,7

15,4

Castellá

0,0

33,3

69,2

Així, quan els parlen ambdós en cátala, teñen aquesta llengua

com a Ll la gran majoria deis alumnes, pero amb una diferencia

de 10 punts favorable ais deis pobles, on no n'hi ha cap que

tengui el castellá com a Ll. Quan el comportament deis pares es

bilingüe, els que resideixen a Palma s'inclinen clarament peí

castellá, mentre que els de pobles ho fan peí cátala, en propor-

cions semblants pero invertides. Si els pares els parlen tots

dos en castellá, a Palma la presencia del cátala com a Ll deis

filis es totalment residual, en canvi ais pobles assoleix mes

del 15%; en aquest cas, tant a Palma com ais pobles el castellá

es la llengua majoritária.
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A Palma, quan els dos cónjuges parlen ais filis en la mateixa

llengua, la major confluencia d'aquests es produeix amb el cas-

tellá; en canvi en els pobles es produeix amb el cátala.

Sembla ciar, per tant, que a part del comportament lingüístic

deis pares amb els seus filis, en el grup MXT també es determi-

nant 1'entorn extrafamiliar.

4.1.4. Situació en les famílies de matrimonia d'immigrants.

En la mostra amb qué treballam, els joves filis deis matri-

monis d1 immigrants son 191, els quals representen el 20,4%

(t T.41).

En les famílies d'aquest grup, els valors que assoleix la

presencia del cátala es gairebé insignificant (t T.157-166).

En tots els casos els valors de la llengua castellana superen

el 93% i el mes alt de la catalana es 3'7%, com a Ll deis filis;

el mateix que teñen les llengües estrangeres com a Ll deis pa-

res.

Es ciar, segons aqüestes dades, que el funcionament lingüís-

tic intern d1aqüestes famílies no es prácticament gens afectat

peí fet de localitzar-se en un territori de llengua diferent a

la seva, cosa bastant freqüent en aquests casos (Mackey 1976:

379).

La diferencia de comporta-

ment, segons si la seva resi-

dencia es a Palma o a pobles,

té poques possibilitats de ma-

nifestar-se, a causa de la re-

duida proporció deis que resi-

deixen a pobles.

La majoria d'aquests alumnes es concentren a Palma i la resta

es distribueixen entre els pobles i el que hem anomenat zona

turística. A mes d'aquesta diferencia en la distribució, n'hi ha

una altra de mes determinant: el pes relatiu que aquests alumnes

teñen en un lloc i en l'altre. Els 146 que viuen a Palma repre-

senten el 28,3% de la poblado de la mateixa generació que viu

Palna ?B,4

PoUes 18.3

Zona turística 4.7
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a Palma; mentre que els 36 que viuen a pobles hi son el 10,1%̂

(t T.51-52).

A pesar d'aquesta limitació quantitativa, cal dir, aixó sí,

que a Palma (t T.157-165, 167) l'ús exclusiu que es fa del cáta-

la com a llengua familiar es nul en tots els casos (excepte en

les relacions entre germans i entre els cónjuges que es del 0,7%

en els dos casos) i que només es considerada Ll d'una mare

(0,7%) i de tres alumnes (2,1%). L'ús conjunt de les dues llen-

gües també té uns quotes molt baixes; el valor mes alt es en la

relació entre germans, en qué arriba al 2,2%.

En els pobles (t T.157-165, 168), tot i que el cátala no es

Ll de cap deis cónjuges d'aquest grup, el cátala coneix un mínim

ús en tots els casos (va del 2,8%, en les relacions entre el

matrimoni i entre el fill i la mare, al 5,88% en les relacions

entre el fill i el pare), que arriba a 1'11,1% com a Ll deis

alumnes. Cal destacar que l'ús del cátala en aquest grup en

molts de casos només arriba al que hi té una llengua estrangera.

La solució de l'ús de les dues llengües també té uns valors molt

baixos, el mes alt es entre germans (6,1%).

Encara que pels pocs casos que hi ha en aquest grup, sobretot

que viuen a pobles, i peí quasi nul ús que es fa del cátala no

es pugui assegurar, sembla que altra vegada la residencia ais

pobles actúa a favor de la llengua catalana.

4.2. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA EN LES FAMÍLIES.

Com ja hem dit anteriorment, a les darreries del franquisme,

entre determináis sectors preocupats per la situació lingüistica

de les liles, es creia que la manca d'ús del cátala per part

deis immigrants al-loglots i, en algunes habilitats i registres

(escriptura, usos formáis, etc.), per part deis catalanoparlants

era deguda a la manca de competencia suficient. Es creia també

A part de no teñir en corapte el comportament deis alumnes que viuen a zona
turística com a grup de població, en el cas deis filis d1 immigrants també
s'ha d'agafar amb raoltes precaucions el comportament deis que viuen a pobles
per poder-lo considerar representatiu.
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que aquesta situació canviaria quan la llengua catalana accedís
a 1'escola. Quan aixó succeís, per tant, n1augmentarla l 'ús.

Després de mes de deu anys d1estar, a les liles Balears, en
el curriculum obligatori de 1'ensenyament primar! i secundar!
( s ' h i va incorporar durant el curs 1979-1980) i, a mes, encara
que en proporcions molt minoritáries, després d'haver accedit
ais mitjans de comunicació, la llengua catalana ha assolit un
prestigi i reconeixements socials que abans no tenia. D1aquesta
manera ha pogut arribar amb molta mes facilitat a tota la pobla-

ció.
Aquesta possibilitat de major contacte amb la llengua hauria

d'haver fet augmentar i consolidar els coneixements que se'n
tenien. Es obvi que la millora s 'ha d'haver produit principal-
ment entre la població jove, que ha estat escolaritzada durant
aquest període. Aixi i tot, el fets favorables a la llengua que
es donen a fora de 1'escola (presencia en els mitjans de comuni-
cació, en 1' administrado, en cursos per a adults, etc .) també
haurien d'haver incidit sobre la resta de la població.

En aquest sentit, hem cregut convenient analitzar quins son
els coneixements de llengua que teñen els joves enquestats i els
seus progenitors, per veure fins a quin punt, les capacitats en
cátala es reflecteixen en l 'ús^.

4.2.1. Coneixements globals*5.

En el conjunt de la mostra estudiada, segons els resultats de
l'enquesta (t T.169) , el domini de les habilitats receptivas
(comprensió oral i escrita) es molt alt. El nivell mes alt de

44 Les preguntes del qüestionari a qué farem referencia per a l'análisi del
grau de coneixements que teñen el pare, la mare i l 'alumne enquestat son les
que duen els codis LC, LL, LP i LS.

45 En el total de la mostra amb qué treballam (1009 enquestes; t T.175-186)
els percentatges deis alumnes que no contesten a aqüestes preguntes va del
0'8 al 3,7% (en el cas deis pares de 3 a 3,7%; mares, d'1,5 a 2,4%; en el cas
d'aluranes de 0,8 a 1,1%). Per poder comparar els valors entre ells, hem optat
per considerar que els que no contesten teñen una distribució proporcional
semblant a la resta del grup i, per evitar desviacions, els hem eliminat deis
cálculs.
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manca de comprensió es localitza entre les mares, on, pero,

només arriba al 4%; a l'extrem oposat hi ha els filis entre els

quals no n'hi ha cap que digui que no entén la llengua catalana.

En segon lloc se sitúa la comprensió lectora, on la incapacitat

va del 0,5% (deis alumnes) al 13,9% (de les mares).

Competencia en cátala. Valors globals

Compr.or-al Compr,lectora Expr.oral Expr.escrita

Pare Mare filum. Pare Mare rtlum. Pare Mare ñlum. Pare Mare ftlutn

No
Regular
Be

1,5
11.1
87.3

4
13,9
82.1

5.5
94,5

9.5
32.5
58

13,9
31.4
54.7

0.5
12

87,5

12.4
15.6
72

17.6
14.4
68

1.9
24.2
73,8

38.3
40.4
29.2

33.3
45.1
21.6

2.2
35.1
62.7

En passar a les capacitáis productivos, lógicament, ja hi ha

un sector mes ampli que no les posseeix. Prácticament la totali-

tat deis alumnes diuen saber parlar en cátala; en canvi, altra

vegada, entre les mares es on aquesta capacitat es mes reduida,

ja que el 17,6%, segons els seus filis, no en saben. L'escriptu-

ra es l'habilitat mes restringida; la impossibilitat d'escriure

se sitúa entre el 2,2% deis alumnes i el 33,3% de les mares.

Si analitzam els valors de la resposta que implica atribuir-

se mes bon domini de la llengua", trobam que, una altra vegada,

els valors extrems son ocupats per mares i filis, ara natural-

ment en sentit contrari. La capacitat d'entendre'l «be» es reco-

neguda per prácticament tots els alumnes, pero només el 82,1%

l'assigna a la seva mare. En les altres habilitats hi ha una

proporció menor de persones en el nivell alt. En tots els casos,

46 En el qüestionari hi havia tres possibilitats de resposta al domini de la
llengua catalana: «No», «Regular» i ""*"
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els nivells mes baixos de les habilitáis lingüístiques s'atri-

bueixen a les mares, mentre que els mes alts corresponen ais

alumnes. Les capacitáis deis pares sempre teñen un valor molt

mes próxims ais de les mares que ais deis filis.

Les diferencies mes grans entre els coneixements deis alumnes

enquestats i els deis pares i mares, es donen en la capacitat

d'escriure en cátala. Entre els primers la incapacitat d'escriu-

re-hi prácticament no es reconeguda per ningú (2,2%), mentre que

l'assignen a un terg de pares i mares. La capacitat d'escriure-

hi «be» es confirmada per quasi dos tercos deis alumnes i només

1'atribueixen a una quarta part deis seus progenitors.

En les diferencies qu? hi ha en la capacitat de parlar en

cátala es produeix un fet t destacar. Mentre que hi ha una dis-

tancia important entre la manca de capacitat de parlar-hi deis

pares i mares (12,4% i 17,6%) i la deis filis (1,9), les capa-

citáis de parlar-lo correctament («be») s'aproximen moltissim:

72% deis pares, 68% de les mares i 73,8% deis alumnes.

En aqüestes dades s'hi pot percebre l'empremta de l'escola-

rització. En l'habilitat lectora i escriptora es on els filis es

distancien mes deis seus pares; en canvi en les que es poden

adquirir mes fácilment per contacte amb el context social (en-

tendre oralment i parlar) les diferencies son menors.

4.2.2. Coneixements de cátala en les famílies de matrimonis
autóctons.

a) Valors globals.

En aquest grup les capacitats de comprensió i d'expressió

son, com era d'esperar, mes elevades que la mitjana en tots els
membres estudiats (í T.170).

La incapacitat d'ús del cátala en pares i filis no supera

1'1% en cap cas, excepte en 1'escriptura, que, si es práctica-

ment insignificant entre els alumnes, arriba al 13,4% entre els

pares. Les mares que no posseeixen alguna de les habilitats es-

tudiades sempre superen el 2%, excepte en comprensió oral; en
escriptura arriben fins al 15,7%.
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Competencia en cátala. Grup AUT.

Compr.orsl Compr,lectora Expr.oral Expr,escrita

Les habilitáis oráis en cátala, com es lógic en el segment de

població que la té majoritariament com a Ll, assoleixen el ni-

vell mes elevat en quasi tots els casos. La comprensió oral es

qualificada com a «be» en mes del 96% deis enquestats. L'expres-

sió oral també té uns valors molt semblants, pero aquí els alum-

nes s'atribueixen el nivell «be» en menys ocasions de les que

l'assignen ais pares i a les mares.

En canvi en les habilitats mes relacionades amb l'escolarit-

zació (lectura i escriptura) es produeix una separado mes gran

entre el bon domini del cátala deis filis, que el teñen com a

assignatura en el seu pía d'estudis, i el deis seus pares i

mares, que han d'haver adquirit aqüestes habilitats, majoritari-

ament, fora del període d1escolarització. La diferencia mes gran

es produeix en 1' escriptura, en qué la capacitat d'escriure «be»

en cátala la teñen el doble d'alumnes (69,0%) que de pares

(36,2%) i mares (28,7%), segons l'opinió deis primers.

b) Valors segons el lloc de residencia.

El lloc (Palma o pobles) on resideixen les families d'aquest

grup no altera significativament la valoració que fan els alum-

nes deis nivells de competencia en llengua catalana deis seus

progenitors ni d'ells mateixos.
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La diferencia mes apreciable es produeix en la capacitat

d'escriure. En aquest cas els 80,3% deis alumnes deis pobles

diuen escriure «be» en cátala, mentre que els de Palma només ho

afirmen en un 58,0% (T T.170).

4.2.3. Coneixements de cátala en les famílies de matrimonis

mixts.

a) Valors globals.

Entre els membres de les famílies de procedencia mixta la

comprensió del cátala parlat es molt elevada (t T.171). El valor

mes elevat d'incapacitat d'entendre'l es troba entre les mares

i sois arriba al 2,2% i el nivell óptim de comprensió representa

valors molt alts en tots els casos, encara que entre les mares

es 10 punts mes baix que entre els filis.

Competencia en cátala. Grup MXT

Cornpp.oral Compr.lectora Expr.oral Expr. escrita

La incapacitat de llegir en cátala deis pares i les mares

d1aquest grup ja se sitúa en uns valors relativament importants

(al voltant del 10%) en relació amb la manifestada pels seus

filis, que prácticament es mil-la. Igualment ni ha diferencies

importants en les proporcions d'uns i altres que arriben al
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nivell mes alt de domini de la lectura; entre els pares i les

mares només n'hi arriben pocs mes de la meitat, mentre que entre

els filis son un trenta per cent mes (84,1%).

L'expressió oral es negada en una proporció bastant mes ele-

vada de pares (13,7%) i de mares (16,4%) que no de filis (1,7%).

Pero, en aquest cas, el nivell mes elevat l'assoleixen tots tres

amb uns valors molt semblants (61,2%, 60,9% i 64,7%, respecti-

vament).

El 38,9% de pares i el 37,2% de mares, no saben escriure en

cátala; en canvi, entre els seus filis, aquesta incapacitat

només es del 3,1%. Al nivell «be» d'aquesta habilitat, hi arriba

el 59,0% d'alumnes, el 30,5% de pares i només el 19,5% de mares;

també aquest es, per tant, el punt en qué s' estableixen mes

distancies entre els tres membres del grup.

b) Valors segons el lloc de residencia.

Peí que fa ais coneixements passius, tant deis pares com de

les mares, les diferencies que es donen entre els que viuen ais

pobles i els que viuen a Palma son poc significatives.

Competencia en cátala. Grup MXT. Segons el lloc de residencia

I. Comprensió.

Comprensió oral Comprensió lectora
Pares Mares ftlurnrtes Pares Mares Alumines
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II. Expressió.

Exprésalo opal Expressió escrita

Pares Mares ftlumnes Pares Mares ftlurmnes

EZ/J rio 30 -t
Regular20 -

En l'habilitat de parlar hi ha un lleuger major domini entre

els pares deis pobles, tant peí que fa a la diferencia entre els

que no en saben com a la deis que en teñen un nivell superior.

En canvi, segons l'enquesta, hi ha mes pocs pares de Palma que

no saben escriure en cátala i mes que en teñen un bon domini,

tot i que també hem de parlar de diferencies reduides, en cap

cas no arriben al 7%.

Entre les mares amb residencia ais pobles, n'hi ha un 11% mes

que saben parlar en cátala que entre les que teñen residencia a

Palma. Igualment, entre les deis pobles n'hi ha una proporció

major, quasi el 15% mes, que en teñen el nivell mes alt («be»).

En la capacitat d'escriure, ef lona el fet que a Palma hi ha

un 12% mes de mares que no en sa¿_^n gens; pero, en canvi, n'hi

ha una major proporció (5 punts) de les que en saben mes.

Entre els alumnes d'aquest grup que viuen ais pobles no n'hi

ha cap que no posseeixi les habilitats lingüístiques que analit-

zam. En canvi a Palma, excepte en la comprensió oral, sempre

n'hi ha alguns (pocs, aixó sí) que diuen no poder llegir, parlar

o escriure en cátala. En tots els casos, també, hi ha una pro-

porció bastant major (de 10 a 27 punts) d1alumnes de pobles que

diuen teñir el nivell mes alt de competencia.
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c) El grau de domini lingüístic deis progenitors i ús que en fan

amb els filis.

En aquest grup, tenint en compte les variacions que es produ-

eixen en l'ús del cátala que fan els progenitors amb els filis,

pensara que pot ser interessant veure'l en relació amb el domini

(«be» i «regular») de l'expressió oral.

LLENGUA USADA AMB ELS FILLS SEGOHS EL KIVELL DE DOMINI DEL CÁTALA PARLAT (t T.172-173)

Pares

Mares

Doíini

Be

Regular

Be

Regular

Cátala

43,2

3,5

45,3

1 Q/,0

Catalá-castellá

6,5

0,0

7,3

0,0

Castellá

48,9

96,5

46,0

80,4

De les mares que parlen «be» el cátala, només el 45,3% l'usen

amb els filis, una proporció molt semblant (46,0%) hi usen el

castellá. En canvi, de les mares que parlen el cátala amb algu-

nes dificultats («regular») només el 7,8% el parla amb els

filis.

Entre els pares, els resultats son molt semblants, encara que

mes desfavorables a l'ús del cátala. Deis que el parlen «be», el

43,2% usa el cátala amb els filis i el 48,9%, el castellá. D'en-

tre els que el parlen «regular», només el 3,5% l'usen amb els

filis.

Per tant es evident que, en els matrimonis bilingües, el mem-

bre que no parla «be» en cátala no l'usa quasi mai amb els

filis; i només poc menys de la meitat deis que el parlen «be»

l'usen amb els filis (t T.172-173).
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4.2.4. Coneixements de cátala en les familias de matrimonis

d'immigrants.

a) Valors globals.

Els Coneixements de llengua catalana entre les famílies en

qué els dos cónjuges han nascut fora de les terres de parla

catalana, varien molt segons el membre a qué ens referim

(t T.174).

El major domini en tots els aspectes es dona entre els filis.

La incapacitat d'entendre'l no n1afecta cap, i les altres només

un sector d'alumnes que en cap cas no arriba al 6%; l'habilitat

en qué ni ha menys alumnes capacitats es l'expressió oral. Els

nivells máxims se 1'atribueixen mes del 50% en totes les habili-

tats, excepte en la capacitat de parlar-lo, en la qual només

s1arriba al 44,7%.

Competencia en cátala. Grup IMM

Compr.or-al Compr,lectora Expr.oral Expr. escrita

La competencia en llengua catalana deis pares d'aquest grup

se sitúa entre la deis filis i la de les esposes. La incapacitat

en les habilitats productivos (en el cas de la parla) afecta

quasi la meitat deis pares i bastants mes mares. En l'escriptura

encara s1arriba a nivells mes elevats de pares i mares que no

- 106 -



4. L'ámbit familiar

saben escriure en cátala. En les habilitáis receptivas la impos-

sibilitat de comprensió oral només afecta molts pocs pares

(6,5%), pero es molt mes amplia entre les mares (17,0%). La in-

capacitat de llegir en cátala es dona en el 34,2% de pares i en

el 46,8% de mares. En tots els casos la incapacitat de les mares

d'usar o de comprendre el cátala es sempre superior, amb mes del

10%, a la deis pares.

Lógicament, excepte en la comprensió oral, el nivell máxim de

competencia lingüística deis pares i mares es assignat, pels

seus filis, en relativament pocs casos. En aquest sentit, pero,

tornen a ser significativament importants les diferencies entre

els pares i les mares.

b) Valors segons el lloc de residencia.

Competencia en cátala. Grup IMM

Segons el lloc de residencia

I. Comprensió

Comprensió oral Comprensió lectora

Pares Mares Alurnnes Pares Mares ñlumnes
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II. Exprésalo

Expressio oral Expressio escrita

Pares f ia res f t lumnes Pares Mares rtlumnes

Pal Pob Pal Pob Pal Pob Pal Pob Pal Pob Pal Pob

No
Regular
Be

46
31.7
22.3

39.6
38.9
38.5

67.4
22

10.6

44.4
30.6
25

7
52.4
40.6

36.1
63.9

67.6
23
9.4

63.9
27.8
8.3

81.3
14.4
4,3

63.9
30.5
5.6

4.2
47.5
48.3

38.9
61.1

La proporció de pares d'aquest grup que no entenen el cátala

parlat o escrit no varia gaire entre els que viuen a Palma i els

residents a pobles.

Aixó mateix passa amb la capacitat d1escriure'1, que es molt

baixa en tots dos casos. En canvi, entre els que 1'entenen, els

deis pobles amb una competencia major son mes que els de Palma

(8 punts aproximadament). Amb relació a la capacitat de parlar-

lo, els deis pobles avancen ais de Palma en els dos sentits; els

que no el saben parlar gens representen un 16% menys i, en can-

vi, els que el parlen «be» un 8% mes.

Entre les mares, les diferencies a favor d'una major compe-

tencia en cátala de les deis pobles es palesa en totes les habi-

litats i amb diferencies considerables, except^ entre les que

teñen el nivell «be» en la capacitat d1escriure'1, que es molt

baixa en ambdós casos. La manca de comprensió oral del cátala es

11 punts superior entre les mares de Palma; la lectora, 20; la

de parlar-hi, 22; i la d1 escriure-hi, 18. El percentatge de

mares deis pobles que teñen el nivell mes alt de competencia, es

superior també al de les de Palma: 18 punts, en comprensió oral;

8, en escrita; i 15, en expressió oral.
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Entre els alumnes de pobles, no n'hi ha que considerin que no

teñen competencia en cap de les habilitats lingüístiques que es-

tudiam. En canvi entre els de Palma, si; encara que en cap cas

no superin el 7%.

En la consideració que el nivell de competencia es el mes alt

(«be»), també els alumnes deis pobles avantatgen els de Palma,

amb amplis marges en la majoria de casos. En la capacitat de

comprensió oral la diferencia es de 7 punts; en comprensió es-

crita, de 19; en expressió oral, de 23; i en expressió escrita,

de 13.

4.2.5. Valors segons els grups d'origen familiar.

La competencia en llengua catalana es mes alta, lógicament,

entre els membres del grup de famílies autóctonas (AUT), que en-

tre els de les parelles mixtes (MXT) i mes encara que entre els

de les d1origen immigrant (IMM).

Nivell mes elevat de competencia en cátala.

Segons 1'origen familiar

SRUPS

Pares

I L' entén be

Mares
El llegeix be l-.v.| El parla be

ítl Hurtes

E553 L'escriu be

Les principáis diferencies s'estableixen entre les competén-

cies máximes deis membres deis diferents grups i no tant, encara
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que en molts de casos son forca importants, en la manca de capa-

citar.; en son una excepció les capacitáis d'escriure deis pares

i les mares, ja que en aquest cas, entre els diferents grups, ni

ha una distancia mes gran deis percentatges deis que no saben

escriure gens en cátala que no les que s'estableixen entre els

que l'escriuen a nivell «be».

Les diferencies entre els alumnes de procedéncies familiars

distintes no son tan amplíes cora les que s ' estableixen entre els

seus progenitors; 1'escola, sens dubte actúa de factor anivella-

dor.

L'amortiment de les diferencies entre els alumnes es posa

també de manifest quan comparara algunes habilitats en alumnes de

grups d1origen i de llocs de residencia diferents. Els alumnes

del grup MXT amb residencia a pobles que diuen teñir una bona

competencia («be») en llengua catalana representen una proporció

igual o, quasi sempre, major que els de Palma del grup AUT. Una

relació semblant s'estableix entre els alumnes del grup IMM amb

residencia ais pobles i els del MXT que viuen a Palma.

COMPETENCIA DELS ALUMNES EN LLENGUA CATALANA (t 1.170, 171, 174)

L'entenen be

El llegeixen be

El parlen be

L'escriuen be

HXT de pobles

100,0

93,2

84,8

67,8

AOT de Faina

98,3

91,1

79,5

58,1

IHH de pobles

91,7

88,9

63,9

61,1

MXT de Faina

91,8

83,0

57,9

56,6

4.2.6. Coneixements deis cónjuges immigrants de matrimonia

mixtos.

Entre els membres de matrimonis mixtos que son de procedencia

immigrant, n'hi ha molts que poden usar la llengua catalana,

encara que no siguin gaire els que l'usen amb els filis, i, en

tots els casos, teñen una major competencia en llengua catalana

que els que s'han casat amb un altre immigrant. Aquesta diferen-

cia es manifesta tant en la proporció de cónjuges que no posse-
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eixen alguna de les habilitáis estudiados com en el domini supe-

rior que en teñen.

DOMINI DE LA LLENGOA CATALANA EN IMMIGRANIS DE MATRIMONIE MIXTOS I DE MATRIMONIS D ' IMMIGRANTS
(t 1.174, 225-232)

Pares imigrants

Mares iaiigrants

Matriionis

mixtos

imnigrants

mixtos

inigrants

Cospr.oral

No

1,7

6,5

4,6

17,0

Be

84,3

53,2

67,9

41,0

Coapr. lectora

No

16,5

34,2

21,1

46,8

Be

27,3

20,7

33,9

12,9

Exprés, oral

No

24,8

43,5

26,6

61,3

fié

32,2

23,4

33,0

13,4

Exprés. escrita

No

62,0

66,9

55,1

77,2

Be

7,4

8,7

8,3

4,4

Les diferencies que es produeixen entre els pares d'una i

altra classe de matrimoni no son tan amplíes com les que es

produeixen entre les mares. En l'habilitat mes relacionada amb

1'escolarització (1'escriptura) es on els valors son mes baixos

i mes curtes les distancies entre els membres d'un i altre tipus

de matrimoni.

A part d'una possible major estada deis cónjuges immigrants

de matrimonis mixtos (tots, o quasi tots, han d'haver passat a

viure a terres catalanes abans de contraure matrimoni) que els

de matrimonis d'immigrants (que poden haver-s'hi format, pero

també poden haver-hi arribat després de casar-se), segurament hi

influeix el fet que están mes necessáriament en contacte amb la

llengua catalana (per familiars, amistats, llocs on vluen,

etc.). El factor ambiental es considerat un deis mes determi-

nants en 1'aprenentatge de llengües (Viladot 1988: 79-103).

4.3. DOMINI RELATIU DE CÁTALA I DE CASTELLA.

El bilingüismo entes, en el sentit de les primers formulaci-

ons, com el domini igual i perfecte de dues o mes llengües es

molt infreqüent (Kremnitz 1993: 40-41), i es mes adequat parlar-
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ne en la línia de Weinreich, que el defineix com el fet d'usar

alternativament dues llengües (1953: 1), ja que els individua

que están en contacte amb diverses llengües no arriben a domi-

nar-les completament (Mackey 1976: 372). Per aixó, en una situa-

ció de conflicte lingüístic, com la nostra, en qué dues llengües

es distribueix,n de manera desigual entre ámbits i persones, es

bo conéixer quina valoració fan els parlants sobre el grau de

domini que creuen tenir-ne. Es probable que la competencia que

s'autoatribueixen en una o altra llengua sigui determinant a

1'hora de triar la que usaran amb preferencia o en determinades

situacions (escriptura, llengua d'estudi, de relació amb els

filis, etc.) i en el moment en qué, en una conversa entre hete-

rolingües, un deis parlants ha de canviar per adaptar-se a la

llengua de l'altre. Part deis mecanismes que regeixen aqüestes

conductes, probablement, poden estar relacionats amb 1'autovalo-

ració del nivell de coneixements que teñen de les dues llengües

en conflicte. De fet, aquesta situació no seria mes que una

variant atenuada d'aquella en qué, en una mateixa societat,

conviuen monolingües (de llengua A) i bilingües (de llengües A

i B) i en la qual, per tant, les relacions entre els membres

d'una part i una altra s'estableixen necessariament en la llen-

gua compartida, la A. En aquest cas, en lloc de desconeixement

d'una de les dues llengües per part de la població, s'hauria de

parlar d'uns coneixements descompensats.

Fins no fa gaire la gran majoria de la població autóctona de

Mallorca (i, en general, de tots els Paisos Catalans) tenien mes

bon domini de la llengua catalana que de la castellana, amb les

excepcions de 1"escriptura i, en determinats casos, en el domini

de terminología i fraseología própies de les llengües d'especia-

litat d1algunas professions de formació académica. Els catala-

noparlants eren conscients que per a la majoria d'usos lingüís-

tics se'n desfeien millor en cátala que en castellá. Aquesta

seguretat els inclinava, en el moment de poder escollir la llen-

gua, a emprar la primera.

Entre les generacions catalanoparlants mes joves, i en par-

ticular entre la que estudiara aquí, fa la sensació que aquesta
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preeminencia individual del cátala pot haver sofert canvis. Un

major contacte amb el castellá, molt mes primerenc (guarderies

i escoles infantils) i general (escolaritzacio mes llarga, mit-

jans de comunicació, contactes mes sovintejats amb castellano-

parlants, etc.) que abans, pot ser la causa d'aquest canvi en,

com a mínim, la percepció de la propia competencia en el domini

de les dues llengües.

En el cas deis joves de procedencia familiar mixta o no cata-

lanoparlant, per poder entendre les seves actituds lingüísti-

ques, també es necessari veure a quin punt arriba la competencia

en llengua catalana amb relació ais coneixements de castellá.

En el qüestionari de l'enquesta es formulen preguntes relati-

ves al nivell de coneixements que consideren teñir en pronuncia,
¿7

gramática, ortografía i vocabulari

4.3.1. Valors globals.

En una primera aproximació ais resultats prendrem com a base

el conjunt deis alumnes objecte del nostre treball, els que han

viscut sempre en terres de parla catalana

En aquesta mostra queda molt ciar que el castellá es la llen-

gua que té un major domini reconegut, com podem veure en el

gráfic següent:

án

Les preguntes sobre aguests punts son les que duen els codis NA i NAE. A
partir d1aqüestes preguntes podem teñir el dubte de si els alumnes han res-
post tenint ciar qué significa cada un deis conceptes sobre els quals se'ls
demana que valorin els seus coneixements. Principalment dubtam del grau de
comprensió que hagin pogut teñir del terme «gramática». De tota manera,
pensara que aqüestes possibles imprecisions no afectaran els resultats, perqué
no pretenem saber quin nivell en teñen (hauria estat mes segur i objectiu
esbrinar-ho seguint altres métodes), sino com valoren la seva capacitat
d'usar una o altra llengua; es a dir el contrast que estableixen entre cátala
i castellá en cada un d'aquests apartats. L'objectiu es aclarir si els alum-
nes enquestats consideren dominar mes el cátala que el castellá, o a 1'inre-
vés.
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Nivell de domini de cátala i de castellá.

Valors globals (t T . 2 4 6 ) .

Gramática Ortografía UocabulariPronuncia
108 -r1

CZÜ NC

Molt dolent40 -•

EZH Regular

Bo

Molt bo

NC
Molt doíent
Regular
Bo
Molt bo

Segons les dades recollides en l'enquesta, hi ha un reconei-

xement ciar de domini major del castellá que del cátala, expres-

sat tant en el grau «Molt bo» com en «Bo». D'altra banda el

nivell «Molt doíent» es reconegut per una proporció molt baixa

d'alumnes, la qual cosa era d1esperar, tenint en compte els

resultats, que ja hem vist, relatius al reconeixement de les

habilitats lingüístiques en cátala per part deis alumnes.

D1aqüestes dades podem concloure que els coneixements de la

llengua catalana son molt estesos entre la població que estudi-

am, pero, a pesar d'aixó i a parer seu, els coneixements de

castellá son, qualitativament, majors.

El nivell de coneixements en els distints aspectes estudiats

mantenen les principáis diferencies en els dos primers graus

(«Molt bo» i «Bo»), que son clarament favorables a la llengua

castellana. Si sumam aquests dos nivells de coneixements, les

diferencies entre el millor domini de cátala i de castellá es

mouen entre el 21'6% (en «vocabulari») i 37'1% (en

«ortografía»). Es a dir, hi ha entre una quarta part i dues

cinquenes parts mes d'alumnes que diuen dominar be el castellá

deis que no diuen del cátala.
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En parlar d1aquesta classe d'apreciacions, cal teñir en comp-

te que hi pot haver una proporció d'alumnes que donin «respostes

ideológiques»; es a dir, que responguin mes alió que pensen que

han de contestar (o que voldrien poder contestar) que no pas

alió que realment creuen. Aqüestes actituds de «dissimular» la

realitat per motius ideológics es donen també en estats com

Bélgica, el Canadá i es donaven a les ex- lugoslávia i Txecoslo-

váquia, on una part deis parlants de la llengua dominada (neer-

landófons, francófons, eslovens i eslovacs, respectivament) ama-

guen que saben la dominant (Montaner 1987: 125-126). Així, en el

nostre cas, pot haver-hi una part de respostes que donen mes

preponderancia a una o altra llengua perqué creuen que hauria de

ser d1aquesta manera. Si tenim en compte el baix tant per cent

d'alumnes que donen preponderancia al cátala i consideram que hi

ha una part de resposta ideológica, el valor final pot reduir-se

encara mes. De tota manera es de preveure que en les altres

respostes també hi deu haver una desviado semblant i, en conse-

qüéncia, poden, tal vegada, contrarestar-se entre elles.

Una análisi mes detallada d'aquests resultats ens mostra que

els alumnes que diuen teñir mes domini del cátala que del caste-

llá representen entre el 17,4% i el 4,1%, segons l'aspecte ana-

litzat. En canvi els que diuen teñir mes domini del castellá se

sitúen entre el 58,1% i el 44,0%.

DOMINI SUPERIOR O IGUAL DE CÁTALA I CASTELLÁ DE TOTS ELS ALÜHNES (T T.247-250)

Pronuncia

Grasática

Ortografía

Vocabulari

Mes doiiini del
cátala

17,40

6,60

4,10

9,60

Mes doiini del
castellá

47,70

47,70

58,10

44,00

Donini igual

35,40

43,60

36,40

44,80

Es ciar, per tant, que aquests valors mostren que hi ha molts

mes alumnes que creuen dominar millor el castellá que el cátala.
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En aquest treball no ens interessen tant els nivells de co-
neixement de cátala que diuen teñir els alumnes (les apreciaci-

ons d'un mateix nivell poden ser molt diferents segons qui les

valori), sino quina proporció d1alumnes, i quins, son els que

valoren teñir uns coneixements d'una llengua superiors ais de

l'altra.

4.3.2. Domini de les llengües i grup d1origen,

a) Valors globals.

Les diferencies que ni ha en la valoració que fan els alumnes

deis distints grups d'origen familiar s'explicaran, en la majo-

ria de casos, per la influencia que la consideració de llengua

familiar pot teñir en la percepció subjectiva de quina es la

llengua que mes dominen (al marge de la que tengui en els valors
reals).

Domini relatiu de cátala i de castellá.

Segons el grup d'origen familiar (t T.251-262)
Pronuncia Gramática Ortografía Uocabulari

Cat = Cast20 ~

+ Cátala 10 ~

+ Castellá
Cat = Cast
+ Cátala

En el grup d1alumnes que son filis de matrimonis autóctons

(AUT) la diferencia a favor d'una o altra llengua, tot i trac-

tar-se de filis de pares i mares nascuts ais Paisos Catalans, es

decanta clarament peí castellá (excepte en el cas de la «pronún-
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cia»); sobretot en aquells aspectes que ells mateixos mes deuen

relacionar amb 1'escolaritzacio («ortografía» i «gramática»).

Entre els filis de matrimonia de procedencia mixta (MXT), els

valors obtinguts donen preeminencia també al castellá, pero

encara d'una manera molt mes clara. En cap cas els alumnes que

diuen teñir un domini superior del cátala superen el 5%. I en

canvi els que dominen mes el castellá, en tots els casos, supe-

ren el 50%. Per tant, encara que prácticament tots ells son

filis d'un progenitor catalanoparlant i d'un castellanoparlant,

els coneixements que teñen d'una i altra llengua majoritariament

son lluny d1estar equilibráis.

En el grup deis filis d'immigrants de fora deis Paisos Cata-

lans (IMM), la tendencia es la mateixa, pero encara amb valors

favorables al cátala molt mes baixos, prácticament insignifi-

cants.

Tenint en compte com es distribuien els coneixements d'una i

altra llengua en els dos grups anteriors, no es gens estrany que

en aquest no ni hagi gairebé cap alumne que domini mes el cátala

que el castellá i, en canvi, que n'hi hagi mes del 63% que domi-

nin mes el castellá, en tots els casos.

Si es comparen els valors deis tres grups se'n pot deduir

que, encara que el tant per cent d'alumnes que declaren dominar

mes el cátala que el castellá es en tots els casos molt reduit

(excepte tal volta els del grup AUT en «pronuncia» i, menys, en

«vocabulari») ni ha un lleuger avantatge, en aquest sentit, a

favor deis membres d'aquest grup; mentre que, a l'altre extrem,

al grup IMM prácticament no ni ha presencia d'alumnes que mani-

festin teñir major domini del cátala. Aixi podem dir que hi ha

una posició suaument mes alta del cátala com a llengua mes domi-

nada entre els alumnes filis d'autóctons que entre els deis

altres dos grups. Pero com mes marcades es veuen aqüestes dife-

rencies es en la suma deis que dominen igual les dues llengües

i els que dominen mes el cátala, que també es reflecteix en el

gráfic anterior. En el grup AUT aquests valors es mouen entre el

73'2% («pronuncia») i el 47'6% («ortografía»); a MXT, entre el

41'4% («vocabulari») i 30'4% («pronuncia»); i a IMM, entre el
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33% («gramática») i el 14'7% («pronuncia»). En la seqüéncia deis

grups AUT-MXT-IMM podem veure que els valors menors d'un grup,

prácticament, sempre son superiors ais raajors del grup que el

segueix. D'altra banda, en els grups MXT i IMM, en 1'aspeóte que

manifestén teñir menys domini relatiu es en la «pronuncia»,

precisament el mes valorat a AUT. La capacitat d1adquirir una

«pronuncia» bona d'una llengua, ja ho véiem en el capítol ante-

rior, sembla que justament es la que menys pot aprendre's a

I1escola i mes cal assimilar ja des de l'ámbit familiar i, so-

bretot, a través de la práctica d'aquesta llengua.

Una altra manera de veure les diferencies entre un grup i un

altre, pot ser comparar-ne el tant per cent resultant d'unir les

respostes «Molt bo» i «Bo»^ que s'assignen en cátala i en cas-

tellá. Del valor que aquest nivell té en cátala, en restara el

que té en castellá i el resultat obtingut será la diferencia del

percentatge d'alumnes que consideren teñir uns coneixements de

cátala superiors ais de castellá (valors positius a la graella)

o al revés (valors negatius).

DIFERENCIES ENTRE EL BON DOMINI DE CÁTALA I CASTELLÁ SEGONS EL GRUP DE PROCEDENCIA DELS ALOHNES I EL TIPOS
DE CONEIXEHENT VALORAT

Suna deis nivells <Molt bo» * <Bo> de cátala i resta deis corresponents de castellá (t T.263)

GRDPS

AUT

HXT

IHH

Pronuncia

1,0

-41,3

-60,2

Graaática

-19,1

-36,9

-44,6

Ortografía

-31,7

-41,8

-46,6

Vocabulari

-5,3

-32,2

-52,3

Hitjana

-13,8

-38,1

-50,9

En la graella podem veure me únicament en un cas ni ha un

nombre mes gran d'alumnes que perceben teñir millor domini del

cátala que del castellá: «pronuncia» deis filis de matrimonis

autóctons (en aquest grup el domini superior del cátala afecta

un 1% mes de joves que el domini superior del castellá). En tots

els altres casos, el tant per cent d'alumnes que manifesta teñir

48 Amb les quals considerara que els aluranes s'hi autoavaluen cora a bon domini.

- 118 -




