


7. Opinions sobre els comportaments

menys importants entre els grups de procedencia familiar que

les diferencies que hi ha amb relació ais usos, les quals son

generalment sempre molt importants. El que cal destacar es que

globalment hi ha una actitud favorable a l'ús del cátala, que

en el grup AUT es distancia 23 punts de l'opció d'usar el cas-

tellá, i que en els grups MXT i IMM l'avantatge de l'opció que

elegeix el castellá com a llengua de comunicació es només d'a-

proximadament 2 punts i 7, respectivament.

Actitud lingüística en reunions mixtes

Valors globals i segons el grup d'origen familiar (T T.968)

Si hi ha algú que entén amb dificultáis el cátala, la solució mes correcta es parlar en.,.

100 |~

Altres respostes
castellá
cat,perá a poc a poc
cátala com si res

L\\\ Altres respostes ¿0

castellá 50

cat,peró a poc a poc

cátala corn si res 30

20

10

Si comparara aquests resultats amb la práctica que acostumam

a veure entre els alumnes, podem afirmar que hi ha una dife-

rencia important a favor d'una actitud teórica mes favorable

al cátala que no 1'actitud práctica.

Es probable que aquesta actitud teórica majoritáriament fa-

vorable a l'ús de la llengua catalana siguí deguda a 1'obser-

vado de situacions en qué a la práctica ja es produeix (clas-

ses en cátala, reunions de tutors, claustres, consells esco-

lars, mitings politics, etc.)
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b) Segons I1origen familiar i el lloc de residencia.

Si a part de comprovar les variacions que hi ha a partir

del grup de procedencia familiar a qué es pertany s'observa

també el lloc de residencia, podem constatar que es manté la

tendencia que fins ara ha estat general.

Actitud lingüistica en reunions mixtes

Seaons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia

Si hi ha algú oue entén amb

100

90

80

nc
KSN rtltres respostes 60

castalia 50

cat,perCi a poc a poc 4%

cátala corn si res 38

20

10

NC
ñltres respostes
castalia
cat,peró a poc a poc
cátala corn si res

( T T .968)

dificultáis el cátala, la solució mes correcta es parlar en.,

P.'' .* .* .* .'I í

En qualsevol grup deis pobles la tendencia majoritária es

la partidaria de mantenir el cátala com a llengua de la reuni-

ó. En canvi a Palma, només es majoritárir aquesta tendencia en

el grup AUT. De tota manera la diferér ia que hi ha entre

aqüestes dues variables que ens permet assegurar la interde-

pendencia entre lloc de residencia i resposta només es en el

grup AUT. Altra vegada el major contacte amb la llengua cata-

lana condueix, en un cert grau, a actituds que hi son mes fa-

vorables.

Entre els alumnes que assisteixen a centres mes catalanit-

zats, siguin del grup que siguin, hi ha també la tendencia a

considerar millor 1'actitud de continuar parlant en cátala.

Encara que només es molt evident entre els alumnes del grup
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AUT de pobles; en els altres la tendencia general es aquesta,

pero no en tots els grups d1origen i residencia.

c) Segons la Ll.

Si ara 1'observado es fa agrupant els enquestats a partir

de la Ll, les respostes que s'obtenen son les que es represen-

ten en la gráfic següent:

Actitud lingüistica en reunions nixtes
Seqons la Ll (t T.969)

Si hi ha algú que entén amb dificultáis el cátala, la solució mes correcta es parlar en...

160

90

f*T?1 HC 70

IXVM filtres respostes 60

17771 castellá 56

cat,peró a poc a poc 40

cátala corrí si res 30

20

10

0

NC
filtres respostes
castellá
cat,peró a poc a poc
cátala corn si res

La Ll es determinant a 1' hora d'optar per una de les solu-

cions plantejades en la situació esmentada; de tota manera cal

teñir en compte que les diferencies entre els de Llcat i els

de Llbil son molt minses (en ambdós casos l'opció a usar el

cátala es col-loca al voltant del 60%), mentre que els de

Llcast es distancien i es col-loquen només en el 42%.

Tenint en compte els resultats que s'han obtingut en altres

apartats de l'enquesta, aquests s'han de considerar molt favo-

rables al cátala. Un altre cop ens trobam amb el fet que 1'ac-

titud teórica es mes favorable a la llengua catalana que les

realitzacions practiques. Aquest fet sens dubte ens mostra que

en part deis joves de Mallorca hi ha una consciencia favorable
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a la llengua superior a la práctica, la qual cosa es pot tra-

duir en una mala consciéncia, un sentiment de culpabilitat en

part de la població. Aixó mateix deu passar en altres camps

(ecología, solidaritat, tercer món, racisme...) alió que es

predica aconsegueix despertar actituds teóriques i discursives

a favor, pero que no s1arriben a traslladar a la práctica.

1277.1.3. Os de les llengües en reunions mixtes

Quan en una reunió hi ha catalanoparlants i castellanopar-

lants128, 1'actitud que han d'agafar els participants apunten

cap a solucions monolingües (amb la llengua propia del país,

minoritzada; o amb a la llengua "comuna", majoritzada) o a so-

lucions bilingües (basades en la lliure elecció; o basades en

la fidelitat a la propia llengua).

Actitud lingüística en reunions mixtes

Valors globals i segons el grup d'origen familiar (t T.970)

En una reunió mixta, en quina llengua hi han de parlar tots'

90

88

<\\1 cadascú en la seva 40

HU HC i altres resp. 30

20

0

en cátala
en castella
cadascú corrí uulgui
cadascú en la sewa
NC i altres resp.
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3,7

127. Pregunta ACT2 del qüestionari.

128. Tots els assistents teñen el domini de les dues llengües.
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Globalment, l'opció amb mes adaptes es la que dona mes lli-

bertat ais participants d'escollir la llengua que hi usaran i,

després, pero a molta distancia, la que considera que cadascú

ha de parlar la seva llengua. Les solucions monolingües (tant

si son partidáries del castellá com si ho son del cátala),

afecten molts pocs alumnes, encara que hi ha un lleuger avan-

tatge a favor del cátala.

a) Segons 1"origen familiar.

En tots els casos l'opció que queda mes clarament diferen-

ciada de les altres es la que dona total llibertat d'elecció,

que en alguns casos (MXT i IMM) assoleix mes del 50% de res-

postes. El grup deis alumnes filis de matrimonis autóctona

(AUT) es el que menys opta per aquesta solució i el que s' in-

clina mes per la solució de fidelitat a la llengua propia de

cadascú i per la necessitat d'usar la llengua propia de la co-

munitat. En aquesta darrera resposta se sitúa relativament a

molta distancia deis altres dos grups, pero a menys en la so-

lució d1optar exclusivament peí castellá. Els alumnes del grup

AUT sembla que son els mes conscients de la necessitat de man-

tenir la llengua propia, aixó mateix fa que hi hagi mes parti-

daris de les solucions monolingües que en els altres grups.

Així i tot s'ha de fer constar que les solucions bilingües te-

ñen el suport d1aproximadament 3/4 de la poblado enquestada.

b) Segons 1"origen familiar i el lloc de residencia.

En tots els casos, els grups deis pobles manifestén estar

d'acord amb un major ús de cátala, que no els que teñen resi-

dencia a Palma; i, aquests, es mostren mes inclinats que s'hi

usi exclusivament el castellá. Pero, en tots els casos la so-

lució majoritária es la que considera que tots han de poder

parlar en la llengua que vulguin.
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L'opció monolingüe a favor del cátala es sempre mes fre-

qüent en els grups deis pobles i, en canvi, la favorable a la

llengua castellana ho es mes a Palma, també en tots els grups.

En el grup AUT de pobles les opcions d'usar només el cátala,

d'usar cadascú la llengua que vulgui i d'usar cadascú la seva,

prácticament s'igualen, cosa que no passa en els altres grups,

en qué l'opció d'escollir cadascú la que vulgui sempre es la

indicada per mes del 50% deis enquestats, excepte en el grup

IMM de pobles, on, a pesar de ser la majoritária, només se

sitúa al 41%.

Actitud lingüística en reunions mixtes

Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia

(t T.971)

En uní
100

90

80

HH en cátala 70

^?\ en castalia 60

.•/.'I cadascú corn vulgui 50

v\VI cadascú en la seva 40

ZZ3 HC i altres r-esp. 38

20

10

6

en cátala
en castellá
cadascú corn vulgui
cadascú en la seva
HC i altres resp.

reunió mixta, en quina llengua hi han de parlar tots?

"ÍKI;m tí
ñUTPalrna (U

10

7.
54

24
2.

.1
6
.9

.9
5

ti1̂TPobles

29,2
3.9

33.9
31.5
1.5

i-.

|::v:|::p 0:|lré:;t"
MXTPalma MXTPobles IMMPalma IMMPobles

4.4 15 2.1 8.3
13.7 8.3 17,1 16,7
57.1 55 56.9 41,7
21.7 .21.7 19.9 30.6
3.1 6 4.1 2.8

La residencia ais pobles ens dona, altra volta, solucions

mes favorables a la llengua catalana, encara que només es cla-

rament determinant en el cas deis filis deis matrimonis autóc-

tons (AUT). Els AUT de Palma s' aproximen mes ais altres dos

grups que ais AUT de pobles. En aquest darrer cas, el grau de
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catalanitzacio del centre está relacionat amb el grau de res-

posta favorable a usar exclusivament el cátala*^

c) Segons la Ll.

Es ciar que els catalanoparlants (Llcat) son, com era d1es-

perar, els que mes es mostren favorables de l'ús exclusiu del

cátala, a bastant de distancia de la resta d'alumnes, i, enca-

ra que amb menys diferencia amb relació ais altres, mes parti-

daris de mantenir-se fidels a la llengua propia.

Actitud lingüística en reunions mixtes. Segons la Ll (T T.981

En una reunió mixta, en quina llengua ni han de parlar tots?

100

90

en cátala 70

en castalia 60

I.'/."I cadascú corn Mulgui 50

K\V1 cadascú en la seya

NC i altres resp. 36

26

10

en cátala
en castellá
cadascú corrí uulgui
cadascú en la seva
NC i altres reso.

En canvi els castellanoparlants (Llcast) son els que es

declaren mes favorables de la llibertat d'elecció individual

de la llengua i mes partidaris també de l 'ús exclusiu del cas-

tellá, si be a molta distancia.

L'opció majoritária es la de la lliure tria de llengua,

que, en gairebé tots els casos s' aproxima al 50%, si no el

129. Els AUT de Palma que responen que tothom hi ha d'usar el cátala son,
segons el grau de catalanitzacio del centre: 0,0% (del grau 0), 7,3% (1),
10,9 ( 2 ) , 11,8 (3) i 23,5 (4) (t T.972-980).
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supera. La segona opció amb mes partidaris es la que fa refe-

rencia al manteniment de la fidelitat a la llengua propia.

7.2. L'OBLIGACIÓ DE PARLAR EN UNA DE LES DÜES LLENGÜES

En les societats en qué hi ha conflicte lingüístic, les

persones poden ser o sentir-se, en determinados situacions,

obligades a parlar-ne una.

En la nostra enquesta hem tingut en compte aquesta possibi-

litat i hem formulat dues preguntes relatives al tema, en qué

es demana si s'hi han sentit i, en cas afirmatiu, en quines

circumstáncies130

7.2.1. Valors generáis.

Els alumnes que s'han sentit obligats a parlar en cátala

son el 29,4% i els obligats a parlar en castellá, el 30,1%.

Les proporcions son, dones, molt semblants.

S'han sentit obligats a parlar en cátala o en castellá

(T T.1002-1003)

En cátala
66.9

En castellá

130. Preguntes 01 i 02 del qüestionari.
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El 43,3% d'aquests alumnes diuen que no s'hi han vist

obligats mai, contra la seva voluntat, en cap llengua^; el
117

5,5% ho han estat en les dues , el 24,4% només s'han sentit

obligats a parlar en castellá; i el 23,4%, en cátala

(t T.1004). D'aquests resultats podem deduir, en línies gene-

ráis, que practicament la raeitat deis alumnes enquestats nas-

cuts a terres de parla catalana no consideren que mai els ha-

gin imposat una llengua, pero un poc mes d'una quarta part

manifesten haver-se sentits obligats a parlar en castellá i

una proporció semblant a fer-ho en cátala. Molts pocs diuen

haver estat obligats a parlar en una i altra llengua.

Circumstáncies en qué s'han vist obligats

a parlar en cátala o en castellá (t T.10Q5)

70 r

En cátala En castellá

1: Anb fani l iars , anics; 2: Quan algú n ' h i parla; 3: Anant a cercar f e ina ; 4: Anant de conpres; 5: Al tre-
ball, aíb clients, al te léfon; 6: En els contactes aab organisnes oficiáis; 7: Quan els professors n ' h i
parlen; 8: Anb el professor de llengua catalana (en un casi/castellana (en l ' a l t re) 9: ABb els que la
parlen. 10: Altres respostes.

131. Es a dir, els canvis de llengua que han d'haver fet al llarg de la
seva vida no els consideren imposats, sino voluntaris i naturals.

132. Es tractaria d'alumnes que manifesten que, en determinades ocasions,
han hagut de parlar en una de les dues llengües quan ells haurien parlat en
l'altra.
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Amb relació a les circumstáncies en qué s 'hi han vist obli-

gats (i tenint en compte només els que han contestat afirmati-

vament o els que no han contestat), la gran majoria d'alumnes

en donen 3 o menys133. Considerant només els que en donen fins

a 313*, podem veure que la circums táncia mes esmentada pels

que s 'han vists obligats a parlar en cátala es «Amb el profes-

sor de llengua catalana»; a continuado, pero amb una diferen-

cia superior a 37 punts, s 'h i sitúen: «Quan els professors

m ' h i parlen», «Quan algú m ' h i parla» i «Amb familiars i

amics». Les circumstáncies mes esmentades pels obligats a par-

lar en castellá son «Amb els castellanoparlants», «Amb el pro-

fessor de llengua espanyola» , «Quan algú m ' h i parla», «Amb

familiars, amics», «Quan els professors m ' h i parlen», «Anant

de compres» i «En els contactes amb organismes oficiáis».

7.2 .2 . L'obligado de parlar en una determinada llengua i Ll

deis alumines.

Sense teñir en compte els alumnes que no contesten quina es

la seva Ll i els que diuen que es estrangera, el 18,6% deis

que contesten que han estat obligats a parlar en cátala son de

Llcat, el 7 7 , 7 % de Llcast i el 3 , 7 % de Llbil (t T .1009) .

133. 3 respostes era el máxim que s'havia previst en el qüestionari i els
que s'hi ajusten son el 93,3% deis que contesten que els han obligat a
parlar en cátala i el 86,1% deis que contesten que els han obligat a parlar
en castellá.

134. Considerara, per tant, que les respostes de la resta d'alumnes teñen
una distribució proporcional a la deis que tenim en compte.
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Alumnes deis distints grups lingüístics que s'han sentit

obligats a parlar en cátala o en castellá (T T.1008-1010)

T9 -•

£1

Llcat

10.3

Llbil

26.3

Llcast

52.6

Llcat

49.2

Llbil

21.1

Llcast

T.6

Obligats a parlar en cátala Obligats a parlar en castellá

Evidentment, la relació entre la llengua primera deis alum-

nes i l'obligació de parlar en cátala es clara.

Els alumnes que han estat obligats a parlar en castellá

(exceptuant els que no donen Ll i els que diuen que es estran-

gera) son en un 86,2% de Llcat, en un 10,9 de Llcast i en un

2,9% de Llbil (í T.1011).

Es pot veure que els alumnes de Llcast teñen una sensació

mes alta d'haver estat obligats a parlar en cátala que no els

de Llcat d'haver-hi estat en castellá, encara que la diferen-

cia només es de poc mes de 3 punts. Igualment, entre els alum-

nes de Llbil ni ha 5 punts de diferencia a favor d'una major

obligació de parlar en cátala. Per tant, la sensació d'haver-

se sentit obligats a parlar en cátala es mes alta, tot i que

amb poca diferencia, que la d'haver-ho estat en castellá.

Aquest fet pot contrastar-se amb els valors que teñen els

usos amb catalanoparlants i castellanoparlants. Els joves de

Llcat, com hem vist repetides vegades en aquest treball, adop-

ten molt mes la llengua de 1'interlocutor en parlar amb un

castellanoparlant que no els de Llcast en parlar amb un cata-

lanoparlant 135 Tot i així la sensació de sentir-se "obligats"

135. Només entre un 10,4% i un 21,1%, segons 1'interlocutor, deis alumnes
de Llcat mantenen la seva llengua amb castellanoparlants que entenen el
cátala. En canvi els alumnes de Llcast la mantenen entre un 50,8% i un
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es mes alta amb relació al cátala. Aquest fet mostra que el

pas del cátala al castellá entre els catalanoparlants es molt

mes convencional i, per tant, molt menys entes com a obligaci-

ó, que el canvi de castellá a cátala entre els castellanopar-

lants, que es molt mes intencional i, en conseqüéncia, menys

espontani.
Les circumstáncies mes importants (només esmentarem les que

superen el 10%) en qué, els alumnes de Llcat i de Ll cast^ ,

se senten obligats a parlar en cátala o en castellá en contra

de la seva voluntat, els que s'hi senten, son les que consten

en el gráfic següent:

Circumstáncies en qué els alumnes de Llcat i de Llcast

s'han vist obligats a parlar en cátala o en castellá

(t T.1012-1013)

Nomes hi consten les que superen el l&"/.

Obligats a parlar en cátala
llicat

Obligats a parlar en castalia
Llcast

1: Aub f an i l i a r s , " , 2: Quan algú n ' h i parla; 4: Anant de conpres; 6; En els contactes aib organisnes
oficiáis ; 7: $: ofessors a 'h i parlen; 8; Anb el professor de llengua catalana (en un casi /castel la-
na (en l ' a l t re ) 9. AHÍ) els que la parlen.

L'obligado de parlar en cátala entre els alumnes de Llcast

es concentra quasi exclusivament a l'ámbit escolar (la primera

65,9% amb catalanoparlants (v. capítol 6.1.4).

136. Els de Llbil son només 10 i no pot ser gaire orientativa la distribu-
ció que en fan; de tota manera, en línies generáis, no se separa gaire de
la deis altres dos grups.
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circumstáncia i la segona no son, de només tres que superen el

10%). En canvi l'obligació de parlar en castellá entre els

alumnes de Llcat, es reparteix molt mes (hi ha fins a set cir-

cumstáncies que superen el 10% i la primera, precisament, es

la mes genérica «amb els castellanoparlants»).

El fet que 41 alumnes tenguin necessitat de donar mes de

tres respostes a l'obligació de parlar en castellá, mentre que

només son 19 en el cas del cátala, corrobora aquesta dispersió

en un cas i concentració en 1' altra (t T. 1016-1017). En re-

sum, podem dir, que els catalanoparlants son molt mes pressio-

nats a parlar en castellá per 1'entorn que els castellanopar-

lants a parlar en cátala. El fet que els valors relatius deis

que declaren sentir-s'hi siguin molt semblants en les dues

llengües, es pot explicar perqué per a una bona part deis ca-

talanoparlants el canvi de llengua, que segur que l'han de fer

molt mes sovint que els castellanoparlants, es veu com a cosa

obvia, normal; mentre que en els darrers, el canvi contrari,

es percep molt mes intencional i forcat.

7.2.3. El lloc de residencia i l'obligació de parlar en cá-

tala o en castellá.

La gran majoria, tres quartes parts, deis alumnes que diuen

haver estat obligats a parlar en cátala viuen a Palma, mentre

que només son una cinquena part els que viuen a pobles. En

canvi, deis obligats a parlar en castellá, la majoria residei-

xen a pobles.

Es ciar, per tant, que el sentiment d'obligació d'usar una

llengua va molt lligat amb els contextos on es mes rara la

utilització normal d'aquesta llengua.
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Lloc de residencia deis que s 'han sentit obligáis

a parlar en cátala o en castalia (t T.1018-1019)

Palwa
34

Pobles
20.4

Pobles
G 2 . 8

En cátala En castalia
1: Anb fanilláis, aulas; 2: Quan alga n ' h i parla; 4: Anant de conpres; 6: En els contactes anb organisnes
of ic iá is ; 7; Quan els professors n ' h i parlen; 8: Anb el professor de llengua catalana (en un casi /castel la-
na (en l ' a l t r e ) 9: Anb els que la parlen.

La principal circumstáncia que els fa sentir obligáis a

parlar en cátala es, per ais de Palma, quan son amb el profes-

sor de llengua catalana, seguida a molta distancia per quan

els altres professors ni parlen, quan algú els hi parla i amb

els familiars i amics. Entre els alumnes de pobles, amb el

professor de llengua catalana, amb familiars i amics, quan

algú els hi parla i quan els professors hi parlen. En ambdós

casos la importancia de les mateixes circumstáncies es evi-

dent, pero també queda ciar que a Palma en bona part es con-

centren a 1'escola (professor de 11? igua catalana i profes-

sors), i ais pobles queda mes disper. .

- 298 -



7. Opinions sobre els comportaments

Circumstáncies en qué els alumnes de Palma i deis pobles

s'han vist obligats a parlar en cátala o en castellá

(t T.1020-1021)

Home; hi consten les que superen el
70 r-

Obligats a parlar en cátala

Palma

Obligats a parlar en castellá

Pobles

1; Aib fanil iars , amics; 2: Quan algú m ' h i parla; 4: Anant de compres; 5: Al treball , aib clients, al
te léfon; 6: En els contactes anb organisnes of ic iá is ; 7: Quan els professors n ' h i parlen; 8: Aob el profes-
sor de llengua catalana (en un cas i /cas te l lana (en l ' a l t re ) 9: Anb els que la parlen.

Els principáis condicionants que els fan sentir obligats a

parlar en castellá son, entre els alumnes de Palma, set: quan

1'interlocutor es castellanoparlant, amb els familiars i

amics, quan algú els ni parla, en els contactes amb organismes

oficiáis, amb el professor de llengua espanyola, anant de com-

pres i al treball, amb clients, al teléfon; entre els alumnes

de pobles, son vuit: amb els professor de llengua espanyola,

amb els castellanoparlants, anant de compres"7, quan algú els

hi parla, quan els professors els hi parlen, al treball, amb

clients, al teléfon, en els contactes amb organismes oficiáis

i amb familiars i amics.

Queda ciar, per tant, que 1'obligado de parlar en castellá

la imposen moltes mes Circumstáncies que no pas la de parlar

en cátala. Sembla evident, dones, que en conjunt l'obligació

envers el castellá es troba en molts mes entorns que no la de

parlar cátala.

137. Es possible que «anar de compres» vulgui dir anar a comprar a Palma.
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7.2.4. Obligado de parlar en cátala o en castellá segons

els cursos.

S'han sentit obligats a parlar en cátala o en castellá

Segons els cursos (t T.1022-1023)

Obhgats a parlar en cátala Obligats a parlar en castellá

Els alumnes mes grans (de 2/2FP i de COÜ) son els que menys

diuen haver-se sentit obligats a parlar en cátala. En canvi

els alumnes de nivell inferior son els que consideren haver-

s'hi sentit en mes ocasions. Si analitzam aquests resultats

dins cada grup de procedencia familiar, la distribucio es man-

té igual en tots tres, encara que, en alguns casos, les dife-

rencies entre cursos s'acurcen (T T.1024, 1026, 1028).

El major percentatge d1alumnes que diuen haver-se sentit

obligats a parlar en castellá son els de COU, seguits pels de

1FP i els de 2/2FP, A mes distancia, a deu punts, se sitúen

els alumnes de 1BUP, on només hi ha el 22,4% que ho afirmen.

Per grups de procedencia familiar, entre els alumnes del grup

AÜT el curs en qué s'hi han sentit mes es COU (54,1%), seguit

pels altres amb el mateix ordre; en canvi en el grup de proce-

dencia mixta (MXT) i forana (IMM), el curs que diu haver estat

mes obligat es 1FP (31,3% i 9,4%) i el que menys 2/2FP (0%),

tot i que en el darrer grup les diferencies no son significa-

tives (í T.1025, 1027, 1029).

Per tant, podem veure que el sentiment d'obligació de par-

lar en cátala, en contra de la propia voluntat, disminueix en
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els darrers cursos. En canvi, amb relació a I1obligado de

parlar en castellá no segueix un procés tan ciar.

7.2.5. L'obligació, entre els castellanoparlants, de parlar

en cátala i l'ús que en fan.

Com hem vist, el 52,6% d'alumnes de Llcast diuen que han

estat obligats a parlar en cátala i el 45,3% afirma el contra-

ri.

Ara be, per qué n'hi ha que consideren que hi son obligats?

Es perqué son els que l'usen menys? O els que realment l'usen

mes son els que s'hi consideren obligats?

Si analitzam els usos en una serie de casos (familia, cone-

guts i desconeguts catalanoparlants, situacions amb catalano-

parlants), podem veure que hi ha diferencies importants entre

un grup i un altre.

a) En l'ámbit familiar (amb el pare, la mare i els ger-

mans), no hi ha prácticament gens de diferencia en l'ús del

cátala, que prácticament, com es lógic en un grup de Llcast,

es insignificant. Aixi i tot, hi ha una tendencia a fer-ne un

ús superior els que diuen que no han estat obligats a parlar

en cátala (t T.1030-1032).

b) Aquesta mateixa situació d'igualtat, encara que amb un

ús un poc mes significatiu, es dona també en 1'entorn de per-

sones conegudes, si be les diferencies, ja mes clares, mos-

tren, sobretot amb els catalanoparlants, un major ús del cáta-

la entre els que no hi han estat obligats:
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Usos de cátala d'alumnes de Llcast segons si s'han sentit
obligats a parlar en cátala (sí) o no (no) (t T.1033-1038)

70 i-

60

50

40

30

20

10

Sí
No

ompanys Catp.ftmics Catparl. Famil.Catparl. Ooneguts Catp. Millor arnic/ga ^pofes.Catparl

13.5
20.6

15.9
17.9

25
25.8

27.7
29.4

1
2.9

41.3
50.3

Interlocut»

I Sí Ho

c) En altres tipus de situacions, on no se sap si 1' inter-

locutor es catalanoparlant, ja hi ha mes diferencies, sobretot

en alguns casos:

Usos de cátala d'alumnes Llcast segons si s'han sentit

obliqats a parlar en cátala (sí) no (no) (T T.1039-1056)

Oü

7R

66

58

dñ

•7Q

20

t fl

0

Si
No

J
SI

3.8
9.4

5̂2

3.4
8.9

S3

4.8
11.7

13
S4

0.5
6.1

_ra
S5

0.5
3.3

C*li
S6

10.1

12.8

J3
S7

1.4
5

S8

12
20

«H/n
S9

1
2.2

•P
818

5.3
5.6

J3
Sil

2.9
8.9

,

S12

0,5
9.6

P
S13

12.4
18.6

mrf^l

S14

1.4
2.8

iJ?l
S15

2.4
5

f"3!

S16

0.5
2.2

•Í71

517 S

0.5 6
2.2 7

1̂

1

1

§
¡

1

§
13

5.1
6.7

Situacions

I Sí No

Interlocutor: SI, Dependent/a d'una botiga; S2, Eipleat/ada de bañe; S3, Policía nunicipal; S4, Policía
nacional; S5, Guardia civil; S6, Professor/a; S7, Caibrer/a; 8, EBpleat/ada d'ajuntanent; 9, Enpleat/ada de
pub o discoteca. Llengua usada: S10, si anassen a denanar feina; Sil, anb un/a netge/essa; S12, en soniar;
S13, per les expressions quan s'enfaden; S14, en fer coaptes i operacions; S15, en aninar l'equip; S16, en
contar acudits; S17, per prendre els apunts d'una classe en llengua castellana; S18, en prendre els apunts
d'una classe en llengua ().
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Es simptomátic que, per exemple, les diferencies no siguin

significatives amb un/a professor/a (S6), si anassen a cercar

feina (S10). Aixó mateix també passa en situacions en qué no

ni ha un interlocutor real: en somiar (S12), quan s'enfaden

(S13). I també en situacions en qué l'ús de la llengua es molt

marcat peí context: en els apunts d'una classe en llengua cas-

tellana (S17) i en una en llengua () (S18).

Amb desconeguts que parlen cátala, el 19,3% deis que diuen

haver estat obligats a parlar en cátala no fan en aquesta

llengua, mentre que els que no hi han estat obligats no fan en

un 31,8% (t T.1057).

Queda ciar, per tant, que entre els alumnes de Llcast que

usen amb menys freqüéncia el cátala es mes freqüent que pensin

amb mes facilitat que hi ha casos en qué se'ls imposa la llen-

gua. Es a dir, els alumnes de Llcast que en situacions «lliu-

res» usen mes el cátala son els que consideren que mai no els

han imposat parlar-hi.

7.3. LES ASSIGNATURES QUE MES AGRADEN I LES QUE AGRADEN MENYS

ALS ALUMNES.

Entre els elements que poden ajudar a descriure 1'actitud

deis alumnes davant la qüestió lingüística, també hi ha la

valoració que fan de 1'assignatura de Llengua Catalana. De

tota manera aquest judici no es pot interpretar directament

com valoració de la llengua perqué, en l'opinió que els alum-

nes teñen sobre les assignatures, hi influeixen factors molt

diversos (la relació particular del professor amb l'alumne o

amb tot el grup-classe, l'éxit o fracás académic personal en
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1'assignatura, la interpretado o no de 1' assignatura com una

cárrega que no té res a veure amb el que ell vol estudiar

—sobretot en els cursos superiors on la tria de matéries ja

intervé molt—, e tc . ) .

Així i tot hem cregut oportú teñir aquest aspecte en comp-

te, perqué, la presencia de 1'assignatura de llengua catalana

en els currículums escolars, ha estat presentada raoltes de

vegades com una imposició a la qual la major part deis alumnes

en son contraris. De fet es 1'única materia que, amb freqüén-

cia des de fora del sistema escolar, veu qüestionada la seva

presencia obligatoria. *er altra banda, també es una assigna-

tura relativament recenc en els plans d'estudis, la qual va

ser integrada com un afegit, com una suma d1 ñores i materia,
138per tant clarament com un obstacle mes per ais alumnes .

7.3.1. L'assignatura que menys els agrada,

a) Valors globals.

La llengua catalana, com a assignatura que mes poc agrada,

es citada peí 13,2% d1 alumnes de 1BUP, el 15,7% de 1FP, el

13,0 de COU i el 13,7% de 2/2FP.

Per tant, una gran part d1 alumnes, de tots els cursos, te-

ñen assignatures menys valorades que la de llengua catalana.

138. Pregunta ASS del qüestionari. Encara que hi ha assignatures comunes i
assignatures optativos, en el qüestionari no es recollí inforraació neces-
sária per saber quants d1alumnes cursaven cada assignatura i obtenir-ne un
índex real de l'acceptació i del rebuig. Per tant una assignatura comuna
(com la Llengua Catalana, per exemple) té moltes mes possibilitats que una
d'optativa de sortir com la que mes o menys agrada; raentre que, les optati-
ves, peí fet que han estat escollides pels alumnes, difícilment poden sor-
tir com les que menys agraden, i en canvi veuen augmentados les possibili-
tats d'aparéixer com les preferidos. Per evitar al raáxim aquest problema,
en tot moment analitzara la valoració de les assignatures a partir deis
diferents cursos, ja que, així, a cada un deis grups hi ha mes coincidencia
d'assignatures que si es feia l'análisi globalment.
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A 1BUP assoleixen un valor mes alt o semblant, com a assig-

natura que menys agrada, altres materias també comunes a tots
,139els alumnes: les Matemátiques, la Geografía103 i la Música.

L'anglés i la Llengua Espanyola, son valorades nec

per la meitat deis que ho fan de la Llengua Catalana.

Assignatures que menys els agraden. Segons el curs (T T.1058)

10

Cátala
Espanyol
ringles
Matematiques
Geografía
Música
Filosofía
Fí sica

trl
Ir

13
6.
7

19
13
11

m
3UP

.2
2

.7
*">

A

SIW^ $
Ir FP

15.7
17.4
12.6
n.7

ra

cou
13

15.1

7.8

26.9
11

?

i 1
2n2nFP

13.7

29.7
19.6

Cátala

U • «I Geografía

Espanyol

! I Música

ftngles

Filosofía

Matemátiques

I | Fí sica

A 1FP son valorades negativament per mes alumnes que els

que ho fan de la llengua catalana altres assignatures també

comunes: Matemátiques i Llengua Espanyola.

A COU la Filosofía es 1'assignatura que agrada menys a un

nombre major d1alumnes, seguida de la de Llengua Espanyola;

les dues son assignatures comunes. Les Matemátiques i la Físi-

ca, que son obligatóries només per a Ciéncies, assoleixen tam-

bé uns valors bastants alts.

A 2/2FP, l 'Anglés es la valorada mes negativament per un

major nombre d'alumnes, seguit de prop per les Matemátiques.

139. En alguns centres a 1BUP no teñen Geografía, sino Historia (que asso-
leix aquí un valor del 4%) . Per tant, la Geografía no es comuna a tots els
alumnes.

140. Es optativa amb Francés, encara que la gran majoria d1alumnes la cur-
sa.
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En aquest grup no hi ha cap alumne que citi la Llengua Espa-

nyola.
Podem veure, per tant, que a tots els cursos hi ha assigna-

tures que son citades en mes ocasions que el cátala com la que

menys agrada.
Ja hem dit que la valorado de 1' assignatura no sol fer-se

tant a partir del que seria intrínsec a la materia, sino mes

aviat a partir d'altres factors, com poden ser el professor,

la valoració que 1'entorn dona a 1'assignatura, etc. Una prova

n'és el fet que el tant per cent d'alumnes que citen aqüestes

assignatures que hem esmentat, varia molt d 'un grup-classe a

un altre (T T .1059) .

b) Segons el tipus i ubicació deis centres.

Els diferents tipus de centre escolar a qué assisteixen el

alumnes i la seva ubicació (públic i privat; Palma i po-

bles^M sembla que influeixen en la valoració que els alumnes

fan de 1'assignatura de Llengua Catalana, tal com podiem supo-

sar per les dades que hem obtingut en altres apartats d'aquest

treball.

Els centres en qué hi ha menys alumnes que citen la llengua

catalana, com a assignatura que els agrada mes poc, son els

públics de la part forana, seguits deis públics de Palma i en

darrer lloc els privats. Entre els públics de Palma, pero, hi

ha l 'únic grup en qué el nombre d'alumnes que citen 1'assigna-

tura de llengua catalana supera el 40% (68%)1 4 2 . D'altra ban-

da, entre els privats, deis tres grups que superen el 30%,

141. Tots els centres privats compresos en la mostra son de Palma.

142. Aquest grup es d'un centre que, a mes d'estar situat en una zona
marginal de la periferia, entra en funcionament l 'any en qué es va passar
l'enquesta i, com sol passar en aquests casos, acollia alumnes rebotats
d'altres centres.
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n'hi ha dos que pertanyen al mateix centre (un de primer i un

de COU)143.

Nombre de centres en qué el percentatge d'alumnes que citen el

cátala com 1 ' assignatura que menys els agrada se sitúa entre

els valors indicats (T T.1060)

I I + 46X 7

F*T*1 30-40*
553 20-3

í7"7""] 10-20X

oü

+ 40*
30-40;;
20-30:-.
10-20*
0-10:;
0*

Privats (Palma) Pública (Palma) Públics <Pobles)

En comprovar la relació que ni ha entre el grau de catala-

nitat del centre*44 i el tant per cent d'alumnes que donen el

cátala com 1'assignatura que menys els agrada, pot veure's que

les mitjanes deis grups de catalanitat de O a 3 son molt sem-

blants (al voltant del 16%), pero baixa molt quan el grau de

catalanitat es 4 (6,2%) o 6 (3,2%)145.

Podem establir, per tant, que a partir d'un cert grau de

catalanitat del centre (4), la no acceptació de 1'assignatura

baixa considerablement, encara que aspectes circumstancials,

com els vists abans, poden fer variar aquesta relació.

143. En aguest cas, no es, evidentment, un centre de cap zona marginal i,
a mes, té una tradició de molts anys.

144. v. el capítol 5.2.

145. Grau de catalanitat 0: 14,5%; 1: 18,5%; 2: 17,3% (13,1%, si no tenim
en compte el cas especial del centre que dona el 68%); 3: 16,2%. Hi ha
set centres de grau 4 i un de 6. De 5, ja ho hem vist, no n 'hi
ha cap ( t T .1062) .
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c) Segons el grup d1origen familiar

A part del tipus de centre, les variables que en aquest

treball ens serveixen de punt de referencia, actúen de manera

diversa sobre el grau d'acceptació de 1'assignatura.

En primer lloc analitzarem les respostes a partir deis

grups de procedencia familiar:

Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els agrada

es el cátala. Segons el grup d'origen (T T.1063-1065)

Total 28

Grup AUT

I 1 Grup MXT

Grup IMM 19

Total
Srup ftUT
6rup UXT
Srup IMM

En el gráfic podem comparar les mitjanes generáis de cada
curs amb les que s'obtenen tenint en compte aquesta variable

d'origen.
Els alumnes que teñen els pares nascuts ais Falsos Catalans

(AUT) son els que menys citen la Llengua Catalana com a assig-
natura que els agrada mes poc A continuació ni trobam els de
pares de procedencia mixta (MXT) i, en darrer lloc, els filis

de pares nascuts fora de terres catalanes ( I M M ) 1 .
Sembla, per tant, que hi ha alguna relació entre la classe

de familia a qué es pertany i el grau d'acceptació de 1'assig-
natura de Llengua Catalana.

146. Aixó es dona en tots els cursos que estudiara, excepte entre els alum-
nes de 2/2FP que son els d1aquest nivell que menys esmenten aquesta assig-
natura, només el 10%. El fet que només hi hagi 20 alumnes d1 aquest grup
d'origen que facin aquest curs fa que no hágim de considerar com a signifi-
catiu aquest valor, ja que cada alumne representa un 5%.
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Alumnes ais guals 1'assignatura que menys els agrada es el

cátala. Segons el grup d'origen i el lloc de residencia

50

¡Si AUT Palma 43
:.-^a AUT pobles

1 1 MXT Palma 30

SS MXT pobles 20

f»T«1 IMM Palma

I IMM pobles 10

0

AUT Palma
AUT pobles
MXT Palma
MXT pobles
IMM Palma
IMM pobles

til
1BUP

(

*

*t

t

f

T T. 1066-1071)

11.9
2

16.5
18.5
21.7
22.2

1F

11

6.

16

21
27
6.

1
P

*•

•

*t-S.

••••-••

h
,1

7

,7

.4

.3
7

JJJ
ce U

» *
» •
• f
» »

£

—

P3

21.7
2.8
9.5
14,3
36
20

•

1

"n

+ 4

* ^

2/2FP

8,7
12.9
19
40
7,7
14.3

Si dins de cada un d'aquests grups, establim les diferenci-

es que ni ha entre els que resideixen a pobles i els que resi-

deixen a Palma, podem veure que, aquest fet, sembla només te-

ñir una influencia clara en el grup AUT.

Entre els alumnes del grup AUT que viuen a Palma es mes

freqüent que aparegui citada 1'assignatura de Llengua Catalana

que entre els de pobles, amb diferencies bastant considera-

bles147.
En canvi, succeeix al revés en el grup MXT, encara que les

diferencies son menors en quasi tots els casos. Hi ha mes

alumnes de pobles ais quals 1'assignatura que els agrada menys

es la de cátala que no alumnes de Palma. La diferencia mes im-

portant es entre els alumnes de 2/2FP, on la proporció es de 4

a 1148

147. Hi ha una excepció, ais alumnes de 2/2FP de pobles, aquesta assigna-
tura, els desplau mes que ais de Palma. Ja hem vist que en aquest grup, a
causa del baix nombre d'individus que hi entren, hi havia un comportament
estrany, que persisteix en tots els casos.

148. En aquests dos grups el nombre total d1 alumnes es molt baix (10 i 5,
respectivament), la qual cosa dona molt poc valor representatiu ais resul-
tats.
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En el grup IMM149 entre els aluranes de 1FP i els de COÜ,

el cátala com a assignatura mes negativa apareix raes freqüent-

ment entre els alumnes de Palma. A 1BUP apareixen en proporci-

ons semblants; a 2/2FP, una altra vegada n'és l'excepció, els

alumnes de pobles la citen amb mes freqüéncia que els de Pal-

ma.

d) Segons la Ll.

La valorado de 1' assignatura de Llengua Catalana com a as-

signatura que menys agrada presenta també variacions amb rela-

ció a la Ll deis alumnes. Els alumnes de Llcat son, lógica-

ment, els que menys citen aquesta assignatura com la que mes

els desplau, amb no gaire oscil•lacions. De tota manera a

2/2FP es on mes se cita. Els alumnes de Llcast, son els que

mes citen el cátala com a assignatura que menys els agrada,

amb l'excepció deis de 2/2FP, que se sitúen al 10%.

Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els agrada

es el cátala. Segons la Ll (t T.1072-1074)

Total

Llcat 2e

Llbil

5533 Licast

149. Totes les subdivisions formades a partir del grup IMM teñen pocs
individus, per tant els resultats no son gaire representatius.
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Els alumnes de Llbil, donen uns resultats diversos, sens

dubte a causa del baix nombre d'individus (38) que pertanyen a

aquest grup. A 1BUP, no n ' h i ha cap que la citi; a 1FP i a COU

els valors se sitúen entre els que donen els joves de Llcat i

els de Llcast150.

7.3.2. L'assignatura que mes els agrada.

En la pregunta anterior les respostes negatives se centra-

ven sobre les assignatures obligatóries, es a dir comunes, i

per tant els percentatges podien ser significatius o, com a

mínim, orientatius. En canvi ara, quan es refereixen a 1'as-

signatura que mes els agrada, les respostes es dispersen molt

i ni deu haver un bon nombre de respostes que se centren en

optatives, es a dir en assignatures que només una part deis

alumnes fan. Per aixó, en aquest cas els resultats no son,

pensara, tan significatius.

La llengua catalana, en general, no es de les assignatures

que agradin mes, tot i que apareix citada amb freqüéncia, amb

variacions d 'un curs a l 'altre (T T.1075) .

A 1BUP el 2 , 5 % d1 alumnes diuen que 1' assignatura que mes

els agrada es la Llengua Catalana. Per damunt seu ni ha les

Ciéncies Naturals (18 ,2%) , les Matemátiques151 ( 1 7 , 7 % ) , la

Geografía/Historia ( 1 4 , 7 % ) , l 'Educació Física (13 ,4%) i el

Dibuix (11 ,7%). L'Anglés i la Llengua Espanyola se sitúen per

damunt la Llengua Catalana ( 9 , 5 % i 6 ,7%, respectivament). Per

davall la llengua catalana s 'hi sitúen la Religió ( 1 , 0 % ) i la

Música ( 0 , 5 % ) .

A 1FP, la Llengua Catalana es 1'assignatura preferida peí

7 , 6 % d'alumnes, pero son mes citades les Matemátiques ( 1 6 , 6 % ) ,

150. A 2/2FP, altra vegada, es dona el cas excepcional, en qué el valor
supera de raolt els altres (33,3%); pero no ho podera teñir en corapte perqué
només hi ha 3 alumnes de Llbil que cursi aquest nivell.

151. La trobam, per tant ais dos extrems: com la que agrada menys i una de
les que mes agraden.
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1'Educado Física (9,9%) i les Practiques (11,7%). Per davall,

s'hi sitúen tota la resta, amb la Llengua Espanyola (6,7%) i

l'Anglés (5,8%).

A COU, on el pes de les assignatures no comunes es molt

elevat, la Llengua Catalana té I11,8%, per davall només hi ha

la Llengua Espanyola (1,4%) i les que no se citen. Les assig-

natures amb mes acceptació son assignatures optatives: Matemá-

tiques (16,4%), Historia de l'Art (14,6%), Física i Química

(13,2%) i Dibuix (11,4%). La Literatura Catalana, que només

era present en centres públics, es esmentada peí 3,7%; en can-

vi la Literatura Espantóla, present a tots els centres, només

arriba al 2,3%.

A 2/2FP, la Llengua Catalana té el 2,2% de referéncies en

aquest apartat. Les Matemátiques arriben al 13,0%, l'Educació

Física 1*12,0%, la Comptabilitat el 14,1% i la Mecanografía el

17,4%. La resta d*assignatures teñen valors molt baixos, la

diversitat d'opcions fa que siguí d1aquesta manera. La Llengua

Espanyola i l'Anglés apareixen amb la mateixa freqüéncia

(4,4%).

La poca freqüéncia d'aparició de 1'assignatura de Llengua

Catalana en aquesta pregunta, fa inútil un estudi que preten-

gui veure la relació entre aquesta resposta i les variables

que hem anat prenent de referencia.

De tota manera podem dir que en el grup AUT, a tots els
15?cursos, el valors que donen son superiors a la mitjana . A

MXT, cap alumne no cita 1"assignatura de Llengua Catalana com

la que mes li agrada, excepte en el grup de 1FP (6,3%). A IMM,

a tots els grups es citada 1'assignatura, excepte a 2/2FP, i

per davall els valors de la mitjana, excepte a COU, on, curio-

sament, té un valor lleugerament superior al del grup AUT*53

(t T.1076-1078).

A partir de la Ll deis alumnes, també hi ha diferencies

notables. Els alumnes de Llcat donen sempre valors superiors a

152. 1BUP: 4,2%; 1FP: 11,7%; COU: 2,2%; 2/2FP: 3,6%.

153. 1BUP: 1,3%; 1FP: 1,6%; COU: 3,7%; 2/2FP: 0%.
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la mitjana . Els alumnes castellanoparlants de COU i de

2/2FP no citen en cap cas 1'assignatura de Llengua Catalana

com la que mes els agrada 1 els de 1BUP i de 1FP la citen molt

per davall de la mitjana"5. Entre els alumnes de Llbil, només

els de 1FP citen 1'assignatura de Llengua Catalana, on, sor-

prenentment (encara que hem de teñir en compte que son molt

pocs alumnes), arriben al 14,3% (t T.1079-1081) .

La variació de nombre d 1 alumnes que ni ha d'un centre a un

altre que donen el cátala com a assignatura que mes els agra-

da, varia, normalment, de O a 1 i la distribució no té res

a veure amb el grau de catalanització del centre. De tota ma-

nera podem dir que els dos grups de grau O no en donen cap i

el grup que en dona mes (4) es un d'un centre privat de grau

2.

7.4. CONCLUSIONS.

Els joves enquestats es mostren partidaris d'actituds que,

en principi i sense entrar en les conseqüéncies lingüístiques

posteriors, hauríem de considerar tolerants i gens conflicti-

ves.

Son partidaris que cadascú usi la llengua que vulgui i con-

sideren que parlar amb una persona d'una altra llengua, per

poc assegurada que estigui la comprensió, no ha de significar

necessariament passar a parlar en la llengua de l'interlocu-

tor157.

Tot i haver-hi constant contacte entre cátala i castellá,

poc menys que el 50% diuen que mai no s' han sentit obligats a

154. 1BUP: 4,2%; 1FP: 11,2%; COU: 3,2%; 2/2FP: 3,5%.

155. 0,5% i 3,3%, respectivament.

156. Hi ha quatre casos que son 2, dos casos que son 3 i un cas de 4.

157. v. també en aquest sentit unes conclusions semblants a aqüestes d'E.
Boix (1993: 203-204).
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haver d'usar una de les dues llengües en contra de la seva vo-

luntat.

Els alumnes que amb mes freqüéncia se senten obligáis a

usar una o altra llengua son els que viuen en ámbits on aques-

ta llengua té menys ús. Així, els filis de matrimonis autóc-

tons i els que viuen a pobles son els que menys se senten

obligats a parlar en cátala; en canvi, els filis d'immigrants

i els que viuen a Palma son els que mes s'hi han sentit obli-

gats .

Amb relació ais cursos en qué están matriculáis, es impor-

tant destacar que els alumnes de cursos superiors (COU i

2/2FP) son els que menys diuen sentir-se obligats a parlar en

cátala, a una distancia important deis alumnes deis cursos

inferiors. La major maduresa i la capacitat de veure, com a

obligacions, els usos convencionals, poden, potser, explicar

aqüestes diferencies.

Les circumstáncies que obliguen mes a l'ús del cátala en

contra de la voluntat deis joves es concentren básicament al

voltant del món escolar (els professors, sobretot). En canvi,

1'obligado de parlar en castellá es marcada per moltes mes

circumstáncies, de tot tipus, i la principal es, significati-

vament, que 1'interlocutor sigui castellanoparlant.

Els castellanoparlants que manifesten sentir-se obligats a

parlar en cátala son els que menys l'usen en tots els casos

que hem analitzat; en canvi, els que no s'hi han sentit obli-

gats, sempre en fan un ús superior.
1IRL' acceptació/rebuig de 1' assignaturc de Llengua Catalana130

(a pesar que ha estat objecte d'atacs constants, des que s ' im-

158. Les dades que ens ofereix l'enquesta en aquest aparta! s'han de valo-
rar amb moltes precaucions, peí diferent curriculum deis alumnes (BUP i FP,
per una banda, i primers i darrers cursos, per 1'altra), per la diversitat
de respostes que poden donar i per la multiplicitat de factors que solen
actuar sobre l 'alumne a l'hora de dir quina es 1'assignatura que mes li
agrada, i quina la que li agrada menys. Per teñir una idea mes clara de la
valoració que fan de 1'assignatura, segurament havíem d1haver fet la pre-
gunta perqué no només agafás les dues assignatures extremes, sino que con-
templas la possibilitat de donar mes d'una resposta, com hem previst en
altres casos.
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planta com a materia obligatoria, per part de determinats

grups) assoleix un grau real semblant al de la resta d'assig-

natures. Fins i tot, en molts de casos, el grau de rebuig de

1' assignatura de Llengua Espanyola es superior. Com a assig-

natura mes valorada, se sitúa a un nivell semblant al de les

altres dues assignatures obligatóries de llengua (Llengua Es-

panyola i Anglés).

En la consideració d1assignatura que menys agrada sembla

molt condicionada, sobretot en casos concrets, per altres cir-

cumstáncies que no hem pogut valorar. De tota manera podem dir

que les variables Ll i grup d'origen familiar també hi teñen

influencia. En canvi, en aquest cas, la de lloc de residencia

no sembla tan clara.

Tot i que, en una situació de normalitat, els al-loglots

probablement son els que mes agraeixen 1'aprenentatge escolar

de la llengua propia de la societat on viuen, sobretot si els

es necessari per viure-hi, en el nostre cas el rebuig de 1'as-

signatura es mes elevat entre aquesta classe d'alumnes. Aixó,

sens dubte, es un argument mes que corrobora la situació de

marginalitat que té el cátala a Mallorca.

El major grau de presencia del cátala en la vida académica

del centre sembla que també incideix favorablement en el valor

positiu de les respostes a aquesta pregunta, sobretot quan

aquesta presencia es elevada.

En resum, la consideració que 1'assignatura de Llengua Ca-

talana té entre els alumnes sembla ser bastant homogénia amb

la resta de matéries del curriculum escolar, encara que siguí

molt mes fácilment qüestionada, per sectors externs a 1'esco-

la, des d'óptiques ideologitzades.

La pertinenga a grups mes catalanitzats (de Ll, d1origen

familiar, de lloc de residencia i de centre escolar), en gene-

ral, sembla que implica adoptar unes posicions mes favorables

al cátala. De tota manera, aqüestes variables no determinen

d'una forma tan evident la resposta, com quan n'estudiara els

usos.
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Les consideracions teóriques, amb relació a aqüestes situ-

acions analitzades, son sempre raes favorables a la llengua

catalana que els usos que, a la práctica, els mateixos alumnes

fan; per exemple, encara que la possibilitat de parlar en cá-

tala amb interlocutors castellanoparlants es, del seu punt de

vista, sempre majoritária (a causa que gairebé tots l'ente-

nen), l'ús que en fan es molt majoritáriament en castellá.
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L ' ACTUALITAT.

Tots els casos de conflicte lingüístic que s'han donat en el

passat, excepte quan anaven precedits o acompanyats de genocidi,

han estat processos de llarga durada. Actualment, tot i que

sembla que es tendeix a sobrevalorar la rapidesa amb que s1efec-

túa (Kremnitz 1993: 80), hl ha molts de factors que poden afa-

vorir la velocitat de la substitució lingüística. Un d'ells es

la facilitats amb qué, els parlants de la llengua minoritzada,

solen comptar per integrar-se lingüísticament en el grup de la

llengua dominant.

Els comportaments lingüístics sempre solen anar relacionats

amb les exigéncies de l'entorn, tant si son per seguir-les (usos

convencionals) com si son per contradir-les (usos intencionáis).

L'entorn, o —millor dit— la visió que en teñen, influeix sobre

els usos lingüístics deis individus.

En aquest sentit es freqüent que, en situacions de conflicte

lingüístic, ni hagi tendencia, entre els parlants de la llengua

minoritzada, per una banda, d'afegir-se al corrent que avanga i

substituir la seva llengua per l'altra. Pero també pot donar-se

que, quan els individus d'un grup vegin amenacada la seva situa-

ció, radicalitzin la posició amb la finalitat de remarcar la
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vitalitat deis trets que els identifiquen com a grup, en el

nostre cas la llengua seria un deis mes evidents (Viladot 1993:

46-49). Es important, dones, saber quina idea teñen els parlants

sobre el procés que segueix l'evolució del conflicte.

Amb freqüéncia, a l'área catalana ni ha hagut, polémiques

entre especialistes, precisament per determinar el sentit d'a-

questa evolució, i sobre la conveniencia o no de fer publiques

análisis sociolingüístiques poc optimistes o d'encetar debats
1 S Qsobre determinats aspectes de normativa lingüistica11".

8.1. L'EXTENSIÓ SOCIAL DE L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA.

Mes de la meitat deis alumnes enquestats (57 ,1%) consideren

que l 'ús social de la llengua catalana es en expansió; pero cal

teñir en compte també que mes d'una tercera part (35 ,8%) opinen

el contrari. Per tant, aqüestes opinions oposades, tot i que no

podem dir que estiguin equilibrades, afecten sectors quantitati-

vament importants de la mostra.

En canvi apareix molt mes diferenciada l'opinió sobre l'evo-

lució qualitativa de la llengua. Prácticament dues terceres

parts ( 6 4 , 0 % ) consideren que de cada dia es parla mes correcta-

ment la llengua catalana, mentre que els que opinen el contrari

representen només el 28,8%.

159. Ens referim a les originades, per exemple, amb el Manifest d'Els Mar-
ges, l'article El futur de la llengua catalana o les del cátala light o
heavy.

Per analitzar quina es la visió que teñen els joves del conflicte lin-
güístic en qué es troba la societat mallorquína, en el qüestionari, a mes de
les preguntes concretes que ja hem vist, n 'hi ha dues (SIT1 i SIT2) perqué
els alumnes donin la valoració global de la situació lingüística i del procés
que, segons ells, segueix i dues mes sobre el grau d'utilitat que té, segons
ells, la llengua catalana (UT i UTF).
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Extensió de l'ús del cátala

Valors globals i segons el grup d'origen familiar (T T.1082)

75?;

NC i altres re = p.

l\\\l -gent'-correctarrient

I I -gent /+correctarnent

+gent'-correctament

+gent/+correctament
05í

NC i altres resp.
-gent'-correctarnent
-gen t/+corree tarnent
+gent/-correetament
+gent'+correctament

8.1.1. Segons el grup d'origen familiar.

Segons el grup de procedencia familiar, els alumnes de famí-

lies autóctones (AUT) son els que consideren en menor nombre que

de cada dia son mes els que parlen cátala; a l'altre extrem hi

ha els filis de matrimonis mixtos, si be les diferencies son

massa reduides perqué puguem parlar de relació clara.

A mes, a tots els grups, al voltant del 29% consideren que de

cada dia es parla mes malament la llengua catalana i al voltant

del 64% consideren que es parla mes be (t T.1082).

8.1.2. Segons la Ll.

Si tenim en compte la llengua primera deis alumnes entre els

distints grups també hi ha poques diferencies. Els que menys

- 319 -



III. Actituds i representacions

creuen que está avancant son els de Llcast (59,5%)160 i els que

mes creuen que está avancant son els de Llbil (66,7%). En aquest

cas les diferencies també son petites.

Extensió social de 1'ús del cátala. Segons la Ll (T T.1083)

100*

75*

50*

-gent/-correctarnent

-gent/+correctament},-..

+gent/-correctarnent

+gent/+correctarnent
0*

-gent-'-correctarnent
-gent/+correctament
+gent/-correctament
+gent/+correctarnent

Cal esmentar que en el grup AUT ni ha una diferencia impor-

tant entre les respostes segons quina sigui la Ll deis alumnes

(t T.1084-1085): els de Llcat i de Llbil majoritáriament diuen

que cada dia hi ha mes gent que la parla (respostes 1 + 2: 57 ,9%

i 5 5 , 6 % ) , en canvi els que donen aqüestes respostes de Llcast se

sitúen a 16 i 14 punts, respectivament ( 4 1 , 6 % ) . Així mateix, els

alumnes del grup IMM que son de Llcat (T T. 1088-1089) donen molt

majoritáriament (71 ,4%) les respostes que indiquen un increment

del nombre de persones que parlen cátala16*; els de Llcast donen

valors molt semblants a la mitjana ( 5 5 , 9 % ) 1 6 2 . Tots els alumnes

160. Noraés considéralo els alumnes que contesten 1, 2, 3 o 4 i que son de Ll
catalana, castellana o d'ambdues.

161. Convé teñir en compte que només son 7 alumnes i, per tant, la represen-
tativitat es molt baixa; només pot servir-nos d'indici de la tendencia.

162. Els de Llbil sois son tres. Dos donen la resposta 1; un, la 2.
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del grup MXT (í T.1086-1087) donen prácticament els mateixos

valors, amb independencia de la seva Ll .

Aqüestes dades permeten suposar que ni ha una relació entre

la valoració que fan de la realitat i 1'actitud que adopten: els

alumnes del grup AUT que han adoptat com a Ll el castellá ten-

deixen mes a creure que la llengua catalana perd parlants; en

canvi els del grup IMM de Llcat pensen que de cada vegada n'hi

ha mes. Teñen, per tant, una visió que justifica la seva opció;

son, pero, els únics subgrups que s'allunyen deis valors mit-

jans.

8.1.3. Segons el lloc de residencia.

Extensió social de l'ús del cátala

Segons el grup d'origen i la residencia

1B0:-:

75*

50*

-gen t/-corree t amen t
! • • ' • ' ! -gent/tcorrectarnent,,-,,

+gent/-correctament

+gent/+correctament

-gen t-''- cor rect amen t
-gent/+correctament
+gent/'-correctament
+gent/+correctament

ñUTPalma

25.7
21
9.8

43.5

AUTPobles

16.5
20.2
9.7

53.6

MXTPaíma

10.5
25.7
19.1
44.7

MXTPobles

15.5
12.1
20.7
51.7

IMMPalma

13.5
20.3
18.1
48.1

IMMPobles

21.2
27.3
12.1
39.4

El lloc de residencia també marca algunes diferencies entre

les respostes a aquesta pregunta. En el grup d'alumnes de fami-

lies autóctones (AUT), i també entre els de families mixtes

(MXT), els que viuen a pobles teñen una visió mes optimista de

163. Llcat: 67,9%; Llcast: 65,0%; Llbil: 63,6%.
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la realitat (quasi 10 punts per damunt) que la que teñen els que

viuen a Palma; en canvi entre els filis d'immigrants que viuen

a Palma es mes freqüent trobar alumnes que creuen que de cada

vegada hi ha mes parlants que no entre els alumnes de pobles del

mateix grup (hi ha 13 punts de diferencia)^ .

El grup on hi ha un major nombre d1alumnes que creuen que de

cada vegada hi ha mes gent que parla cátala es el MXT amb resi-

dencia a pobles (72,4%) i a 1'extrem oposat s'hi sitúen els

alumnes del grup IMM també amb residencia a pobles.

De tota manera, en l'únic grup on son clarament significati-

ves les diferencies, sobretot per les dimensions de la mostra,

es entre els filis deis matrimonis autóctons, on els residents

a pobles que consideren que la llengua s'expandeix son un 10%

mes deis que viuen a Palma.

8.1.4. Segons els cursos.

En tots els cursos (t T.1091), el percentatge d1alumnes que

considera que s'incrementa el nombre de persones que parlen

cátala es molt semblant (entre el 64% i 65%), excepte a 1BÜP, on

es col-loca 10 punts per davall els altres cursos (56,8%). En

els cursos superiors (COU i 2/2FP), a mes, també hi ha coinci-

dencia parcial en el percentatge d1alumnes que donen la resposta

1, que , en ambdós casos, arriba al 50% (52,0% i 50,6%).

El curs en qué están matriculaos ¿Is alumnes, per tant, no

sembla que determini de cap manera la yisió que teñen del procés

d'expansió/retracció de la llengua catalana a Mallorca ni tampoc

deis canvis qualitatius que s'hi produeixen, encara que convé

remarcar el fet que la opinió mes optimista (mes gent la parla

i millor) la teñen els alumnes deis cursos superiors.

164. Cal teñir en compte que el nombre d1immigrants que viuen a pobles son
molts pocs i, per tant, els valors poden mostrar resultats pocs significa-
tius.
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8.2. EVOLUCIÓ GENERAL DEL CANVI LINGÜlSTIC.

Quant a la valoració global del procés que segueix la situa-

ció lingüística a Mallorca, la majpria d'alumnes (62,0%) consi-

dera que la llengua no está normalitzada i, els que pensen

així, es subdivideixen entre els creuen que avanca cap a la

substitució (una cinquena part del total, 20,5%) i els que cre-

uen que está en procés de normalització (41,5%). Els que pensen

que la situació actual de la llengua es la normal se sitúen a

poc menys d'una tercera part del total de la mostra (31,7%).

Evolució del canvi lingüístic

Valors globals i segons el grup d'origen familiar (T T.1101)

75Ü

k\VI NC i altres resp.

!• ' • ' • ' ! Ua cap a la desapar.,,-,•25*
Está normalitzada

Ua cap a la normaltz

NC i altres resp.
Ua cap a la desapar.
Esta normalitzada
Ua cap a la normaltz

Tenint en compte els grups de procedencia familiar, en tots

els casos sempre la majoria considera que la llengua catalana no

está normalitzada a Mallorca. Així i tot, d'un grup a un altre

ni ha diferencies que son significatives.

Els filis de pares nascuts ais Falsos Catalans (AUT) son els

que menys consideren que la llengua catalana estigui normalitza-

da, mentre que els filis d'immigrants (IMM) son els que mes

afirmen el contrari (la diferencia es de 12 punts). La resta

d'alumnes del primer grup, majoritáriament, creu que el procés

que es viu a Mallorca actualment es d'avanc cap a la normalitza-
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ció i els altres, aproximadament un 50% menys, consideren que la

llengua catalana avanga cap a la desaparició. Una proporció

quasi idéntica d'immigrants es també d'aquest mateix parer,

pero, en aquest grup, els que creuen que s'avanga peí camí de la

normalització no son gaire mes, només un 8%. Entre els filis de

matrimonis mixtos (MXT) la creenga mes estesa es la de 1'avang

cap a la normalització i, en canvi, molts pocs (només el 16%)

creuen que la tendencia sigui cap a la desaparició.

Cal destacar, d'aquests resultats, tres fets. En primer lloc,

que el grup en qué hi ha mes catalanoparlants (AUT) es el que

considera mes poc normal la situació de la llengua a Mallorca;

en canvi en el grup amb mes castellanoparlants (IMM), se sitúen

a l'extrem oposat; i en el grup en qué hi ha, tal com hem vist

en altres capítols d'aquest treball, mes deserció lingüística

(MXT) es on menys consideren el cátala en perill de desaparició.

8.2.1. Segons la Ll.

A partir de la Ll^5 deis alumnes les previsions de desapari-

ció de la llengua catalana la fan una proporció semblant d1alum-

nes de tots els grups, aproximadament una cinquena part. Els que

mes consideren que la llengua segueix un procés de normalització

son els alumnes de Llcat (46,3%), seguits només a quatre punts

pels de Llbil i després, a deu, pels de Llcast.

Els joves de Llcast son els que mes creuen que la llengua

está normalitzada i a 10 punts, amb uns valors prácticament

idéntics, hi ha els altres dos grups.

Aqüestes dades corroboren el comportament ja vist quan trac-

távem el grup de filis d1immigrants, que de fet son els que mes

aporten a aquest grup. Els que teñen la llengua castellana com

a Ll son els que mes consideren que la situació que té la llen-

gua catalana es la normal (encara que son tants en aquest grups

165. Només tenim en compte els alumnes de Llcat, Llcast i Llbil que donen
respostes ámpliament majoritáries: 1, 2 o 3. Els que no contesten i les
altres respostes son representados per la diferencia que hi ha entre 100 i la
suma deis valors presents.
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com els que contesten que está en procés de normalitzacio),

mentre que els altres grups (i en aquest cas coincideixen els de

Llcat i els de Llbil) son mes els que pensen que está en un

procés de normalitzacio pero que encara no hi ha arribat.

Evolució del canvi lingüístic. Segons la Ll (t T.1102)

106 r-

68

I.'. . - I Ua cap a la desapar.

Esta norrnalitzada

Ua cap a la normaltz

Ua cap a la desapar.
Está normalitzada
Ua cap a la norrnaltz

Si creuam les variables de Ll amb el grup d1origen familiar

(t T.1103-1108), podem veure que entre els filis de matrimonis

autóctons catalanoparlants prácticament la meitat ( 4 7 , 0 % ) creuen

que está en procés de normalitzacio i el 20 ,3% pensa que avanca

cap a la desaparició; en canvi els del mateix grup pero de

Llcast que creuen que está desapareixent son el 8% mes

( 2 8 , 6 % ) * ° , que son tants com els que creuen que la llengua está

normalitzada; els que creuen que s'está avancant en la normalit-

zacio superen en quasi 12 punts aqüestes dues opcions ( 4 0 , 3 % ) .

En els grups lingüístics de MXT hi ha poca diferencia entre

els valors que donen. Les diferencies mes considerables son les

que estableixen els alumnes de Llbil que son els que menys eré-
is?uen que la llengua está normalitzada (19 ,2%) 1 0 ' / mentre que els

166. Noraés son 9 els alumnes que diuen teñir les dues llengües en aquest grup
i, per tant, els valors no poden agafar-se com a representatius.

167. Llcat = 37,0%; Llcast = 39,9%
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que creuen que s'está avangant cap a la normalització (50,0%)168

o cap a la desaparició (25,0%)169 son els grups majoritaris.

Entre els set alumnes de Llcat del grup IMM, l'opció majori-

tária es la que considera que la llengua catalana está norma-

litzada (57,1%), pero també es el grup on la idea que la llengua

avanga cap a la desaparició té mes partidaris (28,6%); en canvi

la creenga que es normalitza només assoleix el 14,3%. Per ais

castellanoparlants d'aquest grup majoritariament la llengua está

normalitzada (39,0%) o está en procés de normalització (30,5%);

només una quarta part creu que 1'avang es cap a la desaparició

(23,2%)170.

8.2.2. Segons el grup d"origen familiar i lloc de residencia.

Les respostes deis alumnes segons el grup i el lloc de resi-

dencia teñen un comportament divers, de tota manera coincideix

en tots els grups que la creenga que la llengua está normalitza-

da es mes estesa entre els alumnes de Palma que entre els de po-

bles.

Entre els alumnes AUT, els de Palma creuen mes que els de po-

bles que está en procés de desaparició i menys que está avangant

cap a la normalització, encara que les diferencies son petites.

Si tenim en compte que els de Palma, majoritariament de Llcat,

viuen en un entorn que els empeny moltes de vegades a usar el

castellá, no es estrany que hi hagi aquesta tendencia, tot i que

en els pobles aqueat motiu pot ser-hi pero el contrast deu pro-

duir-se mes entre el seu poblé i la ciutat que no entre la seva

familia i 1'entorn social immediat, com deu succeir ais de Pal-

ma.

168. Llcat = 44,4%; Llcast = 40,6%.

169. Llcat = 16,7%; Llcast = 14,7%.

170. D'aquest grup només tres es consideren de Llbil; dos opten per l'opció
1 i un per 1'opció 2.
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Evolucló del canvi lingüístic

Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.1109)

75?;

NC ¡ altres resp,

! • ' • ' • 11 Ua cap a la dssapar

Está normalitzada

'-'a cap a la normaltz

NC i altres rasp.
Ua cap a la desapar.
Está normalitzada
Ua cap a la normaltz

En canvi en els grups MXT i IMM els alumnes que viuen a po-

bles son els que mes creuen que la llengua catalana segueix un

procés que la dura a desaparéixer; entre els alumnes del grup

IMM que viuen a pobles aquesta es l'opció majoritária (38,9%) i,

prácticament, duplica el valor que té en tots els altres grups.

Al grup MXT, pero, també es entre els deis pobles que consi-

deren mes que el cátala avanga cap a la normalització. En el

grup IMM, en canvi, aquesta opció té uns valors molt semblants

en ambdós casos.

8.2.3. Segons el curs.

La valoració de la situació actual segons el grup en qué

están matriculats presenta alguna variació important.

En tots els cursos l'opció 2 («Está normalitzada»), se sitúa

al voltant del 38%, excepte a COU on només assoleix el 8,7%.

També pot ser indicatiu que els alumnes que mes consideren la

situació actual com a normal son els de 1FP.
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Evolució del canvi lingüístic. Seaons el curs (t T.1110)

100X r-

50* —

IsXVI NC i altres resp.

! • ' • ' • ' ! Ua cap a la desaparv.,,-..

Esta norrnalitzada

Ua cap a la normaltz
BX

NC i altres resp.
Ua cap a la desapar.
Está normalitzada
Ua cap a la normaltz

Així mateix, son també els alumnes de COU els que mes creuen

que el procés lingüístic que se segueix a Mallorca es el d'avang

cap a la normalització lingüística, amb 18 o mes punts d'avan-

tatge sobre els altres cursos; el valor mes baix en aquest as-

pecte es dona, altre cop, entre els alumnes de 1FP. I es també

entre aquests alumnes on ni ha mes estesa la creenca que la

llengua catalana segueix un procés que la conduirá a la desapa-

rició.

8.3. LA ÜTILITAT DE LA LLENGUA CATALANA.

Una llengua minoritzada en la seva propia societat, amb el

temps, pot passar a ser considerada inútil, o a teñir valor

exclusivameat emblemátic, per a una bona part de la població, la

qual deixará d'usar-la, de transmetre-la ais filis i, al final,

de saber-la. En aquest punt, la situació de la llengua catalana

a Mallorca, segons l'opinió deis enquestats, es distancia, de

les característiques de llengua minoritzada. La gran majoria

deis alumnes de la mostra consideren que la llengua catalana es

una llengua útil.
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La utilitat de la llengua catalana (T T.1124)

ES liti 1

No
35.9

Té Mes oportunitats de trobar
feina la gent que parla cátala

Hi ha una diferencia importan! en el percentatge d'acord amb

aquest fet segons si la pregunta es fa referint-se a utilitat

genérica, sense concretar, o si es fa com a ajut per trobar

feina. En el primer cas mes del 80% deis enquestats donen res-

postes positives, mentre que en el segon cas se sitúen per da-

vall el 60%. Per tant, el conjunt deis enquestats contempla un

concepte d'«utilitat de la llengua» molt mes ampli que la de

facilitar aconseguir ocupació171

8.3 .1 . El cátala, llengua útil.

a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

La valoració de la utilitat de la llengua varia segons el

grup de procedencia familiar. Entre els alumnes filis de pares

nascuts ais Falsos Catalans ( A U T ) , la negació de la utilitat del

cátala no arriba al 10%, mentre que entre els filis deis immi-

grants ( IMM) els que ho fan son mes de la quarta part. Entre els

filis de matrimonis mixtos (MXT) els valors se sitúen enmig deis

171. Sembla que s'hauria d'esperar que tots els que contesten que el cátala
ajuda a aconseguir feina han de contestar que es útil. Aixó es així en el
85'5% deis casos, pero hi ha el 12,8% deis que han dit que no es útil que
diuen que ajuda a trobar feina i el 44,5% que diuen que no es útil la hi
troben per a la feina (t T.1125). Com s'entén? Entenen de manera diferent la
utilitat? Potser creuen que es tracta d'una exigencia laboral injustificada.

- 329 -



III. Actituds i representacions

altres dos grups, encara que mes próxims a IMM. Les diferencies

entre un i altre grup son prou amplíes perqué puguem parlar de

relació entre el tipus de familia de 1'alumne i la valoració de

la utilitat de la llengua catalana.

La llengua catalana es útil. Valors globals i segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia (T T.1124-1126)

NC

En el grup amb mes alumnes catalanoparlants es mes estesa la

idea de la utilitat de la llengua catalana. Aquest domini pot

explicar-se, sens dubte, perqué ni ha una motivació afectiva a

l'hora de respondre (contesten sobre la utilitat de la seva

llengua). Pero també hi ha de pesar que es percebuda com a llen-

gua útil principalment per aquells que mes l'usen de forma habi-

tual; en canvi no es tan útil per ais que l'usen mes ocasional-

ment, o gairebé mai, i per aixó son mes reacis a veure-hi utili-

tat.

Si aquesta segona causa de les diferencies es certa, també

les respostes deis alumnes han de variar segons quin sigui el

lloc de residencia. Els alumnes de pobles, en contacte amb un

entorn en qué l'ús de la llengua catalana es bastant mes general

que a Palma, han de donar un major nombre de respostes positives

que els que viuen a ciutat. En el gráfic es pot veure que aques-

ta es la tendencia que domina. En tots els grups de procedencia
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familiar la valoració de la llengua catalana com a llengua útil

es mes elevada, entre els alumnes de pobles.

Com ha ocorregut en molts altres aspectes, els valors a favor

de la llengua catalana deis pobles de qualsevol grup son molt

semblants o mes alts que els de Palma del grup d'origen familiar

amb un membre cátala mes. De tota manera, només podem afirmar

que les dues variables que ara tractam están clarament relacio-

nades amb els alumnes del grup AUT.

b) Segons el curs.

El nivell de consideració de la llengua catalana com a llen-

gua útil no sembla estar relacionada amb el curs en qué están

matriculats els alumnes. La diferencia entre els valors extrems

només es de 6 punts. Així i tot cal, esmentar que COU es el curs

en qué hi ha mes alumnes que la consideren una llengua útil,

seguit per 1FP, 1BUP i 2/2FP (t T.1127).

c) Segons la Ll.

En canvi, la llengua pri-

mera deis alumnes sí que está

estretament relacionada amb el

grau d'utilitat que donen al

cátala (t T.1128). Així i tot,

la llengua catalana es consi-

derada llengua útil per una

gran part deis alumnes, inde-

pendentment de la Ll que ten-

guin.

El 91,5% deis alumnes de

Llcat la consideren útil. En-

tre tots els grups d'análisi

que fem, aquest valor només es

La llengua catalana es üti1

100*

I Sí HO
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superat per un altre, els filis de matrimonia autóctons que vi-

uen ais pobles, la qual cosa corrobora el que afirmávem sobre

les causes que podien explicar l'elecció que els alumnes fan.

Com també ho confirma el fet que entre els alumnes de Llcast, el

26% considera que no es una llengua útil i que sigui un valor

superat pels alumnes immigrants de segona generació que viuen a

Palma. Lloc de residencia i grup de procedencia familiar son va-

riables concordants en molts d'aspectes amb la Ll amb relació a

l'ús i consideracio de la llengua.

8.3.2. ütilitat de la llengua catalana per aconseguir feina.

Com ja hem vist, el nombre d'alumnes que consideren que el

cátala es útil per aconseguir feina es menor que el deis que

consideren que es útil, sense especificar per a qué. La diferen-

cia se sitúa al voltant deis 23 punts.

a) Segons 1"origen familiar i el lloc de residencia.

El cátala es útil per trobar feina. Valors globals i segons el

grup d'origen familiar i el lloc de residencia (t T.1124-1129)

I Sí NC ¡No
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En aquest cas 1'origen familiar no mostra discrepancias de

resposta gañiré considerables. Pero en la distribució de respos-

tes es capgira la tendencia: els alumnes que mes respostes favo-

rables donen a la utilitat de la llengua son els del grup de

filis d'immigrants, precisament on menys catalanoparlants hi ha.

En canvi els de famílies autóctones, amb una tant per cent de

catalanoparlants mes elevat, son els que menys valoren el conei-

xement de la llengua com a mitjá que facilita aconseguir feina.

Aquest canvi de sentit en la gradació de respostes favorables

a la llengua catalana també es manté en la variable del lloc de

residencia. Els alumnes de poblé, els que mes dominen el cátala

en tots els grups de procedencia familiar, en general, valoren

menys positivament la utilitat del coneixement de la llengua ca-

talana per a aconseguir feina. La diferencia mes gran es dona en

el grup AÜT (7 punts) i la mes petita en el MXT (1 punt). En el

grup IMM la diferencia es de 2 punts i, en aquest cas, es major
179entre els alumnes de pobles1' .

No podem dir que estiguin relacionades les variables origen

familiar i lloc de residencia amb la resposta a aquesta pregun-

ta, pero el canvi de tendencia que s'hi produeix pensam que sí.

b) Segons el curs.

Els curs en qué están matriculats els alumnes no influeix la

visió que teñen de la utilitat de la llengua catalana per faci-

litar aconseguir feina. La diferencia entre els valors extrems

se sitúa en els 5 punts (t T.1130).

c) Segons la Ll.

Els alumnes que teñen el cátala com a Ll son els que menys

consideren que el cátala ajuda a aconseguir feina. En canvi els

altres dos grups de Ll atorguen un valor superior i molt sem-

172. Cal teñir en compte que el baix nombre d'individus d1aquest grup faci-
lita l'aparició de respostes inesperados.
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blant a aquest fet. Les dife-

rencies, pero, son petites i

no fan possible que puguem

parlar de relació entre aqües-

tes variables (t T.1131).

Així i tot, com hem dit

abans, es significatiu el can-

vi de tendencia que hi ha ha-

gut en la gradació de respos-

tes a favor de la llengua ca-

talana: sempre en el grup de

Llcat la resposta a favor del

cátala ha estat mes favorable

que en els altres grups i aquí

El cátala es útil per trobar f e i n a

100*

75Ü

131 F~IHo

passa al revés173

8.3.3. Les variacions de les dues utilitats.

Ais mateixos resultats arribam en comparar les diferencies

que hi ha de resposta positiva entre la primera i la segona

pregunta en tots els grups. Mentre presenta una variació molt

gran, de mes d 'un terg, entre els filis de matrimonis autóctons,

es molt mes reduida entre els filis d'immigrants.

Si tenim en compte, a mes del grup de procedencia familiar,

el lloc de residencia, podem veure que les diferencies mes grans

entre una resposta i l 'altra continúen apareixent en els grups

mes catalanitzats i les mes petites en els que ho son menys.

En el grup AUT de pobles la diferencia se sitúa en els 41,2

punts, mentre que a IMM de Palma, a l 'altre extrem, només es de

2,7 punts.

173. Aquesta menor valoració del cátala com a llengua útil per aconseguir
feina que en sentit general també es dona entre els alumnes de famílies
autóctons de Sabadell, en canvi en els altres dos grups els dos valors son
mes semblants (Erill et al. 1992).
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Si aquesía comparado es fa a partir de la Ll arribara a les

mateixes conclusions. Entre els de Llcat es de 36,6 punts, en el

grups de Llbil la meitat (18'4) i una quarta part entre els de

Llcast (9,1).

Diferencia entre la utilitat de cátala i la facilitat de tro-

bar feina. Segons el grup d'origen i el lloc de residencia
1K)Ü
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Es evident, per tant, que el que está realment relacionat amb

el grup d1origen familiar i el lloc de residencia es, mes que

les respostes a les preguntes, les diferencies de resposta posi-

tiva entre una i altra. D'aixó en podem concloure que sembla que

els grups mes catalanitzats teñen una concepció molt mes amplia

de la utilitat de la llengua de la que teñen en els grups menys

catalanitzats i, en algún d'ells, arriben prácticament a confon-

dre utilitat amb possibilitats de trobar feina, si podem dir

aixó a partir deis resultats observats.

8.4. CONCLUSIONS

La majoria d'alumnes participa de la idea que de cada vegada

hi ha mes gent que parla en cátala i que el parlen millor, la
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qual es bastant estesa entre bona part de la població. Aquesta

percepció es majoritária entre tots els grups que estudiam.

Així i tot, la creenca d'un increment de la qualitat de la

llengua es mes estesa que no la de 1'augment de parlants. Sobre

1'increment d'ús hi ha posicions contradlctóries i es lógic que

entre la gent no especialista també es produeixin; pero sembla

mes inesperat que creguin en un augment qualitatiu, si no es que

cal replantejar el significat de qualitat lingüística, perqué es

comunament acceptat que el cátala actual pateix, sobretot entre

les generacions joves, una degradació deis trets diferenciáis

(no sois léxics, sino també d'árees mes difícils de restablir:

fonética, sintaxi...) mes accelerada que en tota la seva histo-

ria (Prats et al. 1990: 68-75). Per tant, el que entenen per

parlar mes «correctament», probablement només ho apliquin a

certs aspectes léxics.

En la majoria de casos les variables que hem tractat amb mes

freqüéncia al llarg d'aquest treball, teñen poca relació amb la

representado que els alumnes es fan de l'evolució de l'ús de la

llengua.

Sembla ciar que el grup d'origen, tot sol, no hi influeix. La

residencia ais pobles, potser, determina una visió mes lleugera-

ment optimista de l'expansió de la llengua catalana, excepte

entre els filis d'immigrants , pero amb diferencies menors que

en altres ocasions.

La Ll tampoc no influeix de manera clara sobre aquesta per-

cepció, en general; així i tot, hi ha dos subgrups que sembla

que, en aquest punt, es diferencien de la resta: a) els de

Llcast que son filis d'autóctons (es a dir, els que han abando-

nat la que era la llengua de la familia), que donen uns valors

a favor de l'expansió del cátala mes baixos que els mitjans; i

b) els catalanoparlants filis d'immigrants (es a dir els que han

sofert un procés d1integració), que donen uns valors sensible-

174. Cal dir que hi ha molts pocs immigrants que visquin ais pobles i que,
per tant, ofereixen, en aquest cas, una variació deguda ais casos particulars
que entren en la mostra mes que un comportament generalitzable a tots els de
les mateixes característiques.
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raent mes alts^) a aquesta mateixa variable. Es a dir, els que han

abandonat el cátala son els que veuen la seva evolució mes nega-

tivament, en canvl els que 1'han integrat son els que en teñen

una visió mes optimista.

Les diferencies de cursos tampoc no son gaire significatives,

en tot cas podem dir que els alumnes deis cursos superiors (COÜ

i 2/2FP) se'n fan una representado lleugerament mes optimista.

Es possible que el seu aprenentatge de la llengua es transmeti

cap a una generalització de 1'experiencia.

D'altra banda, la majoria d1alumnes no considera que la llen-

gua catalana a Mallorca tengui una situació de normalitat; uns

interpreten que s'hi va acostant i altres que el procés que

segueix menará a l'extinció del cátala. En aquest cas si que es

veu el possible efecte d'algunes de les variables que hem consi-

derat básiques en el nostre estudi.

Els alumnes filis d'autóctons, els que majoritáriament teñen

la llengua catalana com a propia, son els que menys es conformen

amb la situació actual i molt ámpliament creuen que no está nor-

malitzada, pero son optimistes i pensen que s'hi va acostant. En

canvi, els alumnes del grup que mes castellanoparlants té (IMM),

están majoritáriament d'acord que la situació actual es normal

per al cátala, creuen, per tant, que el tráete que rep es 1'ade-

quat. En el grup de procedencia mixta, destaca el fet que es on

menys estesa hi ha la idea que avanca cap a la substitució;

precisament aixó es dona en el grup en qué de manera mes evident

es produeix una major deserció lingüística intergeneracional.

Els contactes deis individus de cada grup amb altres de grups

diferents deu teñir part de protagonisme en l'explicació d'a-

quest fenomen. Es significatiu, dones, per tant el comportament

deis tres grups.

A partir deis grups de Ll, podem veure que els catalanopar-

lants teñen un comportament semblant al que hem vlst com a propi

del grup AUT; els castellanoparlants, com es lógic, paral-leí al

del grup IMM; i els bilingües, en aquest cas, teñen una resposta

prácticament idéntica a la deis catalanoparlants.
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Els alumnes que viuen ais pobles tendeixen a creure menys que

els de Palma que la situació del cátala es normal. Es probable

que una part d 1 explicado es pugui trobar en el fet que,

aquests, quan abandonen el medí mes próxim (el poblé) i entren

en contacte amb la ciutat s'adonen del retrocés de l'ús social

de la llengua i aixó els du a creure en la situació d'anormali-

tat; mentre que per ais de Palma els referents exteriors son els

pobles, on l'ús del cátala sol ser superior; per tant, es possi-

ble que en aquest pas d'ús major a menor i de menor a major es

pugui fonamentar la disparitat de criteri.

Els alumnes de COU consideren molt mes que els altres col-

lectius que la situació del cátala no es normal i, a mes, que el

procés que se segueix avanca en el sentit corréete per a aconse-

guir-ho. Es possible que la diferencia amb els altres cursos

tengui a veure, per una part, amb la major maduresa intel•lectu-

al d'aquest col-lectiu i, també, en el fet que en el programa

d1aquest curs hi ha continguts de sociolingüística que pot do-

nar-los una major actitud crítica davant la realitat immediata.

Podem dir, per tant, que les idees sobre la qualitat de la

llengua i 1'increment o disminució de parlants es reparteix de

manera molt equilibrada entre els diversos grups tractats. En

canvi, hi ha importants variacions, des d1aquests mateixos punts

de vista, amb relació al fet que el cátala estigui o no norma-

litzat o estigui en vies d1aconseguir-ho.

Peí que fa a la utilitat, la majoria d1alumnes valora que, a

Mallorca, la llengua catalana es útil, tant en sentit genéric

com si aquesta utilitat s'aplica a teñir mes possibilitats de

trobar feina, encara que en aquest cas descendeix prop d'un terg

el nombre deis que la hi consideren. Aixó vol dir que, per ais

enquestats, la utilitat té un abast que no sempre coincideix amb

l'aplicació laboral. A mes, també una part d1alumnes creuen que

el cátala no es útil i en canvi diuen que qui sap parlar-lo té

mes possibilitats de trobar feina; aixó pot implicar que consi-

derin injustificat (ja que no es útil) que per ais que saben

cátala siguí mes fácil accedir al món laboral.
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En tots els grups de procedencia familiar consideren en grau

superior la Jitilitat genérica del cátala que la utilitat de

saber-lo parlar per trobar feina. De tota manera, la diferencia

entre una i altra valoració es molt mes gran en el grup d'autóc-

tons que en el grup de filis d1 immigrants; per tant, aquest

concepte d1utilitat concordant amb 1'interés laboral es dona

molt mes en el grup de procedencia immigrant que en la resta.

En els grups amb mes component autócton hi ha una conside-

ració major de la utilitat de la llengua catalana, quan la pre-

gunta es fa de manera general sense especificar a quina utilitat

es refereixen: els que l'usen mes, dones, son els que la consi-

deren mes útil i, per tant, els que en teñen menys necessitat

son els que la consideren menys útil, com també passa a altres
171indrets deis Paisos Catalans1 . En canvi la utilitat que té per

aconseguir feina es valorada igual en tots els grups, sobretot

perqué es produeix una caiguda en 1'autócton i el mixt i un

manteniment prácticament total en el grup d'immigrants de segona

generado, que tendeixen a passar, en aquesta considerado,

davant els altres dos grups. Precisament, dones, el grup que mes

domina la llengua creu mes que no li serveix per trobar feina;

en canvi, el grup que menys la domina (i té, cal tenir-ho pre-

sent, els progenitors en edat laboral) tendeix a considerar-la

mes útil laboralment.

175. v. Erill et al. 1992: 66.
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Sobre qualsevol situació lingüística intervenen factors soci-

als que la fan canviant. De vegades, el sentit d1influencia de

part d'aquests factors obeeixen a una voluntat conscient i anun-

ciada de modificar 1"estatus social d'una llengua determinada.

En altres casos, la incidencia sobre aquest estatus no es anun-

ciada ni cercada voluntáriament; sino que es a conseqüéncia de

decisions preses sobre altres dominis (per exemple, el foment de

moviments migratoris). En el primer cas se sol parlar de políti-

ca lingüística explícita; en el segon, d'implícita. Mentre que

des de sempre hi ha hagut polítiques lingüístiques implícitos,

les explícites son molt mes recents (Kremnitz 1993: 75-98).

D'altra banda, la política lingüística pot ser pensada per

enfortir socialment una llengua, pero també per debilitar-ne

d1altres (si no es que sempre ambdós efectes son complementa-

ria). En tots els casos, pero, el tipus de política lingüistica

aplicada en una societat incideix també en el guany o pérdua de

prestigi social de les llengües que afecta.

Les disposicions sobre política lingüística explícita pot

motivar respostes amb arguments lingüístics, a favor o en con-

tra, en el si de la societat; mentre que les implícitos, que no

teñen repercussions lingüístiques immediates, solen passar mes
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desaparcebudes i els resultats, de vegades, son interpretáis com

a inevitables.
D'a l t ra banda, la política lingüística no se circumscriu a

l'actuació de les institucions polítiques, sino que ni interve-

nen moltíssims mes organismes (empreses, associacions, e t c . ) . Es

freqüent que les polítiques que persegueixen la supressió d 'una

llengua, actuin mes en la línia implícita. En canvi, les que

pretenen frenar el procés de substitució de la llengua autócto-

na, solen ajustar-se mes a mesures de tipus explícit. Sobretot

en aquest darrer cas, els individus son imprescindibles per a

l'éxit d'una política lingüística; la qual, per aixó, «a mes de

la forca haurá de poder oferir unes altres motivacions mes

atractivos, i, a mes a mes, operar amb molta paciencia» (Krem-

nitz 1993: 129)

9.1. ELS FACTORS QUE AFAVOREIXEN LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Els membres d 'una societat teñen una idea aproximada sobre

quins son els elements que mes en condicionen l'evolució i, nor-

malment, solen ajustar els seus comportaments, a favor o en con-

tra, a les exigéncies que aquests factors determinen. Les actua-

cions lingüístiques, lógicament, no en queden al marge.

Per cenyir-se al que determina la societat cal que ni hagi

una reflexió, conscient o no, del parlant sobre la situació. De

vegades pot concretar-se en la imitació d'altres comportaments;

pero, fins i tot així, cal fer una selecció deis models a imi-
tar.

En aquest sentit, sembla oportú estudiar quins factors consi-

deren essencials en el procés de normalització lingüística els

membres de la societat en conflicte176.

176. La pregunta (ENL) , en el qüestionari ofereix una serie de respostes
(l'escola, els mitjans de comunicació, les institucions polítiques, la fami-
lia, els partits polítics, l'empresa privada) i deixa la possibilitat d'afe-
gir-ne d'altres. Els alumnes podien donar-ne com a máxim tres i les havien
d1ordenar d'acord amb la importancia que els atorgaven.
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9.1.1. Valors globals.

Segons el-s- enquestats, el factor que té mes importancia es

1' escola, que apareix citada peí 94,5% deis alumnes que contes-

ten la pregunta. A mes, es el que en mes ocasions es dona en

primera i en segona posicions.

A continuació el factor mes valorat es el referit ais mitjans

de comunicació. El citen el 88,4% deis alumnes, encara que en la

posició que apareix amb mes ocasions es la tercera. Segueix la

familia, amb un 74,8% deis alumnes, tot i que apareix com el

segon mes citat en primera posició, molt a prop de 1' escola. De

la resta d'elements només n'hi ha un que superi el 10%: les

institucions polítiques (21,5%).

Factors que afavoreixen la normalització lingüística

(t T. 1150)

100

86

60

40

i 94v6--
88.4

—74,8.---

ií̂ í-í-'»

En 3r lloc
En 2n lloc
En Ir lloc

I En Ir lloc En 2n lloc F7~l En 3r lloc

La combinació que apareix en mes ocasions (26,5%) es Familia-

Escola-Mitjans de comunicació; i la segona (11,4%) Escola-Mit-

jans de comunicado-Familia.

Aquesta distribució d'importancia entre els factors que hem

vist aquí gairebé no es veu afectada per cap de les variables

que analitzam. Es a dir, els alumnes tendeixen a valorar-los de

la mateixa manera amb independencia del grup a qué pertanyen.
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9.1.2. Segons el grup d1origen familiar.

Si tenim en compte la procedencia deis progenitors deis alum-

nes podem veure que no ni ha gaire diferencies entre el que

pensen els alumnes deis distints grups.

Factors aue afavoreixen la normalització lingüística

Segons el grup d'origen familiar (t T. 1152-1154)

Escola M.de Comunicado Insti tución* poli t. Fam'i lia

En 3r lloc
En 2n lloc
En Ir lloc

I En Ir- lloc En 2n lloc En 3r lloc

Els filis de matrimonis autóctona citen amb el mateix ordre

els tres factors principáis, encara que amb una freqüéncia supe-

rior a la mitjana (T T. 1115). Així i tot, el que mes els dife-

rencia deis altres dos grups es la importancia que donen a la

familia, amb un increment considerable (es el factor que en mes

ocasions se cita en primer lloc). La resta d'elements, en aquest

grup, se sitúen per davall la mitjana; en quart lloc el mes

citat es el que fa referencia a les institucions polítiques i

només no es peí 18% d1alumnes. La combinació mes citada es Famí-

lia-Escola-Mitjans de comunicado, (31,7%), seguida d'Escola-

Mitjans de comunicado-Familia (11,8%).

Els mateixos factors, i amb el mateix ordre, son els que

citen els filis de matrimonis mixtos i els filis d'immigrants (t

T.1155). Així com els dos primers (1'escola i els mitjans de
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comunicado) teñen uns valors molt semblants a la mitjana^",

cal destacar el/descens considerable que experimenten els valors

de la familia amb relació al grup de procedencia autóctona. La

familia tampoc no es l'element mes citat en primer lloc, ja que

es superat per 1'escola en ambdós grups, molt lleugerament entre

els alumnes del grup MXT i amb molta mes distancia al grup IMM.

Entre la resta de factors cal considerar que les institucions

polítiques son citades per una quarta part deis alumnes deis dos

grups i que cap altre supera el 10%. La combinacions mes citades

son també les mateixes que en el grup anterior i amb el mateix

ordre, encara que la primera en menor freqüéncia*78.

En aquests resultats podem veure que en el grup en qué els

pares son deis Paisos Catalans, les respostes queden molt mes

concentrades en els tres factors principáis (escola, mitjans de

comunicació i familia) que en els altres dos grups. Aquesta

concentració no es manifesta únicament en l'augment considerable

de la familia, sino també en l'increment, encara que proporcio-

nalment menor, deis altres dos factors principáis. Aixó fa que

en el grup AUT la resta d'elements son molt menys tenguts en

compte (en total representen el 29,7%; en els altres dos grups:

39,6% i 45,2%). Per tant, en el grup de major catalanitat els

factors considerats mes importants son menys que en els grups

mes poc catalanitzats.

El fet de viure a pobles o a Palma, en aquest cas, no sembla

teñir gaire incidencia sobre les respostes; els marges de varia-

ció entre els quatre principáis factors, tant en valors totals
1 7 Qcom en parcials, en pocs casos superen els tres ^

177. Escola, 91,1% i 93,5%; Mitjans de comunicació, 88,6% i 83,9%, respecti-
vament.

178. Família-Escola-Mitjans de comunicació, 24,3% i 15,5%; Escola-Mitjans de
comunicado-Familia, 10,9% i 12,5%.

179. v. Taula 1156. Només ho hem comprovat en els grups Gl i G2 (v. Taula
1157), perqué a IMM, amb molts pocs individus que visquin ais pobles, qualse-
vol comparació, quan les respostes poden ser tantes, no té gaire valor.
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9.1.3. Segons la Ll deis alumnes.

Si en lloc de teñir en compte el grup de procedencia famili-

ar, observam la Ll deis alumnes, podem veure que no ni ha gaire

diferencies de comportament entre els alumnes de Llcat i el que

teñen els alumnes del grup AUT, evidentment; els valors son

prácticament idéntics i el mes citat en primer lloc es, també,

la familia.

Factors que afavoreixen la normalització lingüística

Segons la Ll (t T. 1160-1162)

Escola M.de Comunicado Institucions poli t. Famí lia

En 3r lloc
En 2n lloc
En ir lloc

I En Ir lloc En 2n lloc EZUn 3r lloc

Els valors del grup de Llcast se sitúen molt próxims ais deis

grups de filis de matrimonis mixtos i d'immigrants. El factor

mes citat en primer lloc es 1'escola. Les institucions políti-

ques assoleixen també un nivell important ja que son esmentades

per la quarta part deis alumnes.

En el grup deis alumnes de Llbil, 1'escola i els mitjans de

comunicació assoleixen el mateix tant per cent i van seguits de

la familia; ara be, la familia se cita en primer lloc en tantes

ocasions com 1"escola. Les institucions polítiques teñen també

un nombre de referéncies superior a la quarta part. Ja sabem que

aquest grup es molt reduit (32 casos) i, per tant, cal teñir
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moltes precauciona abans de generalitzar el valor d'aquests

resultáis.

9.1.4. Segons el curs.

L'ordre deis quatre factors mes citats continua essent el

mateix que el que hem vist fins ara en tot el conjunt de la

mostra.

Factors que afavoreixen la normalització lingüistica

Segons el curs (t T. 1164-1167)

109

80

60

40

20

0

En 3r lloc
En 2n lloc
En Ir lloc

33.4

1BUP 1FP COU 22FP 1BUP 1FP COU 22FP 1BUP 1FP COU 22FP 1BUP 1FP COU 22FP

12.7
42.3
43.1

11.2
34.6
44.1

19.3
47.2
29.3

10.7
51.2
34.5

40.3
27.4
17.7

40.2
30.7
14.5

4.4
37.7
21.2

61.9
22.6
7.1

10.8
6.4
3

6.7
3.4
5

17.9
4.7

4.8
3.6
6

19.3
20.7
35.1

22.4
21.8
36.3

20.3
7.1

40.6

11.9
19.1
52.4

Escola M.de Comunicado Institucions poli t. Famí Ha

I En Ir lloc En 2n lloc EZlEn 3r lloc

Cal fer referencia, pero, que a COU es on es concedeix menys

importancia a la familia, tot i que, juntament amb 2/2FP, es

l'únic lloc en qué es citat en mes ocasions com a element prin-

cipal. A COU també es de destacar que les institucions politi-

ques arriben a assolir el 30,7%, bastant lluny del 20,2% de 1BUP

i deis altres dos grups, ais quals duplica.
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9.2. LA LLENGUA CATALANA A L'ESCOLA.

Ja ens hem referit a la importancia que té 1'escola en 1' a-

prenentatge i el prestigi social de les llengües. Totes les

polítiques lingüístiques solen teñir molt en compte aquest ám-

bit, tant si es per assegurar-hi la presencia de determinada

llengua com si es per impedir que ni accedeixi. A mes, acabam de

veure que 1'escola es el factor que els enquestats consideren

mes essencial en el procés de normalització lingüística.

En el capítol 7 hem vist que es acceptada a la práctica la

llengua catalana com a assignatura per la majoria de l 'alumnat.

Ara analitzarem com es concep des d 'un punt de vista teóric

aquesta presencia al sistema escolar^80.

9.2.1. Llengües a aprendre a 1'escola.

a) Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar.

a.l) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

Tot i que les respostes son obertes, es concentren básicament
en tres possibilitats: a) L'aprenentatge d 'una llengua; b) L 'a-

180. Al qüestionari hi ha, amb aquest objectiu, dues preguntes que pretenen
copsar aspectes básics del projecte lingüístic que els alumnes consideren que
hauria de teñir I1escola. Una fa referencia a 1'ensenyament de la llengua i
l 'altra a quina ha de ser-ne la llengua vehicular. Convé recordar que en el
raoment en qué es passa l'enquesta:

a) L'ensenyament del cátala i del castellá com a assignatures, des d 'un
punt de vista legal com a mínim, está equiparat, encara que es procedeix d'u-
na situació en la qual només s'ensenyava el castellá (i d1aquesta época en
queden restes com que 1'ensenyament del cátala es una imposició, que 1'assig-
natura "Llengua" es el castellá, etc.).

b) La llengua vehicular majoritária es el castellá. L'ús del cátala es
excepcional, tant des del punt de vista real com del legal, encara que en els
centres públics, sobretot de la part forana, l 'ús del cátala sigui important.

c) L'ensenyament d'una tercera llengua com a assignatura, en la majoria
de casos l'anglés, es normal a tot 1'ensenyament secundari. A mes, també ha
estat publicat, des de les mateixes institucions autonómiques, en repetidos
ocasions la necessitat d'assegurar 1'aprenentatge d'un idioma estranger,
fent-ne ús com a llengua vehicular.
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i: 38.6

prenentatge de dues^-ilengües; c) L' aprenentatge de tres llengües
(T T.1169). '

La influencia del grup de

procedencia familiar a qué es

pertany no es apreciable sobre

la variació d1aqüestes respos-

2: 30.2
NC: 4.2
t de 3: 1,8

3: 25.1

tes.

Pero, en canvi, podem ob-

servar que en el grup deis

filis de matrimonis autóctons

i de filis d'immigrants hi ha una diferencia clara entre els que

viuen ais pobles i els de Palma.

Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar

Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia

(t T.1170)

ñUT MXT IMM

ES + 3 E77I NC

Els partidaris d'assegurar una sola llengua ais pobles arri-

ben al 44'2% i al 50,0%, respectivament, mentre que a Palma no-

més son el 30'4% i el 36,3; en canvi, com es lógic, s'invertei-

xen els valors deis partidaris de dues o tres llengües. Entre

els filis de matrimonis mixtos, la tendencia es la mateixa, pero

les diferencies només son de 4 punts.
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a.2. Segons la Ll.

Tenint en compte altres variables podem veure que hi ha algu-

nes diferencies quan dividim els enquestats segons la Ll o se-
101

gons el curs a qué están matriculáis1 .

Els alumnes de Llcat i els de Llcast es reparteixen de manera

idéntica en les tres respostes. En canvi, entre els 38 alumnes

de Llbil, la distribució s'inverteix i el major nombre d1alumnes

que coincideix es el deis que donen tres respostes. Encara que

el nombre d'alumnes d'aquest grup sigui molt baix no podem dei-

xar de comentar aqüestes diferencies que es produeixen entre els

que es consideren totalment bilingües i la resta. Els que es

declaren bilingües son mes partidaris d'aprendre mes llengües

que els que es declaren monolingües. Aixó pot ser degut a raons

diverses; per exemple, al fet de donar poca importancia a la

identificacio personal amb una llengua i major ais aspectes

practicistes de 1'aprenentatge d'idiomes.

Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar

Segons la Ll 1 segons el curs (t T.1174-1175)

181. Només hi observara les respostes majoritáries: 1, 2 o 3 llengües.
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a. 3. Segons el curs.

Els alumnes^-de 1FP son els mes partidaris d'assegurar amb

1' escolarització una sola llengua i els menys de fer-ho amb dues

i amb tres. Una tendencia molt semblant, encara que menys extre-

mada, es la que es dona entre els alumnes de 1BUP. Els alumnes

de COU son els que s1inclinen mes a assegurar 1'aprenentatge de

tres llengües, encara que amb poca diferencia sobre els partida-

ris d'ensenyar-ne dues i a prop de deu punts deis que volen una

oferta monolingüe. Els alumnes de 2/2FP, es decanten clarament

per l'opció bilingüe; a una distancia de mes de vint punts se

sitúen els que només en volen una i els que en volen tres.

D1aqüestes dades podem extreure que l'opció amb mes partida-

ris es la d'ensenyar una sola llengua, sobretot impulsada pels

alumnes de cursos mes baixos. En segon lloc ni ha l'opció de

dues llengües i, en tercer lloc, la de tres. Pero, les opcions

plurilingües sumades assoleixen un nivell mes alt que la mono-

lingüe. I, a mes, com podrem comprovar a continuació, així com

els partidaris d'opcions plurilingües majoritariament coincidei-

xen en els llengües que citen, entre els que només en citen una

es divideixen, básicament, entre els que només volen castellá i

els que només volen cátala.

b) Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar.

Castellá 18.5

Anales 3.5

Cátala 16.E

NC i altres resp. 7.5

Cat-cast i estr. 2.2

La resposta on hi ha un

nombre major de coincidén-

cies entre els alumnes es Cat-cast 21.2
la que demana 1 ' aprenen-

tatge de tres llengües (el

cátala, el castellá i

l'anglés), les quals, de

fet, son les que en aquests moments s'ensenyen majoritariament

a totes les escoles. A continuació, a només un punt , s'hi sitúa

la bilingüe catalá-castellá i després les monolingües: castellá

Cat-anglés 4.2

Cat-cast-anol 22.3
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i cátala. Les respostes diferents a aqüestes se sitúen a molta

distancia (no n'hi ha cap que superi el 5%) (T T.1176).

b.l. Segons el grup d1origen familiar.

Tenint en compte els grups de procedencia familiar, podem

veure que, encara que no ni ha diferencies quan es tracta de la

quantitat de llengües elegides, n'hi ha peí que fa a quines son

aqüestes llengües.

Llengües que 1'escola ha d'ensenyar

Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.1177)

—. 10SI I filtres resp.

KXX1 fingles 80

l~~l Castella

I* * *l Cast-angl

EVOl Cat-cast 4g

! • ' • - I Cat-cast-angl

Cat-angl 20

Cátala

ñltres resp.
Angles
Castella
Cast-angl
Cat-cast
Cat-cast-angl
Cat-angl
Cátala

Global

6.8
2.5
12,8
2.3

24.3
21
4.3

22.5

Palma

6,7
3.4
16
3

29.5
24.1

3
11

Pobles

6,9
1.5
18
1.9

19.6
17,7
5,8

32.7

Global

6.1
5.2

23,5
6.1

15.7
25.7
3.9
10.9

Palma

5.6
6.2

23.6
6.8
16.2
27.3
4,4
7.5

Pobles

3.3
1.7
20
3.3
15

23.3
3.3
20

Global Palma Pobles

2.1
4.2

27.8
5,8
19.4
22
4.2
7.3

2.7
3.4

26.7
6.2

21.2
21.9
4.8
6.2

8.3
27.8
2.8
13.9
22.2
2.8
13.9

AUT MXT IMM

L'opció en qué hem vist que hi havia mes coincidencia (cata-

lá-castellá-anglés), es 1'única de les majoritáries que es dis-

tribueix de manera mes o menys semblant entre els tres grups,

amb una lleugera major presencia (prop de 4 punts) entre els

filis de matrimonis mixtos (MXT), i per tant amb mes proporció

d'alumnes Llbil. L'opció catalá-castella assoleix els valors mes

elevats entre els filis de matrimonis autóctons (AUT): 9 punts

mes que a MXT i 5 mes que a IMM. De fet, pero, en tots els grups
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aqüestes dues opcions plurilingües sumades teñen uns valors molt

semblants, lleucíerament superiors en el grup autócton^.

Si les diverses opcions plurilingües es distribueixen de

manera regular entre tots els grups, les monolingües ho fan mes

desigualment. La tria monolingüe «castellá» a AUT afecta poc mes

del 10% d'alumnes, mentre que en els altres dos grups es dupli-

ca. En canvi, amb l'opció monolingüe «cátala» passa al revés;

mentre a AUT afecta mes d'una cinquena part d'alumnes, en els

altres dos grups no arriba a la meitat.

En aquests valors es pot veure que en el grup on hi ha pre-

domini de catalanoparlants (AUT) hi ha una major inclinació cap

a totes les opcions amb presencia del cátala; així i tot el de-

cantament a favor del castellá en els altres dos grups es mes

acusat, sobretot entre els alumnes filis d'immigrants.

b.2. Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

En el mateix gráfic podem veure també algunes variacions que

es produeixen segons el lloc de residencia deis alumnes deis

distints grups d'origen.

Entre els filis deis matrimonis autóctons l'opció majoritária

es la bilingüe catalá-castella, que esdevé 10 punts mes alta en-

tre els de Palma que entre els de pobles. La segona opció es la

que dona només el cátala, que es superior en 22 punts entre els

alumnes de pobles). L'opció trilingüe catalá-castella-anglés ve

a continuado, encara diferenciada entre Palma i pobles pero amb

no tanta claredat (24,1% i 17,7%, respectivament). Totes les al-

tres opcions se sitúen a nivells molt baixos, si be cal notar

que els alumnes de Palma que elegeixen exclusivament el castellá

son mes que els que elegeixen només el cátala.

L'opció majoritária entre els filis de matrimonis mixtos es,

com hem dit, la trilingüe catalá-castella-anglés que es distri-

bueix de forma bastant equilibrada entre Palma i pobles, només

182. AUT: 45,2%; MXT: 41,3%; i IMM: 41,4%.
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h± ha quatre punts de diferencia. La resta d'opcions mes impor-

tants (la monolingüe castellá i la bilingüe catala-castella') en-

cara están mes igualades. Hi ha, pero, una discrepancia impor-

tant en l'opció que presenta únicament el cátala: 7,5% a Palma

i 20,0% ais pobles. Entre els alumnes del grup MXT de pobles

l'opció cátala se situarla amb un percentatge idéntic a la que

té l'opció castellá, en segona posició i a poca distancia de la

primera (l'opció trilingüe). La resta de respostes son relativa-

ment poc importants.

Entre els alumnes del grup IMM, l'opció majoritária es la mo-

nolingüe castellá i només hi ha un punt de diferencia entre Pal-

ma i pobles. La segona opció, que també es distribueix equili-

bradament entre les dues residencies, es la trilingüe catalá-

castellá-anglés. Després en segueixen dues que es reparteixen

desigualment: hi ha una proporció major d'alumnes de Palma par-

tidaris de l'opció bilingüe catala-castella (21,2%) que ais po-

bles (13,9%); i, en canvi, els alumnes de pobles partidaris

d'assegurar només 1'aprenentatge del cátala son, en valors rela-

tius, el doble (13,9%) que els de Palma (6,2%). Les altres opci-

ons son poc importants.

b.3. Segons la Ll.

Les dues opcions plurilingües son clarament majoritáries

sobre les dues monolingües, amb independencia de la Ll, pero

principalment, com ja hem vist abans, entre els alumnes de

Llbil. En aquest grup l'opció trilingüe es la que té mes adeptes

(34,2%) i la segona, a 11 punts, la bilingüe (23,7%); les altres

dues opcions, les monolingües, teñen valors bastant per davall:

el castellá, així i tot, amb el 15'8% duplica el valor del cáta-

la, 7'9%.

Entre els alumnes de Llcat l'opció majoritária es la monolin-

güe catalana (24'0%), que té un valor molt semblant a les pluri-

lingües. L'opció amb menys partidaris, entre les quatre que con-
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sideram, es, lógicament, la que prescindeix del cátala, la qual

té, aixl i tot, /el 12,8%, quasi tants com entre els bilingües.

Els alumnes de Llcast teñen una distribució semblant ais

anteriors, pero, naturalment amb un canvi de posició per a la

llengua catalana i la llengua castellana. L'opció majoritária es

la monolingüe castellana (25,4%), que es un punt i mig superior

a la que tenia el cátala entre els de Llcat. Teñen valors molt

semblants l'opció trilingüe i la bilingüe. L'opció monolingüe

catalana només arriba al 8,6% i se sitúa, per tant, 4 punts per

davall el valor que els de Llcat donaven al castellá.

Llengües que 1'escola ha d'ensenyar

Segons la Ll i segons el curs (t T.1181-1182)

Castellá
Cat-cast
Cat-cast-ang
Cátala

Curs

b.4 Segons el curs.

Com es pot veure en el gráfic anterior ni ha variacions en

les respostes també segons el curs en qué están matriculáis. Els

cursos inferiors tendeixen mes a les solucions monolingües que

els cursos superiors, on predominen les solucions plurilingües.

A 1FP es on mes destaquen les respostes monolingües a favor del

cátala i del castellá.
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A 1BUP hi ha la mateixa tendencia, pero mes suavitzada. La

resposta majoritária es la referida a la proposta trilingüe, se-

guida, pero, de molt a prop de la monolingüe castellana i de la

bilingüe. Mentrestant la resposta que indica exclusivament el

cátala només es subscrita peí 15% deis enquestats.

A COU destaquen clarament les dues respostes plurilingües. La

que compta amb el suport majoritari es la que considera que

s 'han de dominar tres llengües ( 2 7 , 4 % ) , pero la bilingüe té un

valor prácticament idéntic ( 2 6 , 9 % ) . A l 'altra extrem les soluci-

ons monolingües també son molt próximes entre elles.

A 2/2FP, els valors es distribueixen de manera molt semblant

a com ho feien a COÜ, pero les solucions no son tan equilibra-

des. La proposta majoritária es, en aquest cas, la bilingüe

( 3 2 , 6 ) , seguida de la trilingüe, pero a prácticament 10 punts

( 2 3 , 9 ) . Aquesta inclinació cap a la proposta catalá-castellá, en

el terreny de les solucions monolingües també es dona, i ara a

favor del castellá (13,0% davant el 8 ,7% del cátala).

9.2.2. Llengües vehiculars a 1*escola.

Fins ara hem vist quines eren les llengües que, a parer deis

enquestats, 1'escola havia d'assegurar que els alumnes apren-

guessin.

Sembla lógic que les llengües que s 'han d'aprendre a 1'escola

hi siguin, a mes de com a assignatures, com a llengües vehicu-

lars183.

183. En les respostes que el qüestionari ofereix ais alumnes (pregunta LVE) ,
a mes de teñir la possibilitat d'una resposta lliure, s 'hi reflecteixen una
serie de possibilitats seguint diversos criteris: a) Elecció de la llengua al
marge de qualsevol circumstáncia particular de la classe (a.l. Una sola llen-
gua de les dues oficiáis que hi ha; a.2. Les dues llengües oficiáis); i b)
Elecció de la llengua a partir d'alguna circumstáncia de la classe (la llen-
gua deis professors o la de la raajoria de l 'a lumnat) .
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Catáis 29.2

Cit-cast 53.6
HC i altres resp.

La deis aljnnn. 5.5
La Jet prof. ',2

Castalia 1B.7

a. Valors globals.

En una primera aproxi-

mació al conjunt de la

mostra, podem veure que la

tria majoritária (el 90%)

s' ha fet al marge de cir-

cumstáncies especifiques

de la classe que puguin

condicionar la llengua vehicular a usar (t T.1183).

Els alumnes, per tant, es decanten molt majoritariament per

una resposta que tendeix mes a la concepció d'un model territo-

rial que no pas a la d'un de personal, si es que ens podem refe-

rir amb aquests termes a la doble diversitat de respostes que es

presentaven en el qüestionari.

En segon lloc podem veure que l'opció majoritária es la que

considera que hi han de ser habituáis les dues llengües (cátala

i castellá), la qual supera el 50% del total. Per tant hi ha una

clara opció a mantenir la situació actual, tot i que s'hi indi-

qui un major avang del cátala, ja que hi ha molts de centres en

qué aquest model encara no es practica i, en canvi, centres on

només s'hi ensenyi en cátala es prácticament impossible trobar-

ne.

La segona opció mes escollida es la que afirma que la llengua

habitual hauria de ser la llengua catalana; la donen prop d'una

tercera part deis enquestats. L'opció castellá se sitúa només a

poc mes del 10%.

En aquesta pregunta ens trobam en un deis pocs casos en qué

l'opció a favor del cátala se sitúa per damunt l'opció castellá.

Potser, la valoració que en fan en aquest cas es que es tracta

d'una mesura que afecta una decisió institucional, la planifica-

do escolar; per tant sembla que hi ha la idea clara que les

institucions, en el procés de normalització lingüística, han

d1estirar per davant 1'avang de la societat.
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b. Segons 1'origen familiar.

L'análisi per grups de procedencia familiar, té una distribu-

ció relativament semblant de l'opció bilingüe, al voltant del

50%, amb un lleuger avantatge, com sempre, entre els alumnes

filis de matrimonis mixtos. Pero la gran diferencia es en les

opcions monolingües. Entre els que pertanyen al grup AUT, tot i

que encara mantenen l'opció bilingüe en primer lloc, 1'exclusi-

vitat del cátala arriba al 41,4% mentre que l'opció «castellá»

només se sitúa al 4,9%.

En el grup MXT, l'opció a favor de la llengua catalana i la

de la llengua castellana teñen uns valors molt semblants, amb un

avantatge d'un punt per al cátala. Es la primera vegada que, en

aquest grup, l'opció a favor del cátala es superior a la caste-

llana.

Llengua vehicular de 1'escola

Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.1184)

1865:

I I NC ¡ a l t res r..

I*"*"*! La deis alumn.

CVCN La del prof.

r~~1 Castalia

Cat-cait

Cátala

'755;

565:

255;

05;

NC ¡ altres r.
La deis alumn.
La del prof.
Castellá
Cat-cast
Cátala

Global

2.3
3.5
0.6
4.9

47.4
41.4

Palma

2.5
4.6
0

3.4
57

27.4

Pobles

2.3
1.9
1.2
1.5

39.2
53.9

Global

2.6
6.1
2.2

16,1
55.7
17.4

Palma

1.9
6.8
1.9

18.6
57.1
13.7

Pobles

3.3
3.3
3.3
5
55
36

Global

4.7
16
1.6

19.9
53.4
10.5

Palma

5.5
11
2.1
19.2
53.4

Pobles

2.8
5.6
6

19.4
52.8
19.4

ñUT MXT IMM

Entre els filis d'immigrants (IMM), la segona opció es la que

pretén 1'exclusivitat del castellá (19,9%) i la del cátala baixa

fins al 10,5%. Quasi al mateix nivell se sitúa l'opció que con-

diciona l'ús de la llengua a la majoria deis alumnes de la clas-

se (10,0%), que es la vegada en qué aquesta opció assoleix un

nivell mes elevat i, per tant, en qué mes s'inclinen pels drets
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individuáis sobre els térritorials. Es de destacar que precisa-

ment aquesta tendencia es doni en el grup on hi ha mes castella-

noparlants i que mes es localitza a Palma.

c. Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

En el mateix gráfic podem veure que l'opció bilingüe es manté

en tots els casos com a majoritária i sempre per damunt del 50%.

L1única excepció es dona entre els alumnes del grup AUT que vi-

uen ais pobles, on la primera posició 1'ocupa l'opció monolingüe

a favor del cátala (53,9%) en detriment, principalment, de l'op-

ció castellá (1,5%), i també de l'opció bilingüe (39,2%).

El comportament deis alumnes en aquesta pregunta es la que ja

ha estat observada en altres moments d'aquest treball. Els filis

de pares nascuts ambdós ais Falsos Catalans que viuen a Palma es

comporten igual que els filis de matrimonis mixtos de pobles;

els filis d'immigrants que viuen a pobles teñen un comportament

semblant ais deis filis de matrimonis mixtos que viuen a Palma.

Es a dir, Palma neutralitza l'efecte d'un progenitor cátala.

Simplificant podríem dir que viure a Palma es equivalent a subs-

tituir un progenitor autócton per un d'immigrant.

d. Segons la Ll.

L'opció bilingüe sobretot destaca entre els que diuen teñir

les dues llengües com a Ll (abans ja passava aixó amb el grup

MXT) .

Entre els que diuen teñir el cátala com a Ll, l'opció

«llengua ()» se sitúa al 45,7%, igualat amb la bilingües

(45,3%), i deixen totes les altres opcions amb valors molt bai-

xos; el castellá está en el 3,1%.

Els que teñen el castellá com a Ll fan prevaler aquesta opció

(20,4%) per damunt la de la «llengua ()» (9,6%), pero molt per

davall la bilingüe (56,2%) i son els que mes es decanten a favor
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de la majoria de la classe (8,8%), la qual cosa prova el que hem

dit abans en relació amb el grup de filis d1immigrants, sobretot

residents a Palma.

En el grup que declaren teñir les dues llengües com a Ll, ja

hem dit que la tria de l'opció bilingüe era molt elevada. En

aquest grup també es mes alta la defensa del cátala com a llen-

gua habitual de 1'escola (23,7%) i a dos tergos de distancia se

sitúa el castellá (7,9%).

En tots els casos el dret del professor a expressar-se en la

seva llengua es molt menystingut.

Aquesta es una de les poques situacions en qué la fidelitat

deis catalanoparlants a l'opció catalana es mes elevada que la

deis castellanoparlants a la seva llengua. L'assumpció que 1'es-

cola ha de ser en la llengua propia del país, o amb les dues

oficiáis, es molt mes elevada del que es podria esperar a partir

de les respostes que havíem obtingut fins ara.

Llengües vehiculars de 1'escola

Segons la Ll i segons el curs (t T.1185-1186)

NC ¡ altres r.
La deis alumn.
La del prof.
Castellá
Cat-cast
Cátala

1.9
3.3
0,8
3.1

45.3
45.7

2.6
7.9

66.5
23,7
_

1.5
20.4
56.2
9.6

2.7
5

1.7
11.9
53.7
24.9

6.7
0.9
7.2

42.6
37.2

1.4
4.6
3

12.3
48.9
32.9

1.1
6.5
2.2
9.8

60.9
19.6

Curs
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e) Segons el curs.

L'análisi d1aquesta pregunta per cursos ens mostra que l'op-

ció majoritária es sempre la bilingüe, que adquireix el valor

raes baix a 1FP ( 4 2 , 6 % ) i el mes alt a 2/2FP ( 6 0 , 9 % )

La segona opció mes elegida es la monolingüe «llengua ( ) » que

té en els dos grups anteriors els extrems, pero ara invertits

(1FP: 37,2%; 2/2FP: 19,6%).

La tercera opció es la monolingüe «castellá» que precisament

té el punt mes elevat a COU (12,3%) i el mes baix a 1FP ( 7 , 2 % ) .

Així i tot, s 'ha de considerar molt baix en tots els grups.

L1opció de la llengua majoritária deis alumnes de la classe

té un valor molt semblant en tots els cursos i, sempre, molt

baix. Els altres valors encara son mes baixos.

En tots els cursos, a pesar d1aquesta diferencia apreciable

amb relació a l'opció «llengua ( ) » , la suma de les opcions bi-

lingüe i monolingüe catalana assoleixen un nivell prácticament

idéntic, com es pot observar en el gráfic anterior*84.

9.3. EQÜIPARACIÓ OFICIAL DEL CÁTALA I DEL CASTELLÁ.

Els estats plurilingües, peí que fa al tractament de les

llengües, poden optar per diversos models, classificables en dos

grups, segons si pretenen donar un tractament igualitari a totes

les llengües que hi pertanyen o donar un tráete preferencial a

alguna o algunes.

184. El grau de catalanització del centre en qué estudien (molt relacionat en
guasi tots els casos amb el grup de procedencia i amb la residencia) té im-
portancia en la tria. De tota manera aquesta tendencia no pot ser sempre
tinguda en compte per aquest fet i peí baix nombre d1 alumnes que queda en
algún subgrup. Així i tot, n 'h i ha dos (AÜT de pobles i MXT de Palma) en qué
la relació sembla mes clara. AUT pobles: grau de catalanització O respostes
1 (cátala) mes 3 (totes dues) = 66,7%; 1 = 91,7%; 2 = 93,1%; 3 = 91,6%; 4 =
94,8%; 6 = 96,0%. MXT Palma: O = 66,7%; 1 = 66,0%; 2 = 70,8%; 3 = 75,0%; 4 =
91,7% (t T.1188-1190).
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La Constitució espanyola, hereua de les époques de prohibició

del cátala i de les altres llengües no castellanas, ha optat per

la via desigualitária, la qual s'evidencia en molts d'aspectes,

que básicament se centren en el fet que prescriu uns deures de

tots els ciutadans envers la llengua castellana que no reconeix

a les altres i en la consideració d'aquesta llengua com 1'única

oficial del conjunt de l'estat.

Aquesta situació, a causa del llarg període de temps en qué

només s'ha reconegut oficialment 1'existencia del castella, pot

no ser percebuda pels ciutadans i, encara mes, pels joves que

han nascut en una época en qué la presencia del castella esdeve-

nia part de la quotinianitat deis mallorquins.

La ruptura de la desigualtat podria produir-se en dos sen-

tits: per l'expansió del model de plurilingüisme oficial a tots

els territoris de l'estat o per l'expansió del monolingüisme

territorial a partir de les llengües própies. En el qüestionari

hi ha dues preguntes que fan referencia explícita a aqüestes

dues situacions185

EQUIPARACIÓ DE L ' O F I C I A L I T A T DEL CAÍALA I DEL CASTELLA (t T.1202-1203)

LABE. Hodel escolar bilingüe per a tot l'estat (,,.al territori propi del
castella batiría de ser obligat l'estudi d'una altra llengua de l'estat}

LOH. Oficialitat única del cátala a Mallorca

HC

3,7

4,3

Sí

32,2

38,9

No

64,1

56,8

Les dues preguntes aborden la qüestió d 'un model lingüístic

igualitari des de perspectives diferents (la d'extensió d 'un

cert bilingüisme a tots els territoris o la de l'acceptació de

monolingüismes oficiáis).

185. La primera (LAEE, en el qüestionari) al-ludeix al tractament escolar
diferenciat que es fa en el conjunt de l'estat espanyol, peí qual uns alumnes
teñen l'obligació d'estudiar una llengua raes que la que es propia del terri-
tori on viuen, i uns altres, no. La segona pregunta (LOM) planteja el tracta-
ment del cátala com a llengua oficial de Mallorca. Una, per tant, fa referen-
cia a l'expansió del bilingüisrae escolar a tot l'estat i 1'altra a l 'amplia-
ció del monolingüisme a partir de la llengua propia del territori.
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La proporció d'opinions favorables i desfavorables a les dues

preguntes son molt semblants en ambdós casos; pero, aixl i tot,

la que tendeix a fer créixer el monolingüisme, i que només afec-

ta la propia comunitat, té mes partidaris que la que pretén am-

pliar el bilingüisme, en el camp educatiu, i que té els efectes

immediats fora del propi territori.

Tampoc no hi ha coincidencia en el fet de considerar les dues

propostes acceptables o no186. Aixó, pot indicar, probablement,

que en les respostes afirmativas i negativas hi concorden dos

pensaments segons a quin fet atorguin preferencia: a) al model

lingüístic (bilingüe o monolingüe); o b) a la igualtat de tots

els membres de l'estat (o tots monolingües o tots bilingües).

9.3.1. Model escolar bilingüe per a tot l'estat.

Sí 32.2

MC 3.7

Una amplia majoria deis en-

questats no están d'acord amb

el fet que els alumnes que

viuen en territori castellá

hagin d'incorporar en el seu

curriculum escolar l'estudi

d'una altra llengua de l'es-

tat.

Si tenim en compte que la

majoria considerava que 1'escola de Mallorca havia d'assegurar

el coneixement del cátala i del castellá, ens trobam amb la

paradoxa que aquests joves accepten una major cárrega académica

per a ells de la que consideren que han de teñir altres estudi-

ants del mateix estat. Es probable que en aquest fet hi inter-

vingui la valoració que fan de la utilitat de cada una de les

llengües i l'acceptació tácita del model desigualitari en vigor.

No 64.1

186. Noraés el 53,8% deis partidaris de la primera proposta ho son de la
segona i només el 65% deis contraris de la primera ho son de la segona
(t T.1204).
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a) Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia.

El desacord amb 1'obligatorietat d'aprendre a les escoles de

territori castellá una altra llengua de l'estat continua essent

majoritari, siguí quin sigui el grup de procedencia familiar a

qué pertanyin els enquestats; encara que es major en els grups

amb un o dos progenitors immigrants; es a dir, en els que teñen

mes participació familiar d'origen forá, generalment deis terri-

toris que serien afectats per aquesta mesura.

Aquest desacord prova, en certa manera, una acceptació de la

situació actual, que també es manifestava en els resultats que

obteniem a la pregunta sobre quines havien de ser les llengües

que 1'escola havia d'assegurar que els alumnes aprenguessin i a

la que demanava quina havia de ser la llengua vehicular, ja que

les respostes mes majoritáries eren les que incloíen les dues

llengües que ara son oficiáis.

Acord amb un model escolar bilingüe per a tot l'estat

(t T.1205)

100?i r-r

Cal destacar, pero, que hi ha una diferencia, a favor de la

mesura, de mes de 10 punts entre les respostes deis filis deis

matrimonis autóctons (AUT) i les deis altres dos grups (MXT i

IMM) .
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Podem dir, per tant, que en el grup amb mes participació au-

tóctona ni ha una major tendencia a reclamar una situació igua-

litaria a nivell d'estat. Aquesta tendencia es confirma en ana-

litzar, dins de cada grup, com es distribueixen les respostes

tenint en compte, també, el lloc de residencia.

En tots els grups la resposta afirmativa a la pregunta es

bastant mes elevada entre els alumnes de pobles que entre els de

Palma. La diferencia menor es d'll punts en el grup amb pares de

procedencia mixta. En els altres dos grups, els partidaris de la

proposta que viuen ais pobles prácticament son el doble deis que

viuen a Palma; en aquest cas, la relació entre el lloc de resi-

dencia i la resposta a la pregunta formulada sembla evident.

En preguntes anteriors, sobretot quan están relacionades amb

els usos, ja hem vist que en un grup de poblé en qué algún pro-

genitor es immigrant (o tots dos) les respostes favorables al

cátala sempre solen ser mes altes, o semblants, a les del grup

de Palma amb un progenitor cátala mes. En aquest cas, pero,

qualsevol grup de pobles té un percentatge de respostes afirma-

tives superior a qualsevol grup de Palma. Aquesta diferencia es

deguda básicament al fet que la resposta afirmativa entre els

immigrants de segona generado que viuen ais pobles es molt mes

elevada del que caldria esperar peí nivell que té entre els de

Palma o per com es comporten en preguntes similars; en aquest

cas, fins i tot, es superior a la resposta afirmativa donada
187pels filis de matrimonis mixtos de pobles0 ' . Es probable,

dones, que el lloc de residencia (1'entorn mes o menys catala-

ni tzat) , generalment, sigui mes determinant que 1'origen famili-

ar en aquest tipus de qüestions.

En un sol grup (AUT amb residencia a pobles) el nombre d 'a-

lumnes que es mostren partidaris de l'extensió del bilingüisme

escolar a tot l'estat son mes que els que hi están en desacord.

187. Així i tot, convé teñir en compte que el nombre d'alumnes d'aquest grup
es massa reduit per poder generalitzar a partir deis resultats que dona.
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b) Segons el curs.

La distribució d'aquests valors per cursos ens dona com a

resultat que entre els cursos inferiors (1BUP i 1FP) ni ha mes

partidaris de fer extensiu el bilingüisme escolar a tot l'estat

que no pas ais superiors (COU i 2/2FP). A mes aquesta distribu-

ció es paral-lela en tots els grups d'origen familiar; així i

tot convé teñir en compte que en algún grup (sobretot de 2/2FP)

el nombre d'alumnes que en formen part es massa reduit per poder

ser tinguts en compte els resultats com a signif icatius. Els

valors que adquireix la resposta afirmativa en aquests casos,

son representáis a la taula següent188.

MODEL ESCOLAR BILINGÜE PER A TOT L'ESTAT. SEGONS EL CURS (t T.1212-1215).

Total

ADT

m
IHM

1BÜP

32,1 [402]

40,2 [214]

23,2 [108]

22,5 [80]

1PP

40,8 [223]

46,0 [111]

39,6 [48]

32,8 [64]

COO

28,3 [219]

32,6 [135]

22,8 [57]

18,5 [27]

2/2FP

20,7 [92]

32,7 [55]

0,0 [17]

5,0 [20]

c) Segons la Ll.

La llengua primera deis alumnes presenta una forta relació

amb l'opció triada en aquesta pregunta. Tenint en compte única-

ment els alumnes de les opcions de Ll mes nombroses (cátala,

castellá i cátala 1 castellá), els valors son els representáis

en el gráfic (t T.1216).

L'opció mes escollida continua essent la d'oposició a la pro-

posta formulada. Així i tot entre els alumnes de Llcat 1'acord

es molt mes alt que entre els alumnes de Llcast. Els alumnes bi-

lingües se sitúen enmig deis altres dos grups.

188. Entre els claudátors hi ha el nombre d'alumnes amb les característiques
que la f i la i la columna indiquen. El percentatge fa referencia a la propor-
ció d'aquests alumnes que han contestat «Sí» a la pregunta.
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els ValorS que Modal escolar bilingüe per a tot l 'estat

J segons la Li
hem vist fins ara podem ado-

nar-nos que el resultat global

deis alumnes del grup AUT i

deis alumnes Llcat son gairebé

equivalents (38% i 40%, res-

pectivament) i aixó mateix

passa amb els valors del grup

IMM i deis alumnes de Llcast

(23% i 21%); les diferencies

que hi ha, de dos punts, com

quasi sempre, tendeixen a fer

mes oposats els grups quan es

comparen per la Ll que no quan es comparen per 1"origen famili-

ar.

I Sí E33 NC m No

HC 4.3

9.3.2. Oficialitat única del cátala a Mallorca.

Sí 38.9

A la pregunta anterior,

la proposta que es felá no

afectava directament els

alumnes, perqué no signi-

ficava cap canvi de legis-

lació en el seu territori,

sino en el territori en

qué la llengua castellana

es la propia. En canvi ara

la pregunta es sobre un

fet que afecta el territori en qué viuen: la declaració de la

llengua propia d'aquest territori com a llengua oficial única.

Per tant implica majoritáriament, per a uns alumnes, l'oficia-

lització en exclusiva de la seva llengua i per a uns altres, la

pérdua de 1'oficialitat de la seva.

En aquest cas hi ha, en tot el conjunt de la mostra, mes

acceptació de la proposta que no en la pregunta anterior (apro-

Mo 56.S
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ximadament es 10 punts superior), com ja hem vist abans

(t T.1203).

a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

Com ha passat en moltes altres ocasions, la distribució d'a-

quest valors pels diferents grups d1origen familiar no son

iguals, tal com mostra el gráfic:

Acord amb 1'oficialitat única del cátala a Mallorca

Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia

(t T.1218)

1005! ._

755í _

ñUT

I Sí

HXT

3 HC

IMM

I No

Es ciar que la proposta rep un suport major deis alumnes

d1origen autócton i deis de procedencia mixta. L'augment, en

relació amb la pregunta anterior, també es superior en el grup

AUT (9 punts) al deis altres dos (6 punts i 1 punt, respectiva-

ment). D'altra banda, en el grup AUT, partidaris i contraris de

l'oficialitat única del cátala están igualats, mentre que en els

grups MXT i IMM están en una proporció aproximada d'l a 2 i d'l

a 3, respectivament.

En aquest cas, hi ha un ventall mes ampli d1alumnes autóctons

amb voluntat de canviar la situació actual. En la distribució

deis alumnes d'aquests grups entre Palma i pobles se segueix la

mateixa tendencia que hem vist fins ara.
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En primer lloc, les opinions deis alumnes del grup IMM de

Palma i de pobles s1 aproximen molt mes entre elles i deixa de

ser clarament significativa la diferencia que hi ha, encara que

es mantengui una major opinió favorable al cátala entre els

alumnes deis pobles. Aixi i tot, entre els immigrants de segona

generació que viuen a pobles es l'únic cas en qué 1' acord amb

aquesta afirmació té menys acceptació que el de fer extensiu el

bilingüisme escolar a la resta de l'estat.

En els altres dos grups sembla que continúen estant relaci-

onades les variables lloc de residencia i opinió respecte a

aquesta pregunta. El grup AUT de pobles es l'únic on l'opció

favorable a 1'oficialitzacio exclusiva del cátala supera la que

n'és contraria, i no fa amb mes d'll punts.

En tots els casos, també, en els grups de pobles hi ha, pro-

porcionalment, mes alumnes que están a favor de l'opció d'ofi-

cialitat única del cátala que en els de Palma, com ja hem dit.

Aquesta diferencia igualment es manifesta en el fet que tots els

grups de pobles superen, en actitud positiva, els de Palma amb

un progenitor cátala mes.

b) Segons el curs i la Ll.

La resposta que es dona a aquesta qüestió segueix una distri-

bució per cursos semblant a la de la pregunta anterior. En tots

els cursos enquestats hi ha, també, un augment de 1'opinió favo-

rable, principalment destacable entre els alumnes de COU, que

ara son els segons mes favorables.

La mateixa distribució entre els diferents cursos es manté si

els analitzam a partir deis diferents grups de procedencia fami-

liar, encara que en algún d'aquests subgrups es manté la mateixa

proporció de respostes favorables que en la pregunta anterior.
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OFICIALITAT ÚNICA DEL CÁTALA A MALLORCA, SEGOHS EL CORS (í T. 1225-1228).

Total

AÜT

HXT

IHM

1BÜÍ

36,8 [402]

46,7 [214]

27,8 [108]

22,5 [80]

1FP

49,3 [223]

58,6 [111]

45,8 [48]

35,9 [64]

con
39,3 [219]

47,4 [135]

29,8 [57]

18,5 [27]

2/2FP

21,7 [92]

32,7 [55]

5,9 [17]

5,0 [20]

Un fet a teñir en compte es

que el grup IMM es en l'únic

en qué no hi ha augment, o

aquest es molt petit, de 1'o-

pinió favorable a la pregunta

formulada. L' explicado pot

ser, precisament, que es el

grup amb mes proporció de

Llcast i, en aquest cas, es

tracta de reduir en el terri-

tori on viuen la importancia

d1aquesta seva primera llen-

gua.

Aixó queda corroborat en el

Qficialitat única del cátala a Mallorca
segons la Lí

I Sí EDNo

gráfic que distribueix els valors a partir de la Ll.

Entre els de Llcat la resposta afirmativa supera la meitat

deis alumnes i es colloca molt a prop deis valors que globalment

té el grup AUT. Aixó mateix passa amb els de Llcast que se si-

túen en un valor molt semblant ais del grup MXT i IMM

(t T.1229).

9.4. EL MANTENIMENT SOCIAL DE LA LLENGUA.

El manteniment d'una llengua només es garanteix per l'ús en

les relacions socials no institucionalitzades; els tractaments
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oficiáis i la resta d'usos esdevenen secundaris i només teñen

importancia en tant que, segons el sentit en qué actuiin, poden

afavorir-ne l'extensió o la substitució.

D'altra banda, en situacions de conflíete lingüístic, la

llengua que té garantida la supervivencia es la que pot genera-

litzar-se a tots els sectors lingüístics. En el nostre cas, la

llengua catalana no assoleix aquest nivell i el castellá, sí. Es

necessari, per tant, que el cátala aconsegueixi aquesta genera-

lització si se'n vol assegurar la continuitat.

En aquest cas la majoria deis joves enquestats consideren que

seria bo que a Mallorca tothom parlas en cátala, i prácticament

tots creuen convenient que se'n conservi l'ús.

EL MAHTEHIHEHT SOCIAL DE LA LLENGOA CATALANA (i T.1231-1232)

HG. Seria bo que a Mallorca tothoi parlas cátala

PLH. Es bo que a Mallorca es conservi el cátala

NC

5,5

4,5

Sí

69

90,9

NO

25,5

4,6

En aquesta taula queda palés que hi ha un suport general con-

siderable al fet de voler mantenir l'ús del cátala a Mallorca.

9.4.1. La generalització de l'ús de la llengua catalana,

a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

Les variables grup d'origen familiar i lloc de residencia son

decisives sobre el nivell de resposta positiva a la bondat de

l'expansió de la llengua catalana a tota la societat mallorquí-

na.

Les diferencies entre les respostes deis diferents grups es

prou clara. El grup amb mes component autócton (AÜT) está molt

majoritáriament d'acord amb la generalització de l'ús del cátala

mentre que en el grup de procedencia immigrant la tendencia ma-

joritária, encara que només sigui amb 7 punts de diferencia, es

la d'oposar-s'hi. Els valors del grup de procedencia mixta se

sitúen entre els deis altres dos.
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Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala

Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia

Sí HC I No

Les diferencies d1actitud entre els alumnes amb residencia a

Palma o a pobles es mantenen en el mateix sentit, encara que, en

algún cas, no son tan clares com en altres ocasions. Els resi-

dents de pobles en tots els casos son mes favorables a la gene-

ralització de l'ús de la llengua catalana.

Els grups de pobles amb un o dos progenitors d'origen no

autócton, com hem vist que passa sovint, s'igualen, o superen,

en la proporció de respostes positives ais grups de Palma amb un

progenitor autócton mes. D'altra banda podem veure que, en tots

els agrupaments fets, la resposta majoritária es 1'afirmativa,

excepte en el grup de filis l'immigrants amb residencia a Palma.

b) Segons el curs.

La distribució per cursos d'aquests valors dona un major

acord amb la generalització de l'ús de la llengua catalana entre

els alumnes de COU, seguits deis de 1BÜP, tot i que no hi ha

grans distancies entre els diferents cursos i, a mes, en tots

els casos la resposta majoritária es 1'afirmativa (T T.1234).
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Seria bo que a Mea tothom parlas cátala
segons el curs

íes;: r

75* -

Les diferencies deis valors

de les respostes en els dis-

tints cursos sembla que indi-

quen que els alumnes de COU

son els mes partidaris de la

generalització de 1'ús del

cátala; pero la poca diferen-

cia (la máxima es d'll punts),

i el fet que la distribució

deis grups de procedencia fa-

miliar per cursos no es regu-

lar, ens fa suposar que també

pot pesar aquest condicionant

en les diferencies; cosa que

s'evidencia quan fem la comparació entre cursos a partir deis

grups de procedencia familiar, ja que no es manté en primer lloc

el grup de COU en tots els casos, tot i que ara alguns deis sub-

grups tractats son massa reduits per poder generalitzar-ne els

resultats (t T.1242-1245).

En resum, hem de dir que, en aquesta pregunta, sembla que el

nivell que cursen els alumnes no hi está relacionat o, com a

minim, no hi está de forma prou clara.

ISÍ ^ HC F~H HO

c) Segons la Ll.

,189A tots els grups10' de Ll la resposta majoritária es la favo-

rable a la generalització social de la llengua catalana; així i

tot, les diferencies entre un i altre grup son importants.

La gran majoria deis alumnes que teñen el cátala com a Ll son

partidaris de l'expansió de l'ús de la llengua catalana, mentre

que també no son majoritariament els que hi teñen el castellá.

Aquest fet ens mostra, com ja hem dit en altres parts d1aquest

189. Només tenira en compte els grups «cátala», «castellá» i «cátala i caste-
llá», que representen el 98,18% del total de la mostra.
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treball, que la voluntat a

favor de la llengua catalana

es mes elevada que el que se'n

desprén de la práctica. El

grup que es declara bilingüe

se sitúa entremig deis altres

dos (en aquest cas hem de des-

tacar l'alt percentatge d'a-

lumnes que no contesten; pero

ser un grup quantitativament

reduit amorteix la importancia

d'aquest fet).

Seria bo que a Mea, tothom parlas cátala
iegons la Ll

ISÍ r~IHo

Sí 9B.9

\

NC 4.5

No 4.6

9.4.2. La conservació de la llengua catalana a Mallorca.

Com hem vist al comengament

d1aquest capítol, prácticament

la totalitat deis alumnes va-

lora positivament que, a Ma-

llorca, es procuri conservar

l'ús de la llengua catalana

(t T.1232).

Aquest alt percentatge es

manté, en tots els casos, superior al 82%, indistintament de

quin sigui el grup d1alumnes en qué analitzam aquesta resposta,

encara que hi hagi algunes diferencies apreciables entre uns i

altres.
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a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.

La diferencia d1origen familiar es una de les variables que

condiciona el valor que globalment adquireix aquesta opinió.

En el grup de filis de pares nascuts ais Falsos Catalans

(AUT) prácticament la totalitat deis alumnes es manifesta favo-

rable a la conservació de la llengua catalana a Mallorca i úni-

cament poc mes del 10% deis filis d'immigrants (IMM) s'hi mos-

tren contraris.

Es bo que a Mallorca es conservi el cátala

Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia

25*

No
NC
Sí

Global

1.9
3.7

94.4

Palma

3.4
3.8

92.8

Pobles

0.8
3.5

95.3

Global

5.7
4.4
90

Palma

6.8
2.5

90.7

Pobles

0

6.7
93.3

Global

10.5
6.8

S7.7

Palma

10,3
6.2

83.6

Pobles

8.3
8.3

83.3

Sí NC I No

La residencia a Palma o a pobles condiciona la resposta pero

no d'una manera tan clara com en altres ocasions, peí fet que

ara una de les respostes concentra gairebé tots els alumnes.

Malgrat que en tots els casos els que viuen a pobles teñen

una resposta mes positiva (o menys negativa en el cas deis filis

deis immigrants de segona generació) les diferencies que es pro-

dueixen a partir del lloc de residencia son inapreciables i no

es pot dir, en cap cas (excepte, tal volta, entre els filis de

matrimonis mixtos, que els de pobles no hi donen cap resposta

contraria) que ambdues variables estiguin relacionades.
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b) Segons el curs.

¿5 bo que a Mea es, conserví el cátala
segons el curs

100!;

75X

25*

Tenint en compte el curs en

qué están matriculats els

alumnes, les diferencies tor-

nen a ser molt petites (els

extrems están distanciats en

menys de 7 punts) i, una altra

vegada, entre els alumnes de

COÜ es on podem trobar una

proporció mes elevada de res-

postes favorables (t T.1248).

Sens dubte la distribució

irregular deis alumnes segons

la procedencia familiar en els

distints cursos, com passava en la pregunta anterior, provoca

part de les desviacions que es poden observar. Si l'análisi per

cursos la fem dins de cada grup, el resultat que ens dona es que

no hi ha relació entre la variable curs i la resposta que donen

a la pregunta que ara analitzam; i, a mes, en algún cas, COU

deixa de ser el curs en qué hi ha mes respostes favorables (t

T.1256-1259).

No
HC
Sí

1BUP

4.7
3

92.3

ÍFP

5.4
9

85.7

COU

4.1
2.3

<53.6

2/2FP

3.3
5.4

91.3

I Si I - IHo

bo que a Mca.es conserví el cátala
segons la Ll

c) Segons la Ll.

La mateixa análisi a partir

de la Ll deis alumnes ens mos-

tra també que la variació que

es produeix entre els distints

grups es petita, tot i que

significativa (t T.1249).

Només un 1% d'alumnes de

Llcat son contraris al mante-

niment de la llengua catalana

a Mallorca. En els altres dos

108Ü r-

I Sí E3NC I—IHo
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grups lingüística aquesta proporció es mes elevada, pero en cap

no arriba al 10%. En aquest cas, la residencia a pobles o a

Palma no afecta la distribució de valors, excepte entre els

bilingües que, en els pobles, teñen mes tendencia a donar una
1Q(1resposta afirmativa13".

9.5. CONCLUSIONS

Tots els sectors d'alumnes de la mostra coincideixen a l'hora

de valorar els principáis factors que actúen en el procés de

normalitzacio lingüística: I1escola, els mitjans de comunicació

i la familia, son, amb molta diferencia, els mes citats. Dos d' a-

quests factors (la familia i 1'escola) també apareixen com els

ámbits on prácticament la totalitat deis enquestats han aprés a

parlar el cátala i on millor han aprés aquesta llengua191. De

tota manera, en 1'aproximado a la forma d'aprenentatge, global-

ment sempre la familia apareixia per davant 1'escola i ara passa

al revés; cal entendre, per tant, que amb el terme normalitzacio

lingüística abracen mes que la simple extensió del coneixement.

A mes, dos d'aquests factors (1'escola i els mitjans de comu-

nicació), juntament amb 1'administració pública, sempre solen

esmentar-se en tractar deis ámbits en qué cal fer avangar la

normalitzacio lingüística. Cal teñir en compte que, per exemple,

a la televisió, tal com hem vist en un altre capítol (4.9), hi

donen molt poca importancia com a mitjá d'aprenentatge i, en

canvi, gairebé en tots els grups els mitjans de comunicació com

a factors de normalitzacio están per davant la familia.

190. Els alumnes de Llcat de Palma donen el 94% de respostes afirmativos, els
de pobles el 95,8%. Els de Llcast el 88% i el 87,3%, respectivament. Els de
Llbil el 86,4% i el 92,9%. (t T.1261-1263)

191. v. capítol 4.4
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A part d'aquesta coincidencia general, entre els filis de ma-

trimonis autóctons (i també, si s'analitza des de la Ll, entre

els catalanoparlants) ni ha una major presencia de la familia

com el factor mes important. En canvi, en els altres dos grups

d1origen familiar (i entre els castellanoparlants) no ni donen

tanta d1importancia, tot i que conserva el tercer lloc. A mes,

entre els que son caracteritzables com a mes próxims a l'ús del

cátala ni ha una major concentració de parers al voltant d'a-

quests tres factors; en canvi entre els que en son mes allu-

nyats, n'hi ha una major dispersió.

Amb relació ais cursos, els alumnes de COU tornen a teñir un

comportament diferenciat al de la resta de joves, que té mes a

veure amb la reflexió sobre la realitat que no amb l'ús. El fet

que donin una major importancia relativa a 1'entorn extrafamili-

ar (escola, mitjans de comunicado i institucions polítiques),

suposam que pot explicar-se, en part, per la major capacitat

analítica que deuen teñir i també peí curriculum escolar.

En línies generáis podem afirmar que els joves donen impor-

tancia, amb relació a la normalització lingüística, ais mateixos

factors que la majoria de la població.

Amb relació al papar de 1'escola en la normalització lingüís-

tica, prop de dues terceres parts de 1'alumnat consideren que

I1escola ha d'assegurar 1'aprenentatge de mes d'una llengua.

Aixó implica la créenla que 1'escola monolingüe no es satisfac-

toria per a la nostra societat. A mes, l'altre terg, els que

només citen una llengua, es divideix, quasi per la meitat, en

dos sectors oposats: un, lleugerament majoritari, que diu que la

llengua a assegurar per 1'escola ha de ser el cátala; i l'altre

que creu que ha de ser el castellá.

L'opció dominant de combinació de mes d'una llengua es la que

inclou el cátala, el castellá i l'anglés; la mateixa que, teóri-

cament, impulsa 1'administració autonómica.

En aquest sentit sembla que els alumnes de Mallorca, indepen-

dentment de quina es la llengua que consideren com a Ll propia,
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es decanten per soluciona plurilingües, que inclouen les dues

llengües oficiáis. Així i tot, ni ha tendencia, dins cada grup

lingüístic, a donar major presencia de la solució monolingüe a

favor de la seva llengua i llevar-ne a l'altra llengua oficial.

Cal afegir, pero, que aquesta tendencia de lleialtat a la propia

llengua es mes arrelada entre els de Llcast que entre els de

Llcat, en contra, per tant, del que de vegades es diu amb rela-

ció ais nacionalismes defensius i ais nacionalismos d'estat. La

inercia a persistir en el manteniment de la situació heretada es

probablement un deis factors que ho poden explicar. Aixó mateix

succeeix quant al lloc de residencia i ais grups de procedencia

familiar (cal fixar-se que un terg deis filis d'immigrants es

mostra partidari que 1'escola només asseguri 1'aprenentatge del

castellá, la qual cosa diu poc a favor de la necessitat d'inte-

gració que teñen).

En aquests valors podem veure que la maduresa, que se suposa

que atorga una major edat i uns majors coneixements, deis alum-

nes de COU i de 2/2FP es manifesta en la voluntat d'afavorir l'a-

prenentatge de diverses llengües a 1'escola (el model que actu-

alment es proposa des d'instáncies polítiques i que es du, amb

mes desencert que encert, a la práctica). Mentrestant els alum-

nes deis primers cursos es defineixen mes a favor de solucions

monolingües, probablement mes allunyades del que es possible en

escoles de comunitats com la nostra.

En fer referencia a quina ha de ser la llengua vehicular de

1"escola, continua havent-hi globalment una opinió favorable a

la presencia de les dues llengües oficiáis (50,6%). La resta de

l'alumnat es majoritáriament partidari que sigui la llengua

catalana (29,2%) i només el 10% es declara partidari que sigui

el castellá. En aquest cas es produeix una gran discrepancia en-

tre 1'opinió deis alumnes i la realitat, ja que, actualment,
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només prop del 30% de la població escolar rep ensenyament en

cátala, majoritáriament de forma parcial192.

En els grups d'origen o de residencia mes catalanitzats l'op-

ció a favor de l'ús del cátala augmenta i es converteix, en al-

guns casos, en majoritária; en canvi, els valors mes alts que

assoleix l'opció favorable al castellá com a llengua vehicular

única només arriba al 20% entre els castellanoparlants.

La majoria d'alumnes no están d'acord amb les propostes d'i-

gualitarisme lingüístic que ni ha al qüestionari. La resposta

negativa a l'expansió del bilingüisme escolar a territori caste-

llá es superior a la negativa d'oficialitzar el monolingüisme

cátala a Mallorca.

Segons 1'origen, mes cátala o menys, de les famílies en varia

el grau de disconformitat, que disminueix en les que teñen mes

components catalans. També hi ha un increment d'opinió favorable

a les respostes si la residencia deis enquestats es ais pobles,

la qual es fa majoritária si, a part de viure-hi, els seus pro-

genitors han nascut a territori cátala. En la primera pregunta,

el lloc de residencia sembla mes determinant que el tipus de

familia.

Els alumnes filis d'immigrants i els de Llcast son els que

fan variar menys la diferencia d'acord i desacord entre la pri-

mera i la segona proposta i, en tots dos casos, en son clarament

contraris. La rao pot ser deguda al fet que es tracta, en la

segona, de retirar la consideració d'oficial a la seva llengua.

A pesar d1aqüestes opinions contraríes a fer canvis impor-

tants en la legislado lingüística, la majoria d'alumnes creuen

positiu que tots els mallorquins parlin la llengua catalana, si-

gui quin sigui 1' origen familiar i el lloc de residencia deis

que contesten, encara que els grups que generalment s'han anat

192. v. Martínez (1995: 14)
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mostrant mes favorables a la llengua catalana reafirmen aquesta

tendencia.

En els resultats s'ha de valorar, principalment peí que fa al

grup IMM, que hi ha una voluntat teórica major de catalanització

del que realment es dona, o permet la práctica. Es important

destacar que la meitat deis filis escolaritzats deis immigrants

es partidaria que tothom a Mallorca parli en la llengua propia

d'aquest territori i, per tant, en aquesta voluntat s'inclouen

unes accions que els afecten a ells.

En conseqüéncia, la necessitat de conservar l'ús de la llen-

gua catalana es acceptada per prácticament tota la població i

les diferents variables estudiades influeixen molt poc en la

proporció de respostes positives.

Sembla ciar, per tant, que la gran majoria de joves enques-

tats está d'acord en la conveniencia que l'ús social del cátala

es mantengui a Mallorca.
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10.1. AUTOIDENTIFICACIÓ

L'ús de determinats gentilicis, en una situado com la de les

liles Balears, no es totalment neutre, sino que moltes de vega-

des suposa un determinat intent d'identificació mes o menys ide-

ológica, encara que pugui ser inconscient. La importancia de la

llengua que parla pot ser fonamental, en la constitució i en la

preservado de la identitat de l'individu. Moltes de vegades es

defineix a ell mateix i defineix els altres com a parlants d'una

o altra llengua i, en ocasions, una modificado de la práctica

lingüistica comporta una modificació de la consciéncia individu-

al (Kremnitz 1993: 99).

En aquest sentit, ha estat tradicional a Mallorca relacionar

l'adjectiu "mallorquí/mallorquina" amb el fet d'haver nascut a

l'illa pero, alhora, amb la condició de ser també catalanopar-

lant. Els immigrants castellanoparlants i els seus filis, sobre-

tot si han continuat sense parlar cátala, han estat identificats
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com a «forastera» o «peninsulars», tot i els intenta que de

vegades hi ha hagut de difondre la idea que es mallorquí tot

aquell que ha nascut a Mallorca o que hi viu o treballa.

De fet pero, la realitat es que ais nascuts a l 'illa avui

se'ls ofereix un ampli ventall de gentilicis per poder triar; de

vegades s1escullen amb relació a la realitat a qué es volen opo-

sar (a Toledo, probablement els mallorquins es definirán com a

tais, pero a Londres, molts dirien que son espanyols; determi-

nats sectors quan hagin de definir-se, sobretot si es des d 'un

punt de vista cultural, dirán que son catalans; e tc . ) .

Els joves enquestats, a l 'hora de definir-se (en les circums-

táncies en qué férem l'enquesta) majoritáriament només se cen-

traren en dues possibilitats: «mallorquí/ina» ( 6 3 , 5 % ) , «espa-

nyol/a» ( 1 3 , 5 % ) ; cap altra no assolí el 7% (T T.1264) . Així i

tot, 38 alumnes (4 ,1%) donaren dues o mes respostes. En aqüestes

respostes queda ciar, per tant, que una opció es ámpliament

majoritária, la que fa referencia a l 'ámbit geográfic, i, de la

resta, 1'única que té una valor significatiu es «espanyol/a»,

que parteix de la realitat administrativo-estatal (o "nacio-
nal")193.

Com que entre les propostes n 'h i ha que, per ais nostres ob-

jectius, son duplicitats innecessáries hem optat per agrupar-les

d'acord amb un tret que, pensam, les distingeix, i que anomena-

rem [+ malí] . Les opcions «balear», «cátala» i «mallorquí» (que

identifican! amb [ + malí]) teñen en comú una relació primera mes

elevada amb la particularitat geográfica/culti-ral i també amb la

193. De 6 respostes proposades (Andalús/usa; Balear; Castellá/ana; Cátala/
ana; Espanyol/a; Mallorquí/ina) i una de lliure (pregunta IA del qüestiona-
ri) , n'havien d'escollir només una, tot i que segurament usen mes d 'un genti-
lici segons la situació, per saber amb quina s1identificaven mes cómodament.

Les respostes, que van ordenades alfabéticament, obeeixen a raons lógi-
ques. La primera (andalús/usa) perqué el major nombre d'immigrants de Mallor-
ca procedeixen d'Andalusia (IBAE 1989); balear, es correspon amb l'adjectiu
que s'aplica al conjunt de la comunitat autónoma; castellá/ana, fa mes refe-
rencia a la identitat lingüística deis castellanoparlants; cátala/ana es pa-
ral-lela a 1'anterior pero envers aquesta llengua a mes també de ser iden-
tif icació nacional per a alguns; espanyol/a per identificació administrativa
(i nacional, per a molts); mallorquí/ina, seria la geográfica per a tots i la
nacional per a alguns.
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llengua catalana que no «espanyol», «castalia» i «andalús», que

identificam amb [- malí]1 .

Mes de dos tergos [+rnall3
71.7

Altres resp.
NC 2,2
2.3

deis

alumnes, segons diuen, se sen-

ten mes cómodes aplicant-se

gentilicis que fan referencia

a 1'especificitat deis trets

diferenciáis de Mallorca. En

canvi, els que s'autodefinei-

xen amb un gentilici que en

cap cas no engloba les liles

(«andalús»), amb 1'estatal («espanyol») o amb un mes aviat lli-

gat amb una identificacio lingüística («castellá»), son només

una cinquena part. La resta d'opcions son molt reduides

(t T.1265).

[ -ma l í ]
21.5

10.1.1.Segons el grup d1origen familiar i el lloc de residencia.

L1origen familiar marca clarament la tria de gentilici. Quan

alguns deis progenitors ha nascut a l 'área catalana, els alumnes

diuen sentir-se mes cómodes aplicant-se gentilicis [+ malí]. Si

no son tots dos (alumnes del grup A U T ) , la proporció deis que

trien aqüestes opcions en relació al que trien les [- malí] es

de 7 a 1; en canvi, quan només no es un ( M X T ) , aquesta mateixa

proporció passa a ser de 5 a 2.

Entre els immigrants de segona generació ( I M M ) els gentilicis

mes freqüents son els que definim com a [- malí], tot i que

només en una proporció aproximada de 5 a 4.

Per tant, 1'origen deis pares (convé teñir present que tots

els alumnes han nascut ais Paisos Catalans; molt majoritariament

a Mallorca), influeix sobre 1'autoidentificacio deis filis; el

194. Les dobles respostes que donaven un identificatiu de cada costat (<
llorquí i espanyol», per exemple), 17 en total, les marcara amb [± malí], si
els donaven del mateix sentit («cátala i mallorquí», per exemple) els assig-
nam el tret corresponent.
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gentilici, per a una bona part d'ells, es mes que una relació de

naixenga amb un territori.

Autoidentificacio

ELegons el grup d'origen i el lloc de residencia (T T.1266)

MXT IMMÉrups: AUT

NC 75Ü

KS3 Alt.r-esp.

EHII C-main 50:-.

Pero no sois es amb 1'origen familiar que hi ha relació, sino

que el lloc de residencia sembla també determinant. Entre els

que viuen a Palma n'hi ha menys que ais pobles que se sentin mes

cómodes utilitzant gentilicis [ + malí], siguin del grup d'origen

que siguin; encara que aquesta opció sempre es la majoritária,

excepte entre els filis deis immigrants que viuen a Palma, que

es 20 punts inferior ais que diuen sentir-se millor usant els

noms [- malí].

En tots els casos, els que viuen a pobles, com ja ha passat

en altres situacions, donen les remostes amb una distribució

molt semblant a les deis de Palma amb un progenitor autócton

mes.

Es de notar també que els [± malí] son básicament tots de

Palma.
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10.1.2. Segons la Ll.

Amb independencia de la Ll que tenguin, la majoria d'alumnes

prefereixen autodefinir-se en primer lloc amb gentilicis [ +

malí]. Així i tot, entre els catalanoparlants les proporcions

son de 18 a 1, mentre que entre els castellanoparlants la dife-

rencia es només de 10 punts (T T.1267).

En les dades queda eviden-

ciat, per tant, que teñir el

cátala com a Ll implica una

major identificació amb els

gentilicis [+ malí]; en canvi

els castellanoparlants es dis-

tribueixen en dos grups, prác-

ticament idéntics. Els alumnes

bilingües se sitúen enmig deis

dos altres grups, mes a prop

deis castellanoparlants que

deis catalanoparlants.

Pero la Ll no es, lógica-

ment, 1'única variable que hi

intervé. La múltiple relació entre grup d'origen familiar, lloc

de residencia i Ll, que hem vist en altres parts d'aquest tre-

ball, aquí també es manté. Així, siguin de la llengua que si-

guin, els que viuen ais pobles s'identifiquen mes fácilment amb

els gentilicis [+ malí]; la diferencia es sobretot considerable

entre els alumnes de Llcast.

IDEHTITAT DELS ALÜMNES, SEGONS LA Ll I EL LLOC DE RESIDENCIA (f T.1272-1274)

MC
ftltr.resp,
[-malí]
[+/-rnallD
C+mall]

[+mall] E^. [+/-main
ñltr.resp. HZI HC

[-malí]

[t lall]

[- iall]

Llcat

Palia

86,4

7,6

Pobles

93

3,2

Llcast

Faina

48,3

_̂ 43,4

Pobles

65,5

29,1

Segons quina procedencia familiar teñen els castellanopar-

lants també varia de manera significativa el grau d1identifica-

ció preferent amb gentilicis [+ malí]. En canvi, la variació
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entre els alumnes catalanoparlants es prácticament insignifi-

cant.

IDENTITAT DELS A L Ü H N E S . SEGOHS LA Ll I EL GROP D ' O R I G E N FAMILIAR (t T.1275-1276)

[+ íall]

[- Hall]

Llcat

AOT

90,3

4,5

HXT

88,9

9,3

IHH

85,7

L
 14<3

Llcast

AOT

66,2

24,7

HXT

58,7

36,4

IHH

36,7

53,7

Entre els catalanoparlants, la resta de factors que analitzam

aquí no modifiquen gaire la tria del gentilici, en canvi entre

els castellanoparlants teñen una incidencia molt raes clara.

Es evident, per tant, que l'elecció del gentilici no només

depén de la llengua, tot i que sembla la variable mes essencial,

sino que es el resultat de la intervenció, com a mínim, d'altres

com 1'origen geográfic deis pares i el lloc de residencia i,

sens dubte, molts altres de tipus ideológic.

10.1.3. La identificació gentilicia i altres aspectes de tipus

ideológic.

Si la tria del gentilici, com podem suposar, en bona part

deis alumnes també ve condicionada per factors de tipus ideoló-

gic, aquests s'hauran de reflectir en altres parts de l'enquesta

i sobretot, pensara, quan les preguntes fan referencia a la visió

que teñen de la realitat sociolingüística i quan se'ls demana

l'opinió sobre mesures de tipus lingüístic a adoptar. Vegem-ho

en el quadre següent^:

195. Amb la finalitat d'evitar fins on fos possible la interferencia d'altres
variables, hem separat els alumnes que son de Llcast deis que son de Llcat.
Entre aquests darrers l'opció [- malí] només es donada per 25 alumnes, per
tant pot haver-hi casos en qué les variacions siguin poc significatives.
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OPIHIONS AMB RELACIÓ A LA LLENGUA CATALANA. SEGOHS LA Ll I LA IDENTIFICACIÓ GENTILICIA (í T.1277-1292)

El cátala es útil

El cátala es útil per trobar feina

El cátala ha de ser llengua oficial única

El bilingúisne escolar ha d'afectar tot l'estat

Cada vegada hi ha íes gent que parla el cátala

El cátala está avangant cap a la desaparició

Seria bo que a Hallorca totnom parlas en cátala

Es bo que es conserví el cátala a Mallorca

Llcat

[t iall]

92,7

55,7

52,3

40,6

60,1

19,7

89,7

96,3

[- Mil]

84,0

48,0

40,0

40,0

60,0

32,0

72,0

88,0

Llcast

[t Mil]

77,0

62,5

32,5

27,0

63,0

16,0

62,0

93,5

[- Mil]

62,5

61,5

18,7

15,1

50,0

28,3

34,9

81,9

Entre els que s'assignen amb mes facilitat un gentilici

[+ malí], les respostes favorables al cátala solen ser mes altes

que entre els que se l'assignen [- malí] , tant si son catalano-

parlants com si son castellanoparlants* . Entre els joves de

Llcast la variació, excepte en el cas comentat en la nota, os-

c i l - la entre els 12 i els 28 punts de diferencia; en canvi entre

els de Llcat, tot i que els valors son mes alts sempre, l'os-

ci l - lacio es (excepte en els dos casos comentats en la nota

anterior) entre 7 i 17 punts. Sembla ciar per tant que, entre

els castellanoparlants, les idees relatives a la llengua catala-

na están mes vinculades amb la ideología del que ho están entre

els catalanoparlants.

196. Hi ha una excepció entre els castellanoparlants (donen un valor prác-
ticament idéntic a la utilitat del cátala per a aconseguir feina, ja hem vist
en una altra part del treball que aquesta pregunta capgira el sentit normal
de les respostes positives), i dues entre els catalanoparlants (també els do-
nen un valor semblant, en aquest cas es tracta de l'expansió del bilingüisme
escolar al territori castellanoparlant i en la percepció d'augment del nombre
de gent que parla en cátala).
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10.1.4. La identificado gentilicia i l'ús de la llengua cata-

lana.

En una situació de conflíete lingüístic sembla que, entre els

que son capagos de parlar les dues llengües que están en contac-

te, l'elecció d'una o altra pot venir motivada, entre altres ra-

ons, per plantejaments de base ideológica, d1interés d'identifi-

car-se amb el grup dominant o de distanciar-se'n.

De la mateixa manera que hem vist que la preferencia per

triar un tipus de gentilici o l'altre té un reflex en la resta

de respostes mes clarament d'opinió, pensara que també pot re-

flectir-se d'alguna manera en la freqüéncia d'ús del cátala en

situacions diverses.

Només cora a il-lustració d'aixó que diera, hem seleccionat

algunes les respostes de preguntes en qué es fa referencia a la

llengua que usen en determinades situacions. Algunes d'aqüestes

son amb persones conegudes, d'una i altra llengua, i en altres

casos son amb desconeguts que, en adre?ar-s'hi, els alumnes no

saben en quina llengua parlen.

DEL CÁTALA. SEGOHS LA Ll I LA IDENTIFICACIÓ GENTILICIA (t T.1293-1313)

Anb conpanys de classe castellanoparlants

Anb conpanys de classe catalanoparlants

Anb anícs da barrí/poblé castellanoparlants

Anb ajíes de barrí/poblé catalanoparlants

Anb l'aiic/aniga que íes els agrada

Anb un castellanoparlant que entén el cátala

Anb un catalanoparlant que entén el castellá

Anb un/a dependent/a d'una botiga

Anb un/a guardia civil

Anb un/a caibrer/a

Anb un/a enpleat/ada de l'ajuntanent

Llcat

[t ull]

17,2

86,9

21,0

91,2

66,7

40,9

93,7

67,7

39,9

55,1

80,7

[- iall]

4,0

76,0

8,0

76,0

40,0

12,0

80,0

32,0

28,0

24,0

68,0

Llcast

[+ nall]

0,0

21,5

0,0

23,7

2,0

2,1

32,8

10,5

3,0

5,5

23,5

[- Mil]

0,0

10,2

0,0

7,8

1,8

1,9

16,7

1,8

0,6

0,6

7,2
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Entre els de Llcast, l'ús del cátala es molt restringit i, si

1'interlocutor es castellanoparlant, no hi ha diferencies entre

els alumnes que s'identifiquen amb un nom [+ malí] i els que ho

fan amb un [- malí]. Les diferencies mes grans se sitúen amb els

catalanoparlants, que arriben ais 16 punts.

Els alumnes de Llcat que s'identifiquen amb [+ malí] utilit-

zen sempre mes el cátala que els identificats com a [- malí] ,

amb qualsevol tipus d1interlocutor. Pero, les diferencies solen

ser mes amplíes quan aquest no s'ha identificat com a catalano-

parlant.

Per tant, amb els dos grups de Ll, les diferencies principáis

s'estableixen quan 1'interlocutor es de llengua diferent: els de

Llcast [+ malí] canvien mes de llengua quan parlen amb un cata-

lanoparlant i els de Llcat diuen mantenir mes la llengua amb

castellanoparlants, que els d1identificador [- malí]. La mitjana

de les diferencies entre els de Llcast es de 6,9, mentre que en-

tre els de Llcat es de 18,8.

En els usos, per tant, la ideología sembla influir mes entre

els catalanoparlants; i en el terreny de les opinions, entre els

castellanoparlants.

10.2. EL NOM DE LA LLENGUA

Un deis aspectes mes importants a considerar en abordar qual-

sevol estudi lingüístic aplicat a Mallorca (i a totes les liles)

es el nom de la llengua. No tenir-lo en compte en treballs de

sociolingülstica, per exemple, pot suposar considerables desvia-
198cions en els resultats .

197. Cal teñir en compte que només son 25.

198. S'ha de teñir en compte que en enquestes que pretenguin recollir infor-
raació sobre la situació lingüística a les liles Balears poden donar-se inter-
pretacions molt errades per 1'esbiaixament produit a causa de qüestionaris
mal plantejats, com la de la Comissió de Sanitat del Consell Insular de Ma-
llorca que resolia el problema de la llengua amb la pregunta «La denominación
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La tendencia deis grups a autoconsiderar-se variats i com-

plexos i, en canvi, a considerar els altres homogenis (Viladot

1993: 37) , la qual ha de ser aplicable a les característiques

lingüístiques, i, sobretot, les vicissituds históriques deis

Falsos Catalans expliquen en gran part la situació que viuen

actualment amb relació a la denominació de la llengua propia.

Les primeres denominacions localistes de la llengua catalana

a les liles documentades apareixen en el segle XV, pero durant

molt de temps no teñen voluntat secessionista i conviuen gairebé

sempre amb denominacions o justificacions unitaristes (Riquer

1985: 447; Massot i Muntaner 1985: 14-19; Alomar-Moll 1993: 6-

20) .

A partir del segle XVIII , quan la llengua catalana comenca a

patir una creixent abséncia obligada de determináis ámbits i

usos formáis, tant escrits com oráis, es prepara el terreny

perqué apareguin prejudicis diversos (sobre 1'origen i la unitat

de la llengua, la seva capacitat funcional, etc.), que será la

base del ressó exagerat que, sobretot, a la postguerra, han

tingut els atacs a la llengua fets pels sectors que han sabut

rendibilitzar aquests prejudicis per entrebancar la normalitza-

ció i impedir-ne el suport massiu de la població illenca. Durant

aquest segle ha estat amb freqüéncia un tema que ha ocupat molt

d'espai en la premsa, sobretot en moments de relativa llibertat

política, en qué les manifestacions publiques a favor de mesures

per impulsar la normalització lingüística del país i els avangos

en aquest sentit han provocat la reacció de les actituds centra-

listes presentados com a mallorquinisme anticatalá. La polémica

que consideras más correcta del idioma de la Baleares es» i amb la possibili-
tat de respondre «Catalán» o «Mallorquín/Menorquín/Ibicenco (Balear)». En
aquest mateix sentit, sens dubte, les respostes en el darrer padró d'habi-
tants (1991) relativos a l 'ús de la llengua teñen desviacions degudes al fet
que les preguntes i les explicacions han estat formulados usant sempre el ñora
de llengua catalana; es possible que peí que fa a comprensió oral i escrita
no hi hagi una desviació gaire gran, pero pot ser-hi en la capacitat d'ex-
pressió, sobretot si es vol comparar amb la del 1986 (Meliá 1993a).
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entorn de la llengua sorgeix sobretot quan el cátala pot ocupar

espais que fins aleshores eren reserva exclusiva del castellá.

La remarca de les diferencies entre el cátala que es parla a

Mallorca i el del Principat té per objectiu, entre d'altres,

evidenciar que els recursos lingüístics de tot tipus que s'hi

elaboren no son útils a les liles, i aleshores es quan mes pot

destacar la diferencia de recursos entre el mallorquí (o el

balear) i el castellá i, per tant, la diferencia de prestigi
iqq

entre les dues llengües1'

Les argumentacions, a favor i en contra de la unitat lingüis-

tica i del nom, es repeteixen des de comengaments de segle i, en

aquest camp, no s'ha avancat gaire ni en un cap ni en 1' al-

tre2 . Així i tot, en els darrers temps han entrat en joc nous

factors que poden alterar considerablement els termes de la

polémica.

Un deis arguments mes emprats, i mes efectius popularment, a

favor del reconeixement de la unitat lingüística, al marge de la

validesa científica que pugui teñir, es el de la intel•ligibili-

tat entre els parlars de les diverses variants (Molí 1978); i,

segons Hudson (1981), la intel•ligibilitat es afavorida princi-

palment per dos factors: la motivació i 1'experiencia. En conse-

qüéncia, la incorporació de la llengua catalana a 1'escola, l'ús

(encara reduit) en l'ámbit oficial i, principalment, I1arribada

de fora de les liles de les programacions deis mitjans de comu-

nicació en llengua catalana, que provoquen I1experiencia amb

l'estándard i amb altres varietats dialectals, han d'ajudar,

sembla que necessariament, a clarificar la vertadera dimensió de

199. Aixó també es veu al Quebec entre els dos franceses i l'anglés (Kremnitz
1993: 137).

200. En la presentació deis cursos de l'OCB de l'any 1978, Francesa de B.
Molí fa una síntesi d'aquests arguments, posteriorment aquest text es va
distribuir per les escoles. Pero aquest tipus d'accions no teñen necessaria-
ment una repercussió immediata, encara que serveixen per donar arguments ais
convencuts (Molí 1978).
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les coincidéncies i les diferencies que hi ha entre les distin-

tes formes de parlar la llengua catalana^1. De fet, si la inte-

gració en una sola comunitat depén en gran part del contacte, de

la interacció, també aquests factors son importantíssims en el

manteniment d1aquesta comunitat.

Els joves que formen part de la mostra que analitzam, a dife-

rencia deis seus pares, han estat escolaritzats majoritáriament

en un període en qué el cátala formava part del curriculum, per

aixó pot ser interessant veure en quina situació es troba, entre

ells, el tema del nom i de la identitat de la llengua que es
7(19parla a Mallorca'" . Malgrat tot, els canvis en aquest terreny

sempre serán lents; la causa n 'és que el problema ha esdevingut

ja prejudici, i en aquests casos cada aparent confirmació del

prejudici el reforca, mentre que les contradiccions solen passar

gairebé sempre desapercebudes (Kremnitz 1993: 148). Ninyoles

també assenyala la tendencia a persistir que teñen les creences

lingüístiques mes vulgars i mes conegudes després d'haver desa-

paregut el medi social que va suscitar-les (1982: 82-83)

201. Així i tot, el procés d'acceptació social no es tan rápid com podría
suposar-se ja que, segons Linton (1945: 130), la capacitat per veure la
cultura de la propia societat en general, per valorar els seus patrons i
apreciar tot el que comprenen, exigeix un determinat grau d'objectivitat que
poques vegades s'assoleix. En aquest mateix sentit, caldria estudiar també
quin efecte ha tingut l'ús d'eufemismos («la nostra llengua», «la llengua
propia», «la llengua de les Balears», etc.) per denominar la llengua cata-
lana. D'una banda es probable que hagi endarrerit l'acceptació i l'automa-
tització de resposta del nom «cátala»; pero, de l'altra, pot haver possibi-
litat fer arribar les dimensions reals de la llengua a sectors que, d'altra
manera, haurien estat totalment reacis a qualsevol intent d'aproximació.

202. Les preguntes redactades específicament per recollir informació sobre
aquest punt (NI , LE, IL, IL2), en el qüestionari no apareixen agrupades, sino
repartidos al llarg deis set fulls de qué consta. A mes, s'han pogut aprofi-
tar altres preguntes per aprofundir-ne l 'análisi.
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10.2.1. El nom i la identitat de la llengua segons 1'origen

familiar.

a) El nom de la llengua propia de les liles Balears.

La gran majoria d'alumnes considera que la llengua propia de

les liles Balears es només una i que es la mateixa a totes les

Ules203

EL NOM DE LA LLENGÜA PROPIA DE LES ILLES BALEARS
VALORS GLOBALS I SEGONS EL GROP D'ORIGEN FAMILIAR, (f T. 1315)

I I HC

Castellá

Mallorquí ¡ castellá

I*"**! Balear

IVVN Malí, rnen, eivissenc

! • ' • ' • ' ! Mallorquí

Catalá=rnallorqui

Cátala

75* —

25* —

HC
Castellá
Mallorqui i castellá
Balear
Malí, men, eivissenc
Mallor-qul
Catalá=rnallorquí
Cátala

Es significatiu l'elevat nombre d'individus que donen "ma-

llorqui" com a resposta de la llengua que es parla a les Bale-

203. Només tres alumnes donen dues llengües com a própies («castellá i ma-
llorquí») i solament un dona un nom diferencial per a les tres illes mes
grans («Mallorquí, menorquí i eivissenc»)
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ars; nom que, abracant les tres formes de parlar, no ha estat

gaire usat popularment, sobretot des de les altres illes2 .

També es igualment indicatiu el baix nombre de casos que

donen per resposta balear, tot i que la formulado de la pregun-

ta («Quin nom té la llengua propia de les liles Balears?») sem-

bla que ha d'haver afavorit aquesta solució per la tendencia

general a relacionar el nom geográfic d'un territori i el nom de

la llengua que s'hi parla2"5. Aixó prova el poc arrelament que
nnc

té popularment el terme balear, com ja hem vist* .

L'aparició d 'una resposta on indiquen que parlen el mallor-
707quí, pero matisen que es una variant de la llengua catalana ,

pot fer-nos suposar que una part deis joves que han contestat

«mallorquí», ho han fet en aquest mateix sentit.

204. De tota manera, en algún cas sí que ha estat així: Josep Tarongí, el
1822, parla de tres dialectos del cátala: barcelonés, valencia i mallorquí
(Massot 1985: 69); Tomás Forteza a Observaciones sobre la lengua materna
(1886) també fa la mateixa divisió:

«no cabe negar que el tronco es la lengua catalana, y sus ramas el
catalán, el mallorquín, el valenciano y el rossellonés; cada una de
estas variedades es lengua, mas la lengua son todas ellas» (Massot
1985: 72) .

En aquest mateix escrit Forteza continua referint-se a «mallorquí» per
parlar implícitament de la llengua de totes les Balears. Pere d 'A . Penya en
un article publicat a L'Ignoráncia el 1892, quan encara defensava el mallor-
quí com a llengua diferent i superior al cátala explícita aquesta relació:

«Que el sollerich y el pollensí y s'ervisénch y el mahonés sian consi-
derats com á dialectes de sa llengo mallorquína, res hi ha que dir per
los molts de punts en contacte que teñen amb sa llengo mare; pero son
massa pronunciados les diferenc; s que raostra, comparada amb les de
Castella y fins á un cert punt , b les de Valencia y Catalunya, per
haver de ser considerada com á delecte d1 aqüestes llengos» (Massot
1985: 190).

De tota manera no es torbará gaire Penya a reconéixer el mallorquí com a
part de la llengua catalana (Massot 1985: 164-198).

205. L'opció de posar «de les Ules Balears» i no «de Mallorca», era per
evitar fins on fos possible la relació automática indret geográfic-nom de
llengua.

206. L'enquesta de la UIB també indica aquesta tendencia a no usar el terme
balear: només un 2% deis mallorquína catalanoparlants, en haver-se d1identi-
ficar, dirien que son balears (UIB-CIM 1986: 116)

207. O diuen que parlen cátala en la variant mallorquína.
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Si sumam les respostes «cátala» i «mallorquí, dialecte del

cátala» / «cátala, variant mallorquína» (i altres respostes sem-

blants), podem observar que el total d'alumnes que li donen el

nom cátala (amb matisos per marcar la variant o sense) repre-

senten els següents tants per cent sobre el total208.

ANOMENEN CÁTALA LA LLEHGÜA PROPIA DE LES ILLES BALEARS. (t T. 1316)

TOTAL (936)

24,8

AOT (515)

24,9

HXT (230)

22.61

IHM (191)

27.2

b) Identitat del mallorquí

Els valors experimenten un canvi de sentit molt important

quan, en lloc de demanar que donin nom, se'ls sol-licita que
70Qdefineixin l'abast de la llengua que es parla a Mallorca* .

La diferencia entre el nombre d1alumnes que donen la resposta

2 («Una variant geográfica de la llengua catalana»), d1aquesta

pregunta, i el deis que donen «mallorquí» a la pregunta anteri-

or, ens orienta sobre la proporció d'aquests darrers que, con-

testant «mallorquí», volien donar la informació que es conté a

la resposta «cátala, variant mallorquína». Es a dir, aproxima-

dament el 75% contesta que el mallorquí es una variant del cata-

208. A l'estudi sobre els estudiants d 'EGB de Mallorca (Vives 1991), guan
contesten a la pregunta sobre «la llengua materna» aquest percentatge arriba
al 30,9%. En aquest cas, pero, el ñora llengua catalana apareixia a les ins-
truccions que acorapanyaven el qüestionari; per tant, una part deis enques-
tats, potser, varen donar el nom condicionats. L'ús de «balear» només afecta
1'1,3% deis enquestats.

209. En aquest cas es donen tres possibles respostes i es deixa l'opció, si
qui contesta no hi veu reflectida la seva idea, de donar-ne una altra. La
formulado de la pregunta es:

El mallorquí es:
1. Una variant geográfica de la llengua castellana (com també ho son

1'ándalas, el íléones, etc.).
2. Una variant geográfica de la llengua catalana (com també ho son el

menorquí, el barceloní, el pallares, etc.).
3. Un llengua independent (com també ho son el castellá, el cátala,

el francés, etc.).
4. (Espai per a altres respostes)
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la i, d 1 aquesta, només el 2 0 ' 7 % li han donat el nom «cátala»;

per tant el 5 4 ' 3 % , que han contestat «mallorquí», ho feien pen-

sant, segurament, una resposta semblant a «mallorquí-varlant del
cátala»210.

IDENTITAT DEL HALLORQOÍ. VALORS GLOBALS I SEGOHS EL GROP D ' O R I G E N FAMILIAR, (t T. 1317)

1SJU

Uanant cast, S0

gg l̂ Uanant cat. ¿o

l'.v.i Llengua ¡ndep.
_..__. ¿o
[NXM filtres resp. 4Ü

[«Tí] N£

Uariant cast.
Uariant cat.
Llengua indep.
filtres resp.
NC

•^ñ,

#z
^
n

Total

2.2
75.8
14.7
2.4
5.1

tt
$£

yí

$5
s¿
*s^-

%
ñUT

2.5

_T"1

74.7
13.9
2.1
6.B

5̂%

§

•̂55

1

F55I

£íí

i
íSí
'&

MXT

1.5
76.9
15.4
2.3

3.9

:: ;™
IMM

S.7
73.3
13.3
6.7
0

c) Identitat de la manera de parlar de Barcelona, Palma i Valen-
cia.

En aquest cas es tracta d 'un tipus de situació molt semblant

a 1"anterior, pero permet que qui contesta pugui, si així ho

creu convenient, tractar de manera diferent les distintes par-

cel-lacions que es fan popularment de la llengua catalana (cata-

210. En l'enquesta de Maó de 1979 (Mascaré 1982), feta a majors de 16 anys,
només el 2,09% usaven el nom «cátala» per referir-se a la llengua (la resta
usaven: «maonés», «menorquí» o «pía». En canvi, només el 35,01% consideraven
que el cátala i el menorquí eren dues llengües diferents; entre les persones
de 25 i 29 anys, només era el 18.71%, i entre les de mes de 59 anys, el
40,94%.
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la, referit al parlar del Principat, valencia i, en el cas que

ara ens ocupa, mallorquír*- . El resultats son:

IDENTITAT DE LA M A N E R A DE PARLAR DE BARCELONA, PALMA I V A L E N C I A , (í T. 1318)

1U0

• 3 ll.dlfer. r,r.

g?7J Uar.d' 1 II,

WJ P=U, dif.B.

!***! P=B, dif.U. 46

1 Altres resp.

1£¿2 NC. "B

3 ll.difer,
Uar.d'l II.
B=U, dif.P.
P=U, dif.B.
P=B, dif.U.
ftltres rasp.
HC

tr?¡
jr.

>^

ÍJ

|

;.í

_ i P Î Fm
Total

14,5
74.3
1.7
0.1

4.S
9.3
4.3

1

"E

•-:>^•J

'íí

^ i r*1 "v
ftUT

15.5
75.3

1
0

4.9
0

3.3

1

p?
^x
¿<

55 ,M m
MXT

13.5
75.2
2.2
8

5.7
0

3.5

*.̂
:-í

;̂

-;î

1 FVI
—i i m — K)J

IMM

13.1
70.2
3.1
0.5
3.7
1.6
7.9

Les opcions clarament majoritáries son les que tracten els

tres casos de la mateixa manera: o son tres llengües diferents

o son una sola llengua. L'única opció diferent que pot ser un

poc significativa es la resposta que agrupa el parlar de Palma

amb el de Barcelona i separa el de Valencia; a part de poder-se

deure a diferencies lingüístiques (es un parlar occidental,

probablement l 'únic que els alumnes son capacos d 1 ident i f icar) ,

aquest fet pot ser a causa d1existir oficialment un nom diferent

per designar aquest parlar.

211. La pregunta es: Amb guiña afirmado estás mes d'acord?
Una persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palma que parlen en la

llengua propia de la seva comunitat autónoma...
1. parlen tres llengües diferents.
2. parlen en diferents variants de la mateixa llengua.
3. la de Barcelona i la de Valencia parlen en la mateixa llengua; la de

Palma, en una altra.
4. la de Valencia i la de Palma parlen en la mateixa llengua; la de Bar-

celona, en una altra.
5. la de Palma i la de Barcelona parlen en la mateixa llengua; la de Va-

lencia, en una altra.
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d) El reconeixement expllcit o implícit de la unitat de la llen-

gua catalana.

Si agrupara els alumnes que a la primera pregunta donen el nom

de cátala a la llengua de les liles Balears i els que, tot i

donant-hi altres ñoras, contesten que es una variant geográfica

del cátala, podem observar que els que consideren que es tracta

de la mateixa llengua representen una amplia majoria, en tots

els grups:

CONSIDEREN QUE EL MLLORQUÍ ES CÁTALA, (t T. 1319-1320)

TOTAL (936)

7 7 , 4

AOT (515)

7 7 , 9

HXT ( 230)

74 ,8

IHH (191)

79,1

La incorporació a aquest grup deis que, fins ara, no han

reconegut la unitat de la llengua, pero afirmen que a Valencia,

Palma i Barcelona es parla la mateixa llengua212 fa augmentar

encara mes el nombre d1alumnes que actúen cora si es tractás de

la mateixa llengua:

RECONEIXEN LA UNITAT L I N G Ü Í S T I C A DE LA LLENGDA C A T A L A N A . ( t T. 1321-1322)

TOTAL (936)

88,0

AOT (515)

88,0

HXT (230)

89,6

m ( i9i)
86,4

En total son 112 alumnes ( 1 2 % ) , els que a cap d1aqüestes tres

qüestions donen una resposta que indiqui <• ue reconeixen la uni-

tat de la llengua catalana. Si, a partir d 'ara , analitzam, en

lloc de les respostes que es donen a preguntes directes sobre el

nom i la unitat de la llengua, les que demanen respostes sobre

qüestions d'actituds receptives de la llengua, podem veure que

212. L'opció 5 («Barcelona i Palma, la mateixa llengua; Valencia, una llengua
diferent») l 'hem incorporada, també, al reconeixement de la unitat de la
llengua perqué el problema a les liles mai no es planteja a tres bandes
(valenciá-mallorquí-catalá), sino a dues (catalá-mallorquí).
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la manca de reconeixement de la unitat lingüística encara es

redueix molt mes2 .

D'aquests 112 alumnes, n'hi ha 81 que diuen que quan miren TV

en la llengua propia de les liles Balears21* sintonitzen TV3,

Canal 33 o Canal 9 (í T. 1323-1325). Deis 31 restants, n'hi ha

3 que, en escoltar-hi radio, sintonitzen la RAC (T T. 1326-1328)

i 4 mes que diuen que els cantants o grups musicals en aquesta

llengua que mes els agraden son grups principatins (Els Pets i

Sopa de Cabra, í T. 1329-1331). En total, per tant, només hi ha

24 alumnes que en algún d'aquests casos no donin per fet que el

mallorquí i el cátala son la mateixa llengua, la qual cosa sig-

nifica que el 97,4% deis alumnes, a la práctica, ho reconeixen.

RECOHEIXEHENT EXPLÍCIT I IMPLÍCIT DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA

I Total AUT I MXT ES IHM

Valor acunulat (d ' e squer ra a dreta) del reconeixenent de la unitat de la llengua catalana en alguna de les
respostes següents. NI: El non de la llengua propia de les Ules Balears es <cata lá>; IL : El nallorquí es una
variant geográfica de la llengua catalana; IL2: Un persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palna parlen
en diferents variants de la lateixa llengua; TV: Quan niren TV en la llengua propia de les Ules Balears airen
TV3, C33 o Canal 9; RD; Quan hi escolten radio sintonitzen la RAC; HS: Quan citen els grups/cantants en
llengua propia de les Ules Balears que íes els agraden son del Principat .

213. Cora acabara de fer en els casos precedents, cada vegada eliminarera els
alumnes que reconeixen la unitat de la llengua i avancarem treballant amb els
que, fins aleshores, no l'hagin reconeguda.

214. La pregunta es formula dient: Si mires TV en llengua (), quin/s canal/s
sintonitzes mes?
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Aquesta valors, agrupats en el gráfic, ens mostren amb molta

claredat la semblanca que teñen en tots els grups d'origen fami-

liar. Es a dir que aqüestes dues variables (tipus de familia de

procedencia i acceptació del nom cátala per referir-se a la

llengua o reconeixement deis seus limits reals) no semblen rela-

cionades.

10.2.2. El nom i la identitat de la llengua segons el lloc de

residencia.

Si a mes de comparar amb el grup de procedencia familiar

els valors que adquireixen les distintes variables que ens ser-

veixen per veure quin grau d1acceptació del nom cátala per refe-

rir-se a la llengua de les liles hi ha entre els alumnes enques-

tats, ho fem amb el lloc de residencia, podem veure que, en el

grup AUT, sembla que no hi ha relació entre viure a Palma o ais

pobles i el grau d1acceptació explícita del nom i de la unitat

de la llengua catalana. Així i tot, hi ha un lleuger major ús

del terme «cátala» entre els alumnes de Palma per referir-se al

nom de la llengua propia de les liles Balears. En tots els al-

tres casos els valors son prácticament idéntics.

RECONEIXEHENT DE LA U N I T A T L I N G Ü Í S T I C A DE LA LLENGUA CATALANA, SEGONS EL GROP D ' O R I G E N FAMILIAR I EL LLOC
DE RESIDENCIA, ( t T. 1332-1358)

HI

U

IL2

AOT

Palia
(23?)

26,2

74,7

80,6

Pobles
(260)

24,2

76,9

80,0

HXT

Falsía
(161)

24,8

75,2

82,6

Pobles
(60)

16,7

73,3

81,7

IHH

Palia
(146}

29,5

78,8

77,4

Pobles
(36)

19,4

63,9

66,7

NI: El non de la llengua propia de les Ules Balears es «cátala); IL; El lallorquí es una variant geográfica
de la llengua catalana; IL2 : Un persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palia parlen en diferents
variants de la nateixa llengua.

- 404 -



10. La identitat deis alumnos i de la llengua

En els altres dos grups (MXT i IMM) els resultáis ja no son

tan indeferenciats com en el grup AUT. En el grup de filis de

matrimonis de procedencia mixta, hi ha una diferencia important

entre els que viuen Palma i els que viuen ais pobles de Mallor-

ca. Aquesta diferencia es dona en la resposta a la primera pre-

gunta (el nom de la llengua propia de les liles Balears): l'ús

del nom «cátala» es mes elevat entre els alumnes de Palma.

En el grup IMM les diferencies a favor d'un major reconeixe-

ment de la unitat de la llengua catalana es donen també a Palma,

i ara en les tres preguntes, encara que el baix nombre d'indivi-

dus d'aquest grup que viuen ais pobles fan que no es pugui asse-

gurar la relació entre les dues variables.

10.2.3. El nom i la identitat de la llengua segons el curs en

qué están matriculats.

RECONEIXEHEHT EXPLÍCIT I IHPLÍCIT DE LA ONITAT DE LA LLEHGOA CATALANA, (f T. 1359-1366)
100

1BUP IFP GZ3 cou

Valor acuaulat (d'esquerra a dreta) del reconeixenent de la unitat de la llengua catalana en alguna de les
respostes següents. HI: El non de la llengua propia de les Ules Balears es «cátala»; IL; El nallorquí es una
variant geográfica de la llengua catalana; IL2: un persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palia parlen
en diferents variants de la aateixa llengua; TV: Quan airen TV en la llengua propia de les Ules Balears airen
TV3, C33 o Canal 9; RD: Quan hi escolten radio sintonitzen la RAC; HS: Quan citen els grups/cantants en
llengua propia de les Ules Balears que aés els agraden son del Principat.
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Es ciar que els alumnes de COU son els que menys prevenció

teñen a usar el nom cátala per referir-se a la llengua propia de

les liles Balears; el valor que aquesta resposta hl té (42,5%)

s'acosta el doble de la mitjana (24,8%). En la resta de casos

1'avantatge continua essent favorable a aquest grup, encara que

les diferencies es van reduint així com disminueix el grau d'ex-

plicitació de la unitat lingüística. Entre els distints valors

que teñen aqüestes variables a 1BUP i a 2/2FP hi ha molt poca

diferencia i es van alternant en la segona i tercera posicions.

En canvi, el grup de 1FP es manté sempre en darrer lloc, amb

molta de diferencia en els tres casos en qué el reconeixement de

la identitat lingüística de la llengua de Mallorca es mes explí-

cit.

En aquest cas pensara que, sobretot peí que fa ais alumnes de

COU, tot i que el percentatge deis que usen la denominació cá-

tala pot considerar-se baix, s'ha d1interpretar de forma positi-

va la diferencia. Els alumnes mes grans (mes maduresa) i els que

teñen una formació escolar major, son els que amb mes encert

identifiquen els límits de la seva llengua i mes poc reacis son

a usar el nom cátala per anomenar-la.

En quasi tots els cursos, els filis d'immigrants son els que

mes clarament expressen la unitat de la llengua catalana, encara

que les diferencies no son gaire importants, excepte a COU, on

amb les dues primeres preguntes ja se sitúen en el 100% d'accep-

tació. Els mes reacis a aquesta acceptació son, generalment, els

filis deis matrimonis mixtos. De tota manera les diferencies son

tan reduides que no es possible afirmar que el grup familiar a

qué pertanyen siguí determinant en les respostes; de fet, les

respostes que donen els tres grups son molt semblants en totes

les preguntes (T T. 1359-1366).

10.2.4. El nom de la llengua en els usos particulars

Els alumnes que diuen teñir el cátala o el cátala i una altra

llengua com a Ll, per referir-s'hi usen la denominació cátala en
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10. La identitat deis alumnes i de la llenoua

una proporció molt semblant a quan anomenen la llengua propia de

les liles Balears.

QUE USEN PER REFERIR-SE A LA SEVA Ll ELS ALUMNES QUE HI TEÑEN EL CÁTALA O EL CÁTALA I UNA ALTRA LLEN-
GUA. (í T. 1418)

Cátala

Hallorqní

Valencia

Eivissenc

"Parláis locáis de Mallorca. "

TOTAL (936)

22,2 (116)

75,9 (397)

l'O (5)

0,2 (1)

0,8 (4)

AOT (433)

22.2 (96)

75.5 (327)

0.9 (4)

0.2 (1)

0.9 (4)

MXT (80)

18.8 (15)

80.0 (64)

1,3 (1)

-

-

IfflL (10)

40.0 (4)

60.0 (6)

-

-

-

En aquests resultats es pot veure que les denominacions se

sitúen, en tots els casos, polaritzades a mallorquí i cátala.

Les altres denominacions son paral•leles a «mallorqui» («valen-

cia», «eivissenc»), a «cátala» («catalá-mallorqui») o fan refe-

rencia a denominacions de parles locáis de Mallorca («parlars

locáis de Mallorca). Encara que el nombre d'individus es molt

baix (10) per poder-ho donar com a general, on mes acceptació hi

ha del nom cátala es entre els filis d'immigrants. El cercle que

mes allunyat, emocionalment, n'está, pero també es on la decisió

que sigui aquesta deu ser mes conscient. D'altra banda podem

destacar que ningú usa el nom balear per referir-se a la seva

llengua.

L'ús del nom cátala per referir-se a la llengua varia segons

la situació a qué al-ludeixen. En els casos que hem estudiat

ara, per fer referencia a la llengua que usen per parlar amb els

companys de classe catalanoparlants es quan menys usen el terme

cátala (24,6%), després segueix la situació en qué parlen a una

persona de mes de 30 anys catalanoparlant (26,4%), després amb

els professors catalanoparlants (30,8%) i, en darrer lloc, amb

els companys de classe castellanoparlants (32,53%). En tots els

casos, per tant, l'ús del nom cátala per referir-se a la llengua

que usen va augmentant com menys intimitat hi ha amb 1'interlo-

cutor; pero cal fixar-se que quan l'ús del cátala es mes inten-

- 407 -



III. Actituds i representacions

cional (amb els companys de classe castellanoparlants) es quan

mes elevat es aquest terme2*5. En general, entre els filis deis

immigrants hi ha una major tendencia a usar cátala que en els

altres dos grups, pero també cal dir que son molt pocs els alum-

nes d'aquest grup que usen el cátala en quasi totes aqüestes

situacions.
US DEL HOH CÁTALA PER REFERIR-SE A LA LLENGUA EH DIVERSES SITÜACIOHS. VALORS GLOBALS I SEGONS EL GRÜP D ' O -

R I G E N FAMILIAR, ( t T. 1418-1422, 1428)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Ll
WC2
WE2
WT2
WC1
LAE

Total

22.2
24,6
26,4
30,9
32.5
54,2

rtUT

22.2
24.2
24.9
26

33.3
52.2

MXT

18,8
23.5
27.8
34.3
20

55.9

IMM

48
32.3
37.2
49.4

59.1

Ll WC2 EZÜWE2 WT2 EH2WC1 I iLñE

Ll: Ll deis alunnes; W C 2 ; Llengua usada amb coipanys de classe catalanoparlants; HE2: Llengua usada aib
persones conegudes najors de 30 anys catalanoparlants; NT2: Llengua usada aib professors catalanoparlants;
SCI: Llengua usada anb conpanys de classe castellanoparlants; LAE: Llengües que l'escola ha d'assegurar que
els alunnes coneguin.

D'al tra banda, en la preferencia a usar cátala per designar

el nom de la llengua propia de les liles Balears no hi ha dife-

rencies basades en l 'ús del castellá o del cátala en determina-

des situacions . (T T. 1423-1426).

Un ús relativament molt elevat de cátala es dona quan han de

fer referencia a la llengües que l'escola ha d'assegurar que els

alumnes aprenguin. Mes de la meitat ( 5 4 , 2 % ) deis que hi fan

constar el cátala ( 6 2 2 ) ho fan amb aquest nom, sense que hi hagi

gaire diferencies a partir deis ¡T jos d'origen familiar, tot i

que els alumnes del grup IMM, altra volta, son els que ho fan

215. En tots aquests casos els alumnes que usen el cátala son mes de 500,
excepte en el darrer, en qué només son 83.
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amb mes freqüéncia (59,1%) pero son el grup mes reduit, en va-

lors absoluts i relatius (t T. 1427-1431).

10.2.5. La diferent apreciado de la mateixa realitat lingüis-

tica

En l'enquesta hi ha una altra qüestió que ens demostra que

1'actitud amb relació a la llengua es basa mes en components

ideológics, en un prejudici (que, com hem vist, minva així com

augmenta el grau d1instrucció) que en una realitat o una refle-

xió personal. Ens referim a la diversitat de respostes que els

alumnes (de BUP, COU i FP pertanyents a la mateixa aula) donen

a la pregunta de quina llengua els ensenyen a 1'escola. A

l'atzar hem agafat cinc grups de cinc centres diferents216 i el

resultat es prou eloqüent:

LLENGUA QUE ELS ENSENYEN A L'ESCOLA (í T. 1432)

Centres:

La llengua catalana general

La llengua catalana a partir de la varietat mallorquína

La llengua de Barcelona i no la de Mallorca

La llengua aallorquina

Altres respostes o no contesten

1

15.6

62.5

6.3

15.6

0.0

2

21.1

57.9

0.0

15.8

5.3

3

30.4

17.4

26.1

21.7

4.4

4

22.7

36.4

27.3

4.6

9.1

5

55.6

16.7

5.6

5.6

16.7

Tots els alumnes del mateix grup valoren la mateixa realitat

(els mateixos llibres i professors) i les conclusions que en

treuen son prou diferents217

216. 1: 1BUP-CIDE (Palma-Privat). 2: IBUP-Lloreng Garcías (Artá-Públic). 3:
IFP-Na Camel-la (Manacor-Públic). 4: IREM-Juníper Serra (Palma-Públic). 5:
COU-Guillem Colora (Sóller-Públic).

217. Globalment (tots els grups enquestats) les respostes respectivos son:
36,0%, 32'5%, 20'1%, 8'2%, 3'2%.

- 409 -



IIJ. Actituds i representacions

Aquesta mateixa complexitat de visió per part de l 'alumnat es

pot demostrar comparant els resultats de les preguntes «El ma-

llorquí es» i «Una persona de Valencia, una de Barcelona i una

de Palma que parlen en la llengua propia de la seva comunitat

autónoma, parlen...», que hem analitzat abans. En el primer cas,

el 7 4 ' 9 % ( 7 9 ' 6 % , sobre els que contesten) diuen que es una vari-

ant de la llengua catalana; en la segona pregunta el 74 ,3% diu

que parlen tres variants de la mateixa llengua i el 4 ' 8 % diu que

la persona de Barcelona i la de Palma parlen la mateixa llengua

i el de Valencia, una altra. Aquests dos valors acumulats, que

son els que ara ens interessen, representen el 79,1% (82 ,6% deis

que contesten).

En creuar els resultats de les dues preguntes (t T. 1433)

s'observa que només el 6 6 ' 8 % (el 7 4 ' 3 % , deis que contesten)

donen respostes concordants (a: «una variant del cátala»; b:

«parlen tres variants de la mateixa llengua» o «El de Barcelona

i el de Palma parlen la mateixa llengua» )21".

10.2.6. El nom de la llengua i l'autoidentificació.

La denominació que, de la llengua de les liles Balears, fan

els alumnes no ve condicionada tampoc per com s' autodefineixen

ells mateixos. Si comparara els que es defineixen amb gentilicis

218. En la negació de la unitat de la llengua en aqüestes preguntes també hi
ha manca de coherencia, creuant el 14'3% (15,2% sobre els que contesten) que
deia que «el mallorquí era una llengua independent» i el 16'2% (17% deis que
responen) que deien que parlaven «tres llengües diferents» o que els de «Bar-
celona i Valencia parlen la mateixa i la de Palma, no», podem veure que hi ha
incoherencia de resposta en el 12'9% (14,4% deis que contesten). La respostes
incoherents que superen 1'1% del total d'enquestats son les següents:

a. «Variant del cátala» + «Tres llengües diferents»: 5 '9% ( 6 ' 5 % ) .
b. «Llengua independent» + «Variants de la mateixa llengua»: 5 '8% ( 6 ' 4 % )
c. «Variant del cátala» + «El de Valencia i Barcelona, la mateixa; el de
Palma, no»: 3 '2% (3 ' 6%)
d. «Variant del castellá» + «Tres variants de la mateixa llengua»: 2'1%
(t T. 1433)
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[+ malí] i els que es defineixen amb [- malí], la distribució de

la denominació de la llengua propia de les liles Balears es la

següent (t T. 1434):

Cátala

Hal lorquí

[+ Mil]

25%

75%

[- iiall]

25 ,4%

7 4 , 6 %

10.3. CONCLÜSIONS.

La gran majoria d1alumnes amb la identificació amb qué diuen

que se senten mes cómodes es amb el terme «mallorquí». Cap de la

resta deis noms proposats no son triats per mes del 7% deis

alumnes, excepte «espanyol», que no es peí 13,5%.

Si agrupam totes les respostes a partir que tenguin el tret

[ + /- malí], per molta diferencia les mes freqüents son les mar-

cades amb [+ malí] («balear», «cátala» i «mallorqui»).

Per tant els alumnes mallorquins, majoritáriament, se senten

mes cómodes amb gentilicis que van lligats a 1'indret geográfic

en qué viuen o a la seva área histórico-cultural, que no amb els

que fan referencia a l'ámbit de l'estat.

L'origen geográfico-lingüistic deis progenitors, el lloc de

residencia i la llengua primera deis alumnes son variables que

afecten la distribució deis valors que assoleixen, en els dis-

tints grups, aquests identificadors.

A mes, la identificació gentilicia, tal vegada pugui ser un

altre deis indicadors básics, i en aquest cas de característi-

ques netament ideológiques, que ajudin a explicar les diferents

respostes que els alumnes enquestats donen a diferents preguntes

deis qüestionari.

Quan ens referim ais usos, sembla que el comportament deis

alumnes catalanoparlants experimenta modificacions importants
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d'acord amb aquesta variable (els alumnes que s'identifiquen com

a [ + malí] usen mes el cátala, sobretot amb els castellanopar-

lants). Quan les preguntes al•ludeixen a opinions sobre la situ-

ació lingüística, els que donen respostes mes interferides peí

component [± malí] aparentment son els castellanoparlants, ais

quals no afectava gaire peí que f a ais usos.

Peí que fa al nom de la llengua, la denominado balear, que

permet incloure en un sol nom la manera de parlar de les diver-

ses illes, espontániament no es usada gairebé mai, tot i les

pressions d'alguns sectors per fer-ho possible, en molts de

casos des de posicions disgregacionistes.

Igualment, l'opció de donar el nom popular («mallorquí») es

molt mes freqüent que la que dona el nom oficial («cátala»).

Per altra banda, pero, el reconeixement de la unitat de la

llengua es molt mes elevat que el fet d'atorgar-li un nom unita-

ri. Aquesta situado es possible, tal volta, perqué no n'hi ha

cap que sigui percebut com a tal. El terme cátala es entes mes
91Qcom a nom regional¿L, com el nom d'una varietat d aquesta llen-

gua reconeguda com a única, que com a referencia a la globali-

tat.

Sembla que no ni ha diferencies d1actitud significatives amb

relació al nom i a la identificació correcta de l'abast de la

llengua entre els membres de grups d1origen familiar diferent.

Aquest paral•lelisme de respostes no es manifesta únicament al

final de tot el procés, sino que s1inicia a la primera pregunta

analitzada i es manté en totes les altres.

Pero en canvi, el curs en qué están matriculats els alumnes

es determinant en les respostes que fan referencia conscientment

al nom i a l 'abast de la llengua. Els alumnes de BUP ho teñen

mes ciar que els d 'FP i els deis cursos superiors mes que els

deis inferiors.

219. Aquesta interpretació no es exclusiva d'illencs i de valencians, sino
que també es propia d'una part deis principatins que consideren que ells
parlen la «llengua» i la resta els «dialectes».
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11. INCIDENCIA DE LA VARIABLE SEXE.

Entre els objectius iniciáis hi havia el d'esbrinar si la

diferencia de sexe era una variable que afectava el comportament

lingüístic deis joves de Mallorca.

Per les dades d'aquesta enquesta (t T. 1435-1854), i fent

referencia al conjunt de la mostra, sembla que (contráriament al

que passa amb variables relatives a 1*origen geográfico-lingüis-

tic deis progenitors, el lloc de residencia o el curs en qué

están matriculats) les diferencies de sexe no incideixen sobre

les respostes que donen els enquestats. En tots els casos hi ha

molt poques diferencies entre les respostes que donen els joves

i les que donen les joves.

Així i tot, es pot observar, que aqüestes diferencies, sempre

reduides, en algunes situacions de les proposades en 1'enquesta

de vegades es capgiren segons les característiques deis enques-

tats, deis interlocutors o de l'entorn.

En aquest sentit, peí que fa ais usos, sembla que les cir-

cumstáncies que envolten l'acte de comunicació o l'entorn en qué

viuen els enquestats influeixen en el comportament d'un sector
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lleugerament mes ampli d1al-lotes que d'al-lots. Quan hi ha

elements que actúen clarament a favor de l'ús de la llengua

catalana, dins de cada grup (d1 origen familiar i de lloc de

residencia), les noies que l'usen solen ser mes que els nois i,

en situacions oposades, succeeix, en general, al contrari. Així,

les joves del grup AUT, el mes catalanitzat, tendeixen a avan-

car-se en l'ús del cátala ais joves en mes ocasions que les deis

altres dos grups; aixó mateix passa entre les que viuen ais po-

bles i les que viuen a Palma. Igualment, amb interlocutors cata-

lanoparlants, sobretot amb els que teñen un ciar ascendent sobre

les alumnes (familiars i professors, per exemple), en l'ús del

cátala també solen avancar-se mes ais joves que amb la resta de

catalanoparlants tractats a l'enquesta i també que amb els cas-

tellanoparlants i els desconeguts. Aquesta mateixa tendencia es

manifesta en una de les situacions mes condicionades: en una

classe impartida en cátala, amb molts de casos, son mes les

joves que agafen el apunts en aquesta llengua; en canvi, quan

aquest ús s'analitza prácticament (la llengua en qué contesten

el qüestionari, redactat en cátala), els joves, sobretot de

Palma, solen fer un ús mes elevat de cátala del que en fan les

joves.

Amb relació a les previsions d'ús de les llengües en el fu-

tur, en el grup AUT de Palma i en el MXT quasi sempre son els

joves que teñen una previsió major d'ús del cátala; en canvi, en

els altres grup sol ser mes alta entre les joves.

Peí que fa a respostes relatives a les idees, a les valoraci-

ons de la situació lingüística i a les representacions, sovint

un major nombre d1al-lotes que d'al-lots son mes próximes a les

opcions socialment dominants, cerquen mes la confluencia amb la

majoria que la divergencia; encara que les diferencies continúen

essent petites.

El joves tendeixen mes a donar el nom cátala en haver de dir

quina es la llengua propia de les liles Balears que les al•lo-

tes; en canvi un major nombre d'aqüestes sol reconéixer explíci-

tament que el mallorquí es una variant del cátala.

- 416 -



11. Incidencia de la variable s&xe

En situacions de contacte problemátic de les dues llengües,

per exemple en reunions mixtes, les joves opten mes per soluci-

ons que apel•len a la llibertat de tria individual que els jo-

ves, els quals s1inclinen amb mes freqüéncia que elles per opci-

ons d'ús exclusiu de cátala o de castellá; aixó mateix passa amb

la resposta que donen a quina ha de ser llengua vehicular de

1'escola a Mallorca, en qué la proporció mes alta de partidaris

que ho siguin les dues llengües oficiáis sempre, a tots els

grups, son les joves. Per contra, pero, quan en una reunió hi ha

qualcú que entén amb dificultáis el cátala, elles son les que

mes opten perqué tothom parli en castellá, també a tots els

grups.

L'obligació d'haver-se sentit obligats a parlar en cátala

contra la seva voluntat es mes estesa entre les al•lotes que

entre els al-lots; en canvi, l'obligació de parlar en castellá,

en tots els grups, es mes estesa entre ells.

La proporció de noies que consideren oportú que ais terri-

toris espanyols de parla castellana s'escolaritzi 1'aprenentatge

d'una altra llengua de l'estat es mes elevada que la deis nois

que pensen així. En canvi, passa a la inversa quan es tracta de

fer que el cátala sigui 1'única llengua oficial de Mallorca.

Els joves de Palma que creuen positiu que es conservi la

llengua catalana son mes que les joves; pero ais pobles passa al

revés. En general, també son mes al-lots que al•lotes que consi-

deren bo que a Mallorca tothom parli en llengua catalana.

Peí que fa a l'evolució de la situació lingüística, entre les

dones, en general, está mes estesa la idea que el cátala está

normalitzat i que de cada vegada hi ha mes gent que el parla.

Segons sembla, dones, les joves s1inclinen mes a acceptar les

convencions del parlar del seu entorn, a donar unes respostes

al-lusives a comportaments nórmala™, des de la perspectiva

220. En un estudi sobre les actituds i els coneixeraents de les llengües
catalana i castellana entre escolars de 8é d'EGB de Mallorca (Vives 1989),
les nines manifesten una actitud i una significació afectiva mes favorables
al cátala que els nins, pero aixó també passa amb relació a la llengua caste-
llana.
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deis que son generalitzats i dominants, a allunyar-se de posici-

ons que podrien resultar conflictives, tot i que aquesta actitud

es majoritária entre els joves d'ambdós sexes, tal com també han

observat altres autors221. Les al-lotes, per aquest mateix mo-

tiu, son mes sensibles a les variacions que es produeixen entre

els factors que intervenen en les distintes situacions analitza-

des222. Aquest comportament concorda amb la hipótesi d'Aracil

que sosté que «el bilingüismo femení comenca després i acaba

abans que el masculí» (1983: 210). La tendencia de les dones a

comportar-se mes d'acord amb el medi —per diverses raons, entre

les quals hi ha les referidos a una vida social mes o menys

oberta, com assenyala Junyent (1992: 43-45) o com hem vist a

l'apartat 4.2 en parlar de les mares immigrants— faria que en

el procés inicial de substitució lingüística, quan son pocs els

bilingüitzats, les dones es mantinguessin mes monolingües que

els homes. En canvi quan la bilingüització ja afecta bona part

de la poblado i, consegüentment, la segona llengua ja ha des-

placat la primera en prestigi social, passin a usar només la

nova (la mes acceptada). Aquest fet explicaría que les poques

diferencies observados (en l'ús i en les idees) entre els joves

de Mallorca, puguin créixer a altres llocs on el procés de subs-

titució sembla mes avancat, per exemple a Eivissa (Joan 1984:

143-151), a Novelda (Montoya 1995: 256-257) o a altres locali-

tats alacantines (Gimeno 1982; Montoya 1996: 76-78). Pero, en

canvi, el comportament deis joves de Sabadell (Erill et al.

1992) es molt semblant al de Mallorca (les noies solen usar mes

el cátala o el castellá que els nois segons si 1'interlocutor o

les circumstáncies immediates son mes favorables a una o altra

llengua i solen coincidir mes en actituds contrarios a la impo-

221. v. Erill et al. 1992; Boix 1993; Joan 1984.

222. Així i tot, cal dir que les diferencies son tan reduides, que sol ser
freqüent trobar casos concrets d'excepció a aqüestes tendéncies generáis que
hem observat, els quals es donen sobretot en el grup IMM (cal teñir en comp-
te, pero, que es tracta d'un grup que, en el cas deis pobles, té només 35
individus, per tant s'han de tractar amb raolta precaució els resultats que
s'hi refereixen).
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sició); segurament aquest fet es pot explicar en el mateix sen-

tlt, ja que el major volum relatiu de la població d'origen forá

(2/3 del total) es compensat per una major intervenció institu-

cional i social favorable a la llengua catalana.
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12. RESULTATS

12.1. HIPÓTESIS INICIALS, CRÍTICA METODOLÓGICA I SUGGERIMENTS
PER A NOVES RECERQUES.

L'objectiu básic plantejat en iniciar el treball era obtenir

una descripció de la situació de la llengua catalana entre els

joves de Mallorca i, alhora, provar de descobrir les principáis

circumstáncies ambientáis que condicionen l'ús que en fan i la

representació ideológica que teñen de la realitat lingüística

que els envolta.

D' entrada pero hem de fer constar que 1' autolimitació de

l'abast del treball a la població escolaritzada fa que la gene-

ralització d1aqüestes dades s'ha de prendre amb moltes precau-

cions, tot i que es probable que els factors que condicionen el

comportament lingüístic, les tendéncies, etc., siguin els matei-

xos per a la gran majoria deis joves. A mes, també en aquest

sentit, cal teñir en compte que treballam amb dades declarades.

Entre les hipótesis iniciáis, la que considerava que 1'origen

geográfico-lingüístic de les famílies deis alumnes havia de

condicionar-ne les respostes que donaven a les preguntes (i, per

tant, els seus coneixements i comportaments amb relació a la

llengua catalana) s'ha demostrat ámpliament: com mes component

familiar autócton teñen, mes favorables a la llengua catalana

son les respostes peí que fa ais coneixements, usos i actituds.

Així i tot, aquesta variable sembla molt mes determinant en els
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usos que no en les representacions que es fan de la realitat

lingüística.

El lloc de residencia, una altra de les variables que consi-

derávem que havia de ser determinant, també s'hi ha mostrat. Els

alumnes que resideixen a pobles teñen un comportament molt mes

catalanitzat que els residents a Palma, en quasi tots els aspec-

tes analitzats. En aquest sentit es de destacar que, en els usos

fora de l'ámbit familiar nuclear, fins i tot els grups d'alumnes

de pobles amb un progenitor d1 origen immigrant raes que els de

Palma donaven respostes mes favorables al cátala que aquests

darrers223. El sentit de la diferencia entre Palma i pobles no

es positiva per a la normalitzacio lingüística, ja que, d'acord

amb les teories de la difusió (v. Viladot 1995: 20), les carac-
9 ?á

terístiques de la capital s'expandirán a la resta de l'illa .

Altres variables no es manifesten tan decisives com aqüestes

dues. El sexe no sembla influir sobre cap de les respostes dona-

des pels alumnes, encara que les dades apunten la possibilitat

que una part de les joves enquestades siguin mes influenciables

per 1'entorn (a 1'hora de fer la tria de la llengua a usar o de

donar opinions sobre la situació lingüística) del que no son els

joves; aixó tant a favor del cátala com del castellá.

Igualment, les diferencies de curs no son tampoc factors

gaire decisius sobre el sentit de les respostes. únicament ho

son en tractar-se d'algunes preguntes relacionades amb les re-

presentacions lingüístiques (el nom i identitat de la llengua,

el procés de normalitzacio lingüística, e tc . ) i, an canvi, no

gens en els coneixements i en els usos que diuen tanir i fer .

Així mateix sembla confirmar-se que una gran part deis joves

trien la llengua a usar condicionats, de forma molt evident, peí

perfil de 1'interlocutor o per 1'entorn lingüístic en qué es

223. Un l'estudi ja esraentat sobre els estudiants de 8é d 'EGB de Mallorca
(Vives 1989), variables equivalents al lloc de residencia i a 1'origen fami-
liar també es manifesten clarament pertinents.

224. Es normal, per tant, que s'insisteixi sobre la necessitat d'actuacions
de planificació lingüística sobre Palma per la transcedéncia que té com a
capital (Mari 1994; Molí 1994).
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troben. Ara be, la majoria de castellanoparlants passen a usar

el cátala en moltes menys circumstáncies que els catalanopar-

lants canvien al castellá.

A part d'aqüestes variables (quasi totes de tipus ambiental)

que poden ajudar-nos a explicar, en part, el comportament lin-

güístic diferenciat deis joves, n'hi ha, sens dubte, moltes mes

(sobretot de tipus individual) que hi intervenen i que queden

fora de l'abast del nostre estudi, perqué el nombre de variables

que incideixen en el comportament huma es tan elevat que «encara

no hi ha cap societat que hagi aconseguit formular una gramática

del comportament mínimament completa» (Kremnitz 1993: 17).

Igualment, cal teñir en compte que, en la redacció del qües-

tionari, sempre hem procurat referir-nos a la llengua de Mallor-

ca, sense donar-li nom, perqué preteníem treballar, en la majo-

ria de qüestions, sobre la realitat lingüística i evitar les

distorsions que etiquetar-la amb un nom o amb un altre haurien

pogut provocar. En aquest sentit s'han d1interpretar els valors
nn r

que es donen a la llengua catalana .

En línies generáis, la metodología seguida, pensara que ha

estat adequada, ja que ens ha permés obtenir la major part de

les informacions que preteníem.

Així i tot, hi ha hagut una serie de detectes que caldria

teñir en compte en ulteriors treballs d1aqüestes caracteristi-

ques.

En primer lloc, pensara que en un treball de tipus individual,

com aquest, no s'hauria d'haver plantejat una descripció tan

225. La problemática del nom de la llengua obliga que, si es volen obtenir
resultats válids (no sois relatius al nom, sino també ais usos), calgui
estudiar be quines han de ser les preguntes del qüestionari i la metodología
d1enquesta per evitar que es produeixin esbiaixades, que poden arribar a
afectar greument els resultats i les conclusions. Sembla que, en la població
tractada en aquesta enquesta, una pregunta relacionada amb l 'ús de la llengua
que utilitzás el nom cátala podria provocar només al voltant d 'un 78% de
respostes correctes (els qui responen que el cátala es el nom de la llengua
de les liles sumats ais qui responen que es tracta de la mateixa llengua) i
que en 1'altre 22% d'enquestats hi hagués problemes per respondre adequa-
dament a causa del nom.
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extensa de la situado. Probablement, hauria estat oportú re-

duir-lo a un sol tipus d'alumnes (a partir de 1'origen familiar

o del lloc de residencia, per exemple) o simplificar l'estudi

reduint el nombre de variables tractades; d1aquesta manera segu-

rament s'hauria acurcat la distancia temporal entre la recollida

de dades i la conclusió del treball. Així i tot, ja hem deixat

de teñir en compte part de les preguntes deis qüestionari, les

que ens semblaven menys rellevants amb relació a l'objectiu que

preteníem assolir.

A part de la lentitud en l'elaboració del treball que ha

provocat l'extensió del camp a estudiar, també aquesta mateixa

característica va fer que en les sessions de recollida d'infor-

mació, el temps destinat pels alumnes a completar el qüestionari

fos molt just. Aixó ha fet que alguns, pocs, no l'acabassen de

completar.

Un altre fet a teñir en compte es que, en determinats casos,

alguns alumnes no han sabut completar correctament les preguntes

que estaven disposades en forma de graella. Una altra vegada,

pero, han estat pocs els afectats, com ja hem comentat en la

descripció deis resultats quan ens hi hem trobat.

Sens dubte, aqüestes limitacions s'hauran de teñir en compte

en futures investigacions d1aqüestes carácterístiques. La forma

mes idónia de recollir informació tal volta sigui amb entrevis-

tes personáis en qué 1'enquestador completa el qüestionari. la

qual cosa evita errors de comprensió a causa del disseny, pero

aquest métode, a part de fer-nos el treball molt mes costos en

tots els sentits, també pot coartar mes les respostes.

Com que la variable básica que hem usat ha estat la del tipus

de familia segon 1'origen deis progenitors, hauria estat inte-

ressant també recollir informació sobre 1'origen deis avis.

D1aquesta manera podriera haver discriminat els pares i mares que

son immigrants de segona generació i afinar molt mes en el com-

portament deis autóctons i deis matrimonis mixtos.

D'altra banda també hauria estat positiu poder contrastar, a

través d'algunes proves, la competencia lingüística declarada

amb la real.
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Així i tot, convé destacar que determinados parts del qüesti-

onari que abans de comengar el treball ens semblaven mes margi-

náis han esdevingut de molta utilitat per millorar la qualitat

de les dades que obteníem en algunes preguntes. Igualment creiem

encertat haver formulat les preguntes de tal manera que hagi

estat possible evitar citar el nom de la llengua i que hagi

obligat els enquestats a donar-lo ells. En aquest sentit, 1'op-

ció de referir-nos a la llengua com a llengua ( ), quan no podí-

em evitar de donar un nom, pensam que ha estat adequada, ja que

d1aquesta manera s'ha evitat 1'esbiaixament en les respostes que

hauria provocat el nom cátala i la confusió de l'ús de mallor-

quí. Sens dubte un qüestionari que permetés assignar el nom de

la llengua que l'enquestat consideras adequat, seria el millor;

per aixó hem procurat aproximar-nos-hi. D'altra banda, també ha

estat necessari tractar algunes preguntes perqué la informació

fos controlable, com ha estat el cas del grau de catalanitat

deis centres o 1"agrupado de la diversitat de noms assignats a

les llengües, quan el que ens interessava no era res relacionat

amb la denominado, sino amb altres aspectes com, per exemple,

els usos.

En el procés de normalització lingüística es imprescindible

conéixer a fons la situació sobre la qual actuar. Un treball com

aquest, que deixa molts d1aspectes i factors al marge, no pot

ser considerat mes que com una pega de la descripció global de

qué es necessari disposar.

Considerara que es d1interés, per aprofundir en el coneixement

de la situació de conflicte lingüístic entre els joves mallor-

quins i a la societat en general, realitzar noves recerques. En

aquest sentit serien oportuns estudis, entre d1altres, que s'o-

cupassin de:

1) Determinar el grau de vitalitat etnolingüística deis ma-

llorquins.

3) Aprofundir en el coneixement de les relacions que existei-

xen entre les representacions lingüístiques deis parlants

i els usos que fan de la llengua catalana.
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4) Estudiar les variacions que es produeixen entre la compe-

tencia lingüística declarada i la competencia real deis

membres deis distints grups lingüístics que hi ha a Ma-

llorca.

5) Determinar els efectes de les característiques deis do-

cents que ensenyen cátala (o en cátala) sobre la represen-

tació que els alumnes es fan de la materia que imparteixen

i sobre les seves actituds lingüístiques.

6) Analitzar el volum i tipus d'interferéncies (cátala < >

castellá) entre la població, de distintes procedéncies i

edats, de Palma i de pobles.

7) Estudiar la presencia del cátala en les relacions laboráis

i comerciáis en ámbits diferents (Palma/pobles/zones tu-

rístiques, grans i petites empreses, branques d'activitat

diferents, etc.).

8) Fer el seguiment d'una cohort d1alumnes de característi-

ques diferents, des de primaria fins a la Universitat,

analitzant les variacions que s'hi produeixen en aspectes

com competencia, comportaments, actituds i representaci-

ons.

9) Realitzar una investigació semblant a aquesta periódica-

ment per poder comparar-los i veure com evoluciona la

situació del cátala entre els joves.

10) Coordinar investigacions comparables aplicades a punts

diferenciats de 1'área catalana per poder estudiar els

efectes que diferents contextos i polítiques teñen sobre

l'evolució del conflicte lingüístic.

11) Mesurar el grau d1esbiaixament que pot provocar en enques-

tes lingüístiques l'ús deis diversos noms que s1apliquen

a la llengua catalana parlada a les liles.
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12.2. SITUACIÓ, CAUSES I PROCESSOS

12.2.1. Panorámica global.

El moviment immigratori, intensificat a partir deis anys 60,

es un deis principáis factors que condiciona les característi-

ques lingüístiques de la població jove de Mallorca.

Prop de la meitat (45,1%) deis joves enquestats teñen un

progenitor (24,7%) o tots dos (20,4%) nascuts fora de 1'área

catalana.

El fet que la práctica totalitat de la iramigració siguí ori-

gináriament de parla castellana i la irregular distribució que

té sobre el territori fa que es crein árees en les quals el pes

social del castellá, majoritzat políticament i socialment, siguí

molt important. Ais pobles hi ha una amplia majoria de joves

filis de matrimonis autóctons (73,0%)" , mentre que a Palma no
997

hi representen ni la meitat (43,3%)¿ . Els dos ámbits de resi-

dencia teñen, per tant, una composició poblacional bastant dife-
79Rrenciada que fa, juntament amb els efectes de la política

lingüística, que una part deis joves visquin en un context lin-

güístic amb forta pressió ambiental a favor de la castellanitza-

ció (Palma) , mentre que per a la resta aquesta pressió no es tan

intensa (pobles). Tot aixó explica, en part, que entre els que

resideixen a Palma només el 34 ,7% declari teñir el cátala com a

Ll, mentre que ais pobles son el 80 ,5%. Amb aqüestes dades es

lógic, per tant, que el comportament lingüístic deis joves en

molts d'aspectes estigui relacionat amb el lloc de residencia.

226. Els que teñen ambdós progenitors iramigrants només son el 10,1% deis que
viuen ais pobles.

227. Els joves immigrants de segona generació son el 28,3%.

228. A petita escala encara continua la irregularitat en la distribució, ja
que a Palma hi ha variacions importants segons les barriades i ais pobles hi
ha diferencies entre els petits pobles de 1'interior i les principáis ciutats
i els pobles de la costa.
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En l'ámbit familiar la tendencia predominant es conservar la

llengua deis cónjuges com a llengua de relació interna. Aquesta

tendencia es sobretot clara en el grup AUT que viuen a pobles

(en qué es dona el major manteniment del cátala) i en el grup

IMM amb residencia a Palma (on hi ha la manca quasi absoluta de

presencia d'aquesta ^lengua). En el grup AUT de Palma, entre la

generació deis pares i la deis filis, es produeix un retrocés de

presencia del cátala que arriba, en alguns casos, ais 25 punts.

En els matrimonis mixtos, la presencia del cátala es molt infe-

rior al que seria d'esperar en una societat en qué es la llengua

propia, si aquesta estigués normalitzada. Així i tot, sembla

ciar que 1'entorn sociolingüístic extrafamiliar condiciona de

manera important el comportament intern de les famílies: entre

els que viuen ais pobles el manteniment del cátala es molt mes

elevat que entre els matrimonis residents a Palma. En cap cas,

pero, l'ús del cátala a l'ámbit familiar entre la generació deis

filis no supera el que té entre la generació deis pares.

En el conjunt de la població resident a Mallorca, a pesar de

l'estabilitat que es produeix en alguns casos, l'evolució mitja-

na de l'ús del cátala en l'ámbit familiar sembla que tendeix a

reduir-se en passar de la generació deis pares a la deis filis.

La presencia mes elevada del cátala es dona a Ll deis progeni-

tors; la mes baixa, en l'ús que fan els filis entre ells. No

obstant aixó, en tots els casos 1'ús/preséncia del cátala entre

les famílies mallorquines es superior al del castellá; encara

que els valors s' igualen quan ens referirá a la llengua que usen

entre ells els germans.

Una de les causes mes importants del descens que es produeix

entre la Ll deis pares i mares i l'ús del cátala que fan entre

ells s'ha de cercar en el comportament deis membres catalanopar-
ooq

lants de parelles mixtes que tendeixen a comunicar-se en cas-

tellá amb el cónjuge, encara que aquest pugui entendre sense

229. Tant si ho son de procedencia i llengua com si ho son només de llengua.
Per tant s1explicarla el descens no sois en les parelles mixtes, sino en les
autóctonos, ja que hi ha membres d1aqüestes (de vegades, pero no sempre,
immigrants de segona generació) que teñen el castellá com a Ll.
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dificultats el cátala. En canvi, l'ús del cátala pels membres

castellanoparlants, o que cadascun deis dos mantengui la seva

llengua en les converses, sembla ser molt mes excepcional, son

comportaments d'ámbit familiar que no fan mes que reproduir els

que es donen en les intercomunlcacions habituáis entre catala-

noparlants i castellanoparlants (Bastardas 1991: 11-32). El

descens en l'ús del cátala que els progenitors fan amb els filis

pot deure's a la concepció del castellá com a llengua mes útil,
non

de mes prestigi, etc. ; es a dir, a causa de la intenció de

determináis pares, en societats en conflicte lingüístic, de

protegir-los de la llengua dominada (Kremnitz 1993: 100). L ' in-

crement probable de matrimonis mixtos, per tant, ajudará a debi-

litar la vitalitat del cátala com a Ll deis mallorquins, si no

canvia el sentit de la seva influencia.

Les causes del descens en els usos deis alumnes enquestats es

poden justificar per la tendencia de les societats al monolin-

güisme. Aquesta tendencia, bastant general, es concreta en 1' a-

dopció de la llengua que es percebuda com a mes comuna i neutra

dins la societat. La redúcelo mes alta es produeix en l 'ús entre

germans, els quals, en el cas deis matrimonis bilingües, haurien

de ser lliures d'establir la relació en qualsevol de les dues

llengües. La llengua que usen els progenitors entre ells, pero,

deu ser determinant en la tria deis filis. També, entre els

joves, ni ha d'haver nous aspectes que condicionen la seva in-

clinació cap al castellá (consciéncia de major coneixement d 'una

0 altra, llengua dominant en els cercles d'amistat, etc.) .

L 'a l t nivell de competencia en llengua catalana que teñen

alumnes i progenitors, sobretot en les capacitats receptives,

mostra, per una banda, la fácil intercomprensió entre el cátala

1 el castellá; i, per 1'altra, que part de 1'aprenentatge d 'una

llengua pot fer-se grácies a exposicions lingüístiques especta-

230. Normalment els arguraents que s'usen a favor del coneixement del castellá
es basen en criteris d'utilitat i necessitat, mentre que els que donen suport
al coneixement del cátala solen ser de tipus sentimental o patriótic (v.
Aracil 1982; Grup 1991; Kremnitz 1993).
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dores (Bastardas 1986: 18). Si no fos així, no s'explicarla

l'alt nivell de comprensió del cátala en el conjunt de la pobla-

ció resident a Mallorca, tenint en compte la important proporció

d'immigrants al•loglots que hi ha i les circumstancies sociopo-

lítiques que han afectat directament la situado de la llengua

catalana. Malgrat tot, la importancia de 1'escolaritzacio en el

terreny de la competencia es prou clara. Es insignificant el

nombre d'alumnes, de qualsevol grup d1origen, que consideren no

posseir alguna de les habilitats estudiados (comprensió i ex-

pressió oráis i escrites); en canvi, entre els progenitors,

segons 1'origen, aqüestes capacitats varíen clarament, sobretot

les productives.

La causa de la diferencia de coneixements entre els pares i

mares i els filis, sobretot en les dues habilitats de llengua

escrita, s'ha de cercar, amb seguretat, en la manca d'escola-

ritzacio en llengua catalana que han patit els progenitors (al-

guns perqué estava prohibit mentre estudiaven, altres perqué

procedeixen de terres de parla no catalana). Aixi i tot, 1'esco-

laritzacio en castellá, per la semblanca de codis, permet l'as-

soliment de la lectura en cátala sense gaire esforc, mentre que

aconseguir-ne la capacitat d'escriure, sense el suport d'un

ensenyament específic, es bastant mes dificil, la qual cosa ex-

plica que en el darrer cas les distancies siguin molt superiors.

La variació d'intensitat i durada en el contacte amb una

llengua, sens dubte, diferencia el procés i el nivell final

d'adquisició de competéncies en aquesta llengua. Aixó ho mostra

el fet, com ja hem dit, que entre els alumnes les diferencies de

domini del cátala, tenint en compte el grup d1origen familiar,

siguin molt menors que entre els progenitors. Els progenitors

del grup AUT i els alumnes de tots els grups han nascut en ter-

ritori cátala, per tant el contacte amb aquesta llengua, mes o

menys intens, s1inicia des del naixement; en canvi, aproximada-

ment un 50% de pares i mares del grup MXT i tots els del grup

IMM, no deuen haver entrat en contacte amb el cátala fins que

han estat adults i aixó els diferencia granment deis del grup

AUT. Així mateix, el fet que entre els pares del grup IMM ten-
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guin, sobretot a Palma, una major competencia en cátala que les

mares pot ser degut que una bona part d1aqüestes mares, per l'o-

cupació laboral, tenguin menys contacte amb persones i ambients

catalanoparlants que els seus marits. Les persones que treballen

fora de la llar es troben mes exposades a la pressió integrado-

ra, tot i que aquí no passi gaire mes enllá d 1 afectar només

l'habilitat comprensiva.

L'influx de la freqüéncia de contacte en 1'aprenentatge d'una

llengua, s1evidencia també peí fet que els cónjuges immigrants

de matrimonis mixtos teñen, en general, mes domini del cátala

que els casats amb altres immigrants. L'oportunitat i la neces-

sitat d'entrar-hi en contacte, així com la freqüéncia amb qué es

fa, semblen determinar el nivell i qualltat d1aprenentatge de

qualsevol llengua.

Les diferencies de lloc de residencia no influeixen en el

grau de coneixements de cátala que teñen els pares i mares del

grup AUT. En aquest cas, probablement les diferencies d'entorn

extrafamiliar son neutralitzades per l'alt ús que en fan en el

cercle familiar i perqué, en el moment en qué aprengueren la

llengua, les diferencies sociolingüístiques entre Palma i els

pobles no eren tan pronunciados com actualment. En canvi sembla

ser pertinent en els grups MXT i IMM, probablement perqué, una

bona part deis membres, han aprés la llengua mes tardanament i

perqué l'ús familiar que en fan es molt menor.

Molt pocs enquestats (quasi tots del grup AUT amb residencia

a pobles) consideren teñir major competencia en cátala que la

que teñen en castellá o igual, a pesar de viure en una societat

en qué la primera es la llengua propia. No es estrany, dones,

que pervisqui la idea que el cátala es mes difícil que el caste-

llá. Sembla que 1'escola, tal com es actualment, no aconseguirá

equilibrar, encara que legalment ho declari, el domini de les

dues llengües i, si continua així es limitará a eliminar la
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incapacitat d'expressar-se en cátala23*, com es desprén de les

dades de qué disposam.

Veient aquests resultats es fácil dubtar que el cátala pugui

funcionar com a llengua preferent, o sigui sentida com a propia,

peí conjunt de joves de Mallorca. Si els joves, sobretot els

d'origen autócton, es contemplen com a bilingües i no accepten

com a tret definidor del seu grup, es fa un avanc molt important

cap a la substitució lingüística. A llocs on tots els parlants

de la llengua dominada han aprés la llengua dominant, en poc

temps —encara que no d'una manera forgosa— la llengua dominada

pot patir un fort retrocés social, com mostren els casos de

l'occitá, 1"irlandés, etc. L'únic remei, en aquests casos, es la

revalorització col-lectiva de la llengua dominada.

Peí que fa a la manera com aprenen a parlar en cátala, podem

dir que no gaire mes de la meitat deis joves de Mallorca no fan

grácies a la familia (com a nadius, per tant). La resta, básica-

ment filis de matrimonis mixtos i d1immigrants, necessiten actu-

acions planificades especifiques. Si exceptuara 1'escola, aqües-

tes actuacions actualment son molt poc importants, sobretot a

Palma, tal com mostren les dades de l'enquesta. Aixó evidencia

que aquests tipus de famílies, globalment, no actúen a favor de

la normalització. Si sembla un fet habitual entre els immigrants

(Mackey 1976: 378-379), no no deu ser entre els matrimonis de

procedencia mixta. Així i tot, aquests darrers matrimonis, quan

resideixen ais pobles teñen un comportament molt mes semblant

ais autóctons que els que teñen la residénc a a Palma. Sembla

que el fet de viure a pobles fa augmentar cunsiderablement la

possibilitat de parlar el cátala des de sempre.

Si, en lloc de considerar únicament 1'aprenentatge oral,

valorara 1'aprenentatge global de la llengua catalana, la impor-

tancia que donen a 1'escola retalla diferencies amb la familia.

231. Uns resultats semblants es donen a Erill et al. (1992) i a Huguet-Serra
(1993).
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A mes, els alumnes de COU tendeixen a valorar mes la importancia

deis cursos de BUP que els d'EGB.

Peí que fa a 1'entorn extrafamiliar, cal dir que, encara que

visquin en el mateix lloc (Mallorca, Palma, pobles), els catala-

noparlants están en contacte amb entorns mes catalanitzats que

els no catalanoparlants. Així i tot, amb independencia del grup

a qué pertanyin, ais pobles el predomini del cátala en tots els

ámbits socials analitzats sempre es superior al del castellá; en

canvi a Palma el predomini es del castellá. En cap d'aquests

ámbits la percepció de la presencia equilibrada de les dues

llengües, segons sembla, no es freqüent.

La diferent proporció de castellanoparlants que trobam ais

pobles i a Palma, el funcionament lingüístic discrepant deis ám-

bits que actúen de manera mes planificada (església i escola )
O T O

i el contacte amb desconeguts i al-loglots, mes freqüent a

les grans ciutats (Mackey 1991: 13; Viladot 1993: 31), poden

ajudar a entendre part d1aqüestes variacions.

Les diferencies en la percepció que teñen els membres deis

distints grups d1origen familiar amb el mateix tipus de residen-

cia es poden explicar per diverses circumstáncies. En primer

lloc, la distribució espacial que tendeix a 1'homogeneització

segons la procedencia, fa que a determinats pobles la proporció

de castellanoparlants sigui mes elevada que en altres i, per

tant, que la majoria de castellanoparlants observin un major ús

de castellá i que la majoria de catalanoparlants observin un

major ús de cátala. Aixó mateix es dona amb relació a la dis-

232. En un altre apartat de l'enquesta es mostra com la catalanització de les
escoles es raes elevada a pobles que a Palma. Per tant, a la major pressió
ambiental, també s'hi ha de sumar la de 1'escola. Ho corrobora que, durant el
curs 93-94, el 23,4% d1alumnes de 3 a 14 anys de Palma rebien ensenyament en
cátala, totalment o de forma parcial. Mentre que en els pobles aquesta pro-
porció era el doble, 46,2% (Martínez 1995: 15).

233. En aquests casos, normalment el parlant bilingüe tria la llengua que
intueix que li causará menys problemes, la qual, a Mallorca, es el castellá
"perqué tothom 1'entén".
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tribució per barriades a Palma23* i fins i tot en algunes altres

localitats. En segon lloc, l 'hábit bastant generalitzat deis

catalanoparlants a canviar de llengua en haver-hi castellanopar-

lants presenta.
També hl deu influir una determinada tendencia a la segrega-

do (Colomer 1992); es a dir, a relacionar-se, en aquest cas,

amb persones de la mateixa llengua"5. Aquesta segregado, ori-

ginada per la por de les minories, en algunes societats pot

arribar a ser tan gran que tendeixi, en els casos extrems, a

crear dues comunitats monolingües impermeables.

«Així, un membre d 'una minoria lingüística té mes opor-
tunitats d'usar la seva llengua materna si restringeix
les seves relacions amb membres de la majoria lingüís-
tica. En altres paraules, la segregado disminueix la
discriminació.» (Colomer 1992: 218)

En el nostre cas, caldria veure quin deis dos principáis

grups lingüística (cátala o castellá) té consciéncia de minoria

lingüistica i quin de majoria. Es probable, pero, que aquesta

tendencia a la segregado es doni en els dos grups, o —com a

mínim— en una bona part deis dos.

Vistes aqüestes tendéncies, deixa de ser estrany que la ma-

teixa realitat siguí percebuda de manera diferent per catalano-

parlants i castellanoparlants; i, en conseqüéncia, es normal que

el sector que té mes catalanoparlants també siguí el sector que

mes percep un ús majoritari de cátala al voltant, sigui on sigui

el seu lloc de residencia.

234. Els alumnes enquestats que viuen a Palma es distribueixen segons 1'ori-
gen de la següent manera: a) Centre: AUT, 55%; MXT, 22,2%; IMM, 22,2%; b)
Eixampla: AUT, 45,3%; MXT, 32,7%; IMM, 22,1; c) barriades (on hi entren llocs
tan diferents, amb relació a la població, com Sant Jordi i Son Gotleu): AUT,
38%; MXT, 26,3; IMM, 35,8. Vegeu també Alomar (1995).

235. La importancia de la segregació residencial urbana sobre el procés
d'integració lingüística deis immigrants ha estat destacada per investigadors
diversos (v. Hernández-Bourbeau 1995).
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Sembla ciar, per tant, que el tipus de pressió lingüística

que exerceix el medi no es el mateix sobre tots els individus

que viuen en una mateixa societat.

Amb relació a la presencia escolar del cátala, fora de l'as-

signatura propia, cal dir que els usos que li son mes favorables

son els menys formáis i fixos (els oráis), en canvi a l'extrem

oposat ni ha el llibre de text. Aixó mostra que l'ús del cátala

a les classes encara continua depenent mes de la voluntat indi-

vidual (d'alumnes i professors) que no d'una planificació admi-

nistrativa coherent. En aquest mateix sentit, s'ha d1interpretar

el fet que els alumnes que assisteixen ais centres de perfil mes

proper a la normalització lingüística son els mes catalanitzats

per origen familiar, per lloc de residencia i per les experién-

cies escolars anteriors. Es evident també que la catalanització

de l'escola, a mes d'afavorir 1'aprenentatge, ajuda a descobrir

normes d'ús diferents a les observades al c'arrer.

Sembla ciar que els grups menys catalanitzats son els que

pateixen, en tots els sentits, una major pressió castellanitza-

dora, fins i tot a l'escola; la qual, per tant, en comptes d'a-

costar els grups lingüístics sembla que tendeix a allunyar-los.

Aixó, si no intervinguessen altres factors, podría fer que, des

d'un punt de vista lingüístic, de cada vegada es dividís mes la

població de Mallorca. A mes, globalment, l'escola, sobretot peí

que fa ais centres de Palma, continua amb una práctica mes ori-

entada a reemplagar la llengua catalana entre els autóctons que

a facilitar la integració lingüística deis al•loglots i, per

altra banda, presenta unes característiques lingüístiques encara

mes próximes a models de substitució lingüística que de normali-

tat, en donar un tráete de llengua propia al castellá superior

al que atorga al cátala (Mella 1993b: 9).

El predomini del contacte amb els mitjans de comunicado en

castellá es general en tots els casos. L1amplia majoria d'oferta

en aquesta llengua fa que hi hagi moltes mes oportunitats d'en-
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trar en contacte amb els mitjans en castellá, i els enquestats

ho fan així massivament.

El fet que l'exposició a mitjans audiovisuals en una o altra

llengua no siguí excloent, permet veure quina es la principal

diferencia de comportament entre uns alumnes i altres, segons el

grup a qué pertanyen: els valors que teñen elgmitjans en caste-

llá no presenten gaire variacions segons 1'origen familiar, el

lloc de residencia o la Ll deis alumnes; en canvi, els deis mit-

jans en cátala oscil-len de manera clara a partir d1aqüestes

mateixes variables.

Una part de les causes del predomini en audiencia i seguiment

deis mitjans en castellá, poden explicar-se, potser, per la

inercia a continuar sintonitzant les emissores de sempre, que

eren i son en castellá. Pero també per la major oferta de pro-

ductes en castellá, peí fet que no ni hagi premsa diaria ni

emissores de radio i de televisió de perfil normal própies de

les liles Balears en llengua catalana, o perqué les úniques que

hi ha en aquesta llengua siguin vistes com a pertanyents a al-

tres comunitats, etc.

La major anormalitat del cátala en l'ámbit deis mitjans de

comunicació es manifesta, a part de fer-ho per la baixa propor-

ció d1alumnes que hi teñen contacte continuat, per la poca esta-

bilitat; es a dir, per la influencia que circumstáncies diverses

hi semblen teñir. En canvi amb els que son en castellá aixó no

sol succeir.

La lectura de llibres, encara que es una activitat practicada

amb poca assiduitat pels alumnes (i en la majoria de casos ho es

com a obligació escolar), es la que dona uns valors relatius mes

favorables al cátala. Malgrat aixó, només una sisena part deis

alumnes llegeix mes llibres en cátala que en castellá. Les vari-

ables de residencia, origen familiar i Ll son, de nou, determi-

nants en aquests valors; en algún cas, els alumnes de COÜ (els

mes escolaritzats), es mostren mes favorables a llegir en cáta-

la.

Probablement la major influencia de 1'escola en la realitza-

ció d1aquesta activitat i 1'abundant oferta bibliográfica cata-
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lana (probablement el sector mes normalitzat de tots els que

analitzam) fan que el cátala hi assoleixi els valors mes alts de

predomini. En canvi, els mateixos factors que en els mitjans

anteriors i la major autoseguretat deis alumnes en el domini del

castellá, expliquen que el castellá hi continua tenint una pre-

eminencia tan clara.

Si miram en conjunt el comportament de la poblado amb rela-

ció ais mitjans audiovisuals i escrits, sembla que la variació

en la quantitat d1oferta de productes en castellá i en cátala en

condiciona proporcionalment la distribució del consum en una o

altra llengua. Per tant, potser, la quantitat de població que

consumirla productes en cátala d'aquest tipus no es fixa, sino

que augmenta en créixer el pes relatiu de 1'oferta.

En darrer lloc, i tal com es desprén de l'enquesta, el mercat

de productes en castellá es mes o menys uniforme i majoritari

per tota l'illa, en canvi el mercat en cátala, a mes de minori-

tari, presenta, en alguns aspectes, variacions importants segons

1'origen de les persones i el lloc de residencia.

Els sectors de població mes catalanitzats son altre cop els

que mes contacte teñen amb els mitjans en cátala. A mes, per ais

que teñen el castellá com a Ll es freqüent que la tria de mit-

jans en castellá impliqui l'exclusió deis que son en cátala i,

en canvi, entre els catalanoparlants, el procés contrari es

prácticament inexistent. Tenim de nou una mostra que els que mes

teñen una actuació que podríem considerar bilingüe, d'acord amb

la definició de Weinreich (1979), son els catalanoparlants; men-

tre que els castellanoparlants actúen com a monolingües, prácti-

cament sense fissures. La distinta vitalitat lingüística de cada

un deis grups es sens dubte a la base d'aqüestes diferencies.

Amb relació ais usos lingüístics que fan el conjunt deis

joves estudiáis, cal dir que la tria de llengua depén en primer

lloc del tipus d'interlocutor. La tendencia general es que, quan

parlen amb interlocutors castellanoparlants, usin el castellá

prácticament la totalitat deis alumnes i en totes les situacions

descrites; en canvi, si els interlocutors son catalanoparlants,

- 439 -



V. Conclusions

no gaire mes de la meitat deis alumnes usen el cátala, amb im-

portants variacions segons el tipus de relació que ni teñen (en

termes de poder, confianga, valoració social...).

Igualment, els factors que determinen la llengua a escollir

en el moment d'adrecar-se a un estrany, afavoreixen ámpliament

el castellá. L'elecció de llengua, pero, no es produeix de mane-

ra uniforme, sino que les carácterístiques del desconegut (rol

social, sobretot) i la situació, fan variar notablement l'ús del

cátala i del castellá que ni fan els alumnes enquestats. Les

caracteristiques deis alumnes (origen familiar, lloc de residen-

cia, etc.) incideixen sobre la freqüéncia d'ús del cátala en les

situacions estudiades (com mes catalanitzades son, lógicament,

mes alt es), pero no gaire sobre el sentit de les variacions que

es produeixen degudes al tipus d1interlocutor desconegut.

Cal dir, també, que en aquests usos el lloc de residencia es

mes determinant que 1'origen familiar, quan la diferencia només

es d'un progenitor: els filis de matrimonis mixtos amb residen-

cia ais pobles usen mes freqüentment el cátala que els de matri-

monis autóctons que viuen a Palma; aixó mateix passa entre els

filis d'immigrants residents a pobles i els filis de matrimonis

mixtos de Palma.

Tot i aquest condicionament de l'entorn, cal teñir en compte

que una sisena part deis alumnes no diuen que usin el cátala en

cap situació de les descrites; en canvi només una cinquantena

part no diuen usar-hi el castellá. Aquesta diferencia es pot

explicar perqué les persones que perceben el seu grup amb una

alta vitalitat tendeixen poc a convergir amb els membres deis

grups que consideren de menor vitalitat (Viladot 1993: 50-53).

Les circumstáncies en qué es realitza 1'acte de comunicació

determinen molt clarament, per tant, la tria de la llengua que

en cada cas usen els alumnes. Aixó s'evidencia molt mes en les

situacions en qué el factor de condicionament lingüístic es ex-

plícit, com mostra l'estreta relació entre la llengua de docen-

cia i la que usen per prendre apunts o I1 alt ús de cátala que

han fet per contestar el qüestionari de l'enquesta, que hi está

redactat. En aquests casos, les altres variables teñen molt
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menys incidencia sobre les respostes deis alumnes. Així i tot,

pero, es evident que els factors favorables al castellá son molt

mes determinants que quan son a favor del cátala. Aquest fet tot

sol justifica una política de discriminació positiva a favor del

cátala. Es podria dir que, quan un grup social que no pot fer

necessari l'ús de la seva llengua en la societat que creu con-

trolar, es perqué, probablement, no la controla o, com a mínim,

no com creu controlar-la.

Els usos de prestigi i institucionals (en el nostre cas re-

presentats per 1'entorn escolar, els adults i els professors)

son els que poden condicionar mes el canvi de llengua deis alum-

nes a favor del cátala. De fet, aquest es un deis principáis

aspectes, de vegades contradictoris, que controlen el comporta-

ment lingüístic deis individus i els processos lingüístics: les

característiques individuáis, les característiques del medi i

les característiques institucionals.

En la previsió d'usos futurs que els alumnes manifestén teñir

es percep una tendencia d'evolució positiva cap a un major ús

del cátala en les generacions joves, sobretot en les relacions

familiars si la parella es catalanoparlant. Així i tot, en con-

junt, les previsions que teñen no s'allunyen gaire de la situa-

ció present. La inercia social, que sol manifestar-se en totes

les societats, ajudada peí manteniment d'un major pes del caste-

llá en el món escolar, pot explicar el major pes de la persis-

tencia enfront al canvi en la construcció del seu futur lingüís-

tic. En proporcions molt elevades, el comportament lingüístic es

regeix per les convencions de 1'entorn; la gent, segons Linton

(1945: 23-31), s' af erra ais costums i a les normes de la seva

societat tant peí desig d'aprovació com peí temor del cástig;

uns costums i unes normes que generalment sobrepassen, pels dos

extrems, els límits temporals de la vida deis individus.

L'elecció de la llengua a usar sempre es fa, entre els joves

estudiats, en el sentit de cercar confluir amb 1'interlocutor (i

en el futur sembla que continuará essent aixi). Pero hem de

teñir en compte que, amb molta freqüéncia, en els contactes de

catalanoparlants i castellanoparlants, els primers tendeixen a
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canviar de llengua; per tant, deixen d'exerclr de catalanopar-

lants i, en conseqüéncia, d'actuar d'elements favorables al

canvi lingüístic deis immigrants; es a dir, a la seva integra-

do.

Si els catalanoparlants en potencia (els qui son capagos

d'expressar-s'hi) son molts, tal com hem vist, en canvi son

molts menys els que realment hi actúen en la majoria de les

situacions plantejades. Aixó mateix també passa en altres in-

drets del domini cátala:

«En l'análisi deis resultats de l'enquesta ens trobávem
sovint davant una població catalanoparlant en potencia,
en un percentatge molt gran, pero que només es definía
com a activament catalanoparlant en un terg deis casos.
Es a dir, que quedava ben diferenciada la preparado
lingüistica adquirida per 1'ensenyament o l'entorn, de
1'ús real, práctic que hom fa d'una llengua que coneix
prou be d'una manera passiva.» (Erill et al. 1992: 51)

Així i tot, per a la gran majoria deis alumnes el coneixement

de les dues llengües els serveix perqué puguin passar, amb molta

facilitat, de l'ús d'una a l'ús de 1'altra segons les circums-
oo /•

táñeles", encara que es detecta una proporció mes elevada de

manteniment de la propia en quasi tots els casos entre els cas-

tellanoparlants, entre els filis de matrimonis mixtos o de pro-

cedencia immigrant i entre els que viuen a Palma. En canvi els

altres tendeixen mes a comportar-se com a bilingües reals.

A la vista d'aquesta resultats, es evident que, si hem de

parlar en termes de fidelitat lingüística, en^re els castellano-

parlants aquesta es ámpliament majoritária molt mes elevada

que entre els catalanoparlants; la fidelitat lingüística es,

també, evidencia de la vitalitat que teñen uns i altres com a

grup. Els catalanoparlants que canvien de llengua davant els

castellanoparlants son prácticament tots (tal com indiquen els

usos convencionals vigents), amb indiferencia del lloc on viuen,

encara que no facin amb mes alta proporció els de Palma. Per

236. Emili Boix (1993), per descriare la situació lingüística entre els joves
de Barcelona parla d'una situació de portes obertes, en la qual els joves
d'una i altra llengua passen amb freqüéncia d'un costat a l'altre.
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tant, el bilingúisme passiu, des del punt de vista de la llengua

catalana, tot i que sembla teñir una amplia acceptació teórica

entre els joves catalanoparlants, es duit a la práctica molt po-

ques vegades.

Les causes de la diferencia de comportament entre els dos

grups poden ser molt diverses. Per exemple, la incapacitat deis

castellanoparlants d'expressar-se amb fluidesa suficient en

cátala, el paper d1interllengua que la societat atorga al caste-

llá, les poques dificultáis que teñen (i, mes important encara,

que creuen teñir) els catalanoparlants d1expressar-se en caste-

llá, la norma social (implícita en aquests moments) que obliga

al canvi lingúístic davant els castellanoparlants, etc.

Aquesta situació mostra clarament que els hábits vigents son

favorables a 1'avanc de la substitució lingüística. En lloc

d'assenyalar un procés d'integració de les segones generacions

d'immigrants, els resultáis que hem obtingut semblen indicar-ne

mes clarament un d'assimilació de la generació equivalent d' au-

tóctons.

La necessitat que la planificació lingüística incideixi sobre

els distints entorns socials per tal de catalanitzar-los s'evi-

dencia, per exemple, en les diferencies d'ús que es produeixen

entre pobles i Palma, per una banda, i, en un altre sentit, en

el poc ús que es fa del cátala amb els interlocutors mes estre-

tament vinculáis al món juvenil.

En la previsió d'ús futur que fan els alumnes sembla que les

perspectives, globalment, son mes optimistes que la situació

actual. Es a dir, ni ha per part deis enquestats, una major

previsió d'ús del cátala del que fan en 1' actualitat. Si des-

prés, en realitat, es produeixen unes altres actituds de les

previstes, queda fora d'aquesta análisi. Sembla, pero, que podem

dir que per part deis joves ni ha una major predisposició a usar

el cátala que l'ús que en fan. Que augmenti o no, dependrá de si

es facilita o s'obstaculitza la creació d'un medi social que afa-

voreixi aquesta tendencia.
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En el terreny de les representacions de la realitat i de les

idees sobre la situació lingüística, la gran majoria d'enques-

tats es decanten per respostes i solucions que, observades sense

teñir en compte les possibles conseqüéncies, poden teñir, haurí-

em de considerar moderades i allunyades de la conflictivitat.

Aqüestes opcions, pero, en molts de casos signifiquen un lleu

avang en la normalització lingüística global i, fins i tot, amb

relació al comportament particular de cada un.

Majoritáriament, creuen que a Mallorca cadascú ha de parlar

en la llengua que vulgui 1 que no cal canviar a la llengua de

1'interlocutor si es garanteix la intercomprensió.

Quasi la meitat deis alumnes diuen que mai no s'han vist

obligats a canviar de llengua contra la seva voluntat. Aixó deu

ser així perqué veuen natural el canvi d'una llengua per l'altra

i perqué, com que les dominen totes dues, el fan sense cap pro-

blema. Cal dir, pero, que els que s'hi han sentit mes obligats

han estat els que viuen en ámbits on la llengua obligada té

menys ús; així, els filis de matrimonis autóctons i els que

viuen a pobles son els que menys se senten obligats a parlar en

cátala; en canvi, els filis d'immigrants i els que viuen a Palma

son els que mes s'hi han sentit. Igualment entre els alumnes

deis cursos superiors n'hi ha menys que diuen haver-se sentit

obligats a parlar en cátala. Encara que els castellanoparlants,

com hem vist, canvien de llengua en poques ocasions, manifestén

sentir-s'hi obligats amb una freqüéncia semblant a la deis cata-

lanoparlants, els quals en pocs casos conflictius mantenen el

cátala. Aixc sembla que es pot explicar perqué entre els catala-

noparlants el canvi de llengua es un hábit convencional, es vist

i assumit com a natural per la majoria; en canvi, els castella-

noparlants veuen menys espontaneitat i mes intencionalitat en

les situacions en qué han de canviar de llengua.

A Mallorca, per tant, també es dona un fenomen bastant ge-

neral en societats en conflicte lingüístic si, sobretot, están

en procés de normalització: la llengua que es mes obligada per

l'entorn (la llengua dominant) es la que els membres d'aquesta

societat menys senten com a imposada; en canvi, la llengua pró-
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pía del país (la llengua minoritzada), la que mes freqúentment

es abandonada pels seus parlants i que en molt peques ocasions

es usada pels al loglots, se sent en mes ocasions com una im-

posició.

La percepció sobre l'evolució lingüística que teñen els alum-

nes enquestats coincideix amb la mes estesa entre la població

(encara que des de posicions mes científiques no es vegi de la

mateixa manera). Gran part deis alumnes, amb independencia del

grup de pertinenga, creuen que de cada vegada, a Mallorca, ni ha

mes gent que parla el cátala i que el parlen mes correctament.

En consonancia amb aqüestes idees es lógic que la gran majoria

d'ells també considerin que la llengua catalana está normalitza-

da o que avanga en aquest sentit, i que molts pocs creguin que

tendeix cap a la desaparició. L'explicitació pública, abans

inexistent, de la necessitat de normalitzar la llengua i 1'exis-

tencia d'algunes disposicions en aquest sentit (ensenyament,

exigéncies laboráis, etc.) poden fer creure a bona part de la

població que son mesures suficients per a garantir-ne el pro-

grés.

Encara que pertányer a grups de característiques mes catala-

nitzades (origen familiar, lloc de residencia, tipus de centre

escolar, etc.) sembla que fa esperable una actitud mes favorable

a la llengua catalana o una visió mes optimista en aquest sen-

tit, no es tan determinant com ho era amb relació ais usos. La

residencia a pobles fa creure, en general, mes en 1'avang de la

llengua, com també cursar COU o 2/2FP. Els que son de familia

autóctona son els que menys consideren que la llengua estigui

normalitzada, tot i que també son els que mes creuen que avanga

en aquest sentit.

La gran majoria d1alumnes considera útil el cátala, tant en

sentit genéric com si la utilitat s1aplica a facilitar aconse-

guir feina. Així i tot, en aquest darrer cas, descendeix prop

d'un terg el nombre deis que la consideren útil; per tant, per

una part deis enquestats, la utilitat del cátala té un abast que
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no coincideix amb l'aplicació laboral. La coincidencia de la

utilitat, des del punt de vista genéric i laboral, es molt mes

alta entre els filis d1immigrants que en la resta. Es a dir, els

que mes coneixements teñen de cátala son els que menys conside-

ren que els serveix per trobar feina, i els que en teñen un

menor domini, contráriament, tendeixen a veure-la mes útil labo-

ralment. Sembla ciar que, com mes próxims son a la llengua (per

1'origen familiar i peí lloc de residencia), menys creuen que

conéixer-la els facilita trobar feina. Mentre que, en els que

n1estan mes allunyats, la creenca que aquest coneixement (que,

tal volta, ells o els parents no teñen prou consolidat) els fa-

ria trobar-ne amb mes facilitat, provoca que doni una proporció

de respostes positives molt semblant a la que donen els cata-

lanoparlants. El catalanoparlant pot no adonar-se deis avantat-

ges que ser-ho té per trobar feina; pero, alhora, el castellano-

parlant pot atribuir les dificultáis d1aconseguir-ne a la manca

de domini d1aquesta llengua.

Altra volta ens trobam amb la construcció de la imatge de la

realitat a partir de la propia experiencia, que es fa valer com

a general.

La situació de la llengua catalana a Mallorca sembla que no

es percebuda de la mateixa manera per tots els joves. Els que

vitalment s'hi troben mes vinculats (com a Ll, peí grup d1origen

o el lloc de residencia) son els que menys normal la consideren;

mentre que els que n'están mes distanciáis creuen en major pro-

porció que aquesta situació es normal. De fet, els joves que la

teñen com a propia es t oben que amb freqüéncia 1'han d1abando-

nar; en canvi els que no la hi teñen deuen considerar-la amb una

presencia social suficient. Així i tot, com que majoritáriament

no veuen que corri perill de desaparéixer, si no s1activa la

comparació de les situacions d'una i altra llengua es difícil

que en percebin les desigualtats i s'adonin de la inconsistencia

del seu sentiment de seguretat.

Els factors essencials en el procés de normalització lingüís-

tica, segons els alumnes, son els mateixos que sempre solen

presentar-se com a tais: la familia, 1'escola i els mitjans de
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comunicado. Aquesta consideració la teñen amb independencia del

grup a qué pertanyen, encara que entre els filis deis matrimonis

autóctons la familia assoleix un protagonismo relativament mes

important que en els altres dos grups, probablement a causa del

pes que té 1'experiencia personal en aquesta opinió.

El perfil escolar ideal que dibuixen no s'allunya gaire del

teóric actual, tot i que a la práctica la importancia que hi té

el cátala es molt inferior. Una gran majoria deis enquestats,

amb independencia de la seva Ll, pensen que el model escolar

monolingüe no es satisfactori per a la nostra societat i que,

per tant, 1'escola ha de garantir 1'aprenentatge de mes d'una

llengua (l'opció majoritária es la de tres: cátala, castellá i

anglés). Aquesta opció al multilingüisme escolar es major en els

cursos superiors (COÜ i 2/2FP).

Els que opten per una sola llengua (aproximadament un tere

del total), s'agrupen en dos sectors, prácticament idéntics, un

de lleugerament majoritari que diu que la llengua a assegurar

per 1'escola ha de ser el cátala, i l'altre que creu que ha de

ser el castellá. Entre aquests alumnes, evidentment, 1'origen

familiar i el lloc de residencia son determinants en l'elecció

d'una o altra opció.

La majoria de l'alumnat, per tant, no fa mes que inclinar-se

peí model actual, quant al nombre i a les llengües que hi ha en

els plans d'estudis. Les propostes deis alumnes que no hi están

d'acord es col-loquen a banda i banda d'aquesta situació. Sem-

bla, dones, que no queda mes remei que considerar, sense entrar

a valorar 1'efectivitat de l'aplicació que se'n fa, que el model

actual es l'acceptat. La causa pot ser-ne la tendencia social a

admetre com a normal el que hi ha en cada moment.

En canvi, la idea que teñen de quin model de llengua vehi-

cular de 1'ensenyament hi hauria d'haver discrepa molt de la

realitat. Mentre, segons la nostra enquesta, només el 10% deis

alumnes consideren que la llengua vehicular única hauria de ser

el castellá, prop del 70% de la població escolar mallorquína rep
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exclusivament ensenyament en aquesta llengua"'. Un poc mes de

la meitat deis alumnes s1inclina per l'ús habitual de les dues

llengúes oficiáis i quasi el 30% donen com a única llengua vehi-

cular de I1escola el cátala. En aquest cas, 1'origen familiar,

el lloc de residencia, la Ll i experiéncies anteriors d1ensenya-
ment en cátala deis alumnes incideixen clarament sobre aqüestes

opcions.
Les causes d1aquesta opció clarament favorable al cátala com

a llengua docent, poden ser diverses. En primer lloc, en el fet

que tots els alumnes teñen un bon nivell de comprensió del cáta-

la (per tant, rebre ensenyament en cátala no els suposa un con-
tratemps objectivament important). En segon lloc, en el fet que

la presencia del cátala com a llengua vehicular es menys cárre-
ga, per a ells, del que ho va ser, en un primer moment, la in-

corporació de 1'assignatura, ja que va significar mes hores de
docencia i mes materia d'estudi. Igualment, una part de l'alum-

nat ha de participar en teoria de la idea que la llengua de

1'ensenyament sigui la llengua propia del territori. I, en dar-

rer lloc, ja hi ha alumnes que han viscut 1'experiencia de rebre

ensenyament en cátala, la qual, segurament, deu haver estat
percebuda com a mes positiva que negativa.

En aquest cas podem veure, per tant, que les disposicions le-

gáis, en el moment de l'enquesta i encara ara, van per darrera

les perspectives teóriques deis alumnes. La generalització d1 en-
senyament en cátala a tots els alumnes, segons la nostra enques-
ta, satisfaría, o com a mínim no crearla conflíete, prácticament
a prop del 90% deis alumnes.

Amb aquests darrers valors, que mostren una predisposició
molt favorable a la llengua catalana, sobretot si es compara amb

la situació real, contrasta el fet que la majoria d'alumnes es

mostri contraria a les propostes de legislació lingüística igua-
litaria que hi ha al qüestionari (l'oposició a fer que els alum-

nes de territori castellanoparlant hagin d'aprendre una altra

237. v. Martínez (1995: 14)
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llengua de l'estat, pero, es superior a fer que el cátala siguí

1'única llengua oficial de Mallorca). Així i tot, les variables

que hem anat considerant, determinen en part el grau d'oposició

a cada una de les dues propostes, que decreix com mes trets de

catalanitat tenguin els grups a qué pertanyen.

El major grau d'acceptació general de la segona proposta amb

relació al de la primera, sobretot destacable en alguns grups en

qué la diferencia supera el 10%, es, pensara, fácilment explica-

ble. La resposta negativa a la primera pregunta i afirmativa a

la segona, no entra en contradicció perqué pot manifestar, en

ambdós casos, una opinió favorable a solucions tendents a pre-

servar el monolingüisme territorial. De tota manera hem de teñir

en compte que aquesta proposta, tot i l'augment d'acceptació,

encara resta com a minoritaria. Es ben possible que, en una bona

part de les generacions joves de Mallorca, sobretot si son resi-

dents a Palma, se'ls faci difícil imaginar la seva societat en

una situació en qué no ni hagi una presencia constant del caste-

llá, o, fins i tot, una situació en qué la llengua catalana ten-

gui una extensió i un ús socials superiors ais que té el caste-

llá, perqué aqüestes generacions només han conegut una situació

semblant a 1'actual238.

S'expressa, per tant, un rebuig majoritari a produir canvis

importants en la situació lingüística que coneixen. Sembla que

l'explicació d1aquesta actitud la podem trobar en la tendencia

general a considerar, pels distints grups generacionals, la si-

tuació que els toca viure com a normal, com si hagués estat la

normalitat sempre, la situació que cal mantenir. La voluntat de

la majoria de no trastocar significativament la situació esta-

blerta, concorda amb el fet que tot intent de desviació radical

de l'ordre institucional, objectivat com a conjunt de veritats

sobre la realitat, apareix com un apartar-se d1aquesta realitat,

tal com genéricament afirmen Berger i Luckmann:

238. El fort arrelament que la situació vigent sol teñir com a exponen! de la
normalitat, es il-lustrat amb originalitat per G. Bibiloni (Bibiloni-Joan,
1994: 27-41)

- 449 -



V. Conclusions

«La desviado podrá ser bate jada de depravado moral, de
malaltia mental, o simplement d1ignorancia, i a la víctima
li tocará de patir, en cada cas, les conseqüéncies que
se'n derivin» (1966: 99)

Tot i les prevencions davant mesures drástiques en la legis-

lado lingüística, la conveniencia que tota la poblado fací ús

de la llengua catalana té una acceptació molt alta entre els en-

questats, amb independencia de 1'origen familiar i del lloc de

residencia. Així dones, es lógic que prácticament tots els alum-

nes enquestats també creguin que es positiu que la llengua cata-

lana es conservi a Mallorca.

De tota manera aquesta voluntat favorable a la llengua cata-

lana, com hem vist, es localitza molt mes en el camp de les in-

tencions, de la coincidencia ideológica, que en la práctica in-

dividual o en el suport a mesures concretes necessáries perqué

l'objectiu pugui dur-se a terme. En aquest mateix sentit també

son part de les conclusions d'E. Boix sobre els joves de Barce-

lona (1993: 203-204). Es evident que, a pesar de tot, les cons-

truccions ideológiques no poden fer que els parlants regulin el

comportament lingüístic al marge del seu entorn social, ja que

han de comunicar-s'ni (Kremnitz 1993: 110).

Seria convenient intentar esbrinar qué entenen aquests joves

per conservar la llengua. Si les condicions de pervivéncia en

qué es troba ara semblen adequades a la majoria, com s'apunta en

les respostes en alguns apartats del treball, difícilment es po-

drá assolir l'objectiu de mantenir-la.

Caldria analitzar, també, per quina aó, entre els enques-

tats, els usos de la llengua catalana son baixos i l'oposició

davant mesures que pretenen generalitzar l'ús del cátala es

elevada en comparanga amb el que opinen sobre generalitats de

l'ús i conservado de la llengua.

En gran part deis alumnes el gentilici que amb mes comoditat

s'apliquen es «mallorquí» i, a molta distancia, se sitúa «es-

panyol». El grau d'identificació amb aquests gentilicis, es veu

interferit per les variables d'origen familiar, lloc de residén-
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cia i Ll dels^^Lumnes. A mes, aquests identif icadors, sembla que

també actúen d'indicador de 1'actitud davant determinados situa-

cions lingüístiques, ja que els que s ' identif iquen com a mallor-

quins, de qualsevol grup, tendeixen a expressar-se mes en cátala

davant els castellanoparlants que la resta d'alumnes. Igualment,

pero només entre els castellanoparlants, els que s'identifiquen

mes com a mallorquins tendeixen a donat respostes mes favorables

al cátala amb relació a les actituds i a les representacions de

la situació lingüística.

Peí que fa al nom de la llengua, queda ciar que es majoritari

reconéixer que el mallorquí es cátala (explícitament o implíci-

tament) , pero en canvi es molt menys freqüent fer referencia a

la llengua de Mallorca amb el nom cátala, sobretot de manera

espontánia.

La resistencia a donar el nom de cátala encara que se sapiga

que es la mateixa llengua, pot ser deguda a diverses causes:

1) L'existencia del terme Catalunya com a nom d 'una part de tota

I1área lingüística i el de cátala amb l'accepció de "pertanyent

a aquesta part"2^ pot ser causa de la prevenció a usar el nom

cátala. Per tant pot haver-hi la intenció d1evitar el possible

malentés que, si contesten cátala, s'interpreti que parlen en la

variant que popularment s'expressa amb aquest nom (el barceloní,

entes, des de Mallorca, com a forma de parlar de tot el Princi-

pat^°). La necessitat d1explicar que parlen cátala, pero a la

manera de Mallorca, dona suport a aquesta interpretació. O tam-

bé, en el mateix sentit, pot ser un intent de marcar que alió

239. Joan Fuster exposa un cas semblan! en referir-se a la provincialització
del País Valencia: «I fou amb la provincialització que la unitat del poblé
valencia va patir unes fissures d'amarga duració. Si els de la provincia de
Valencia eren "valencians", els habitants de les províncies d'Alacant i de
Castelló de la Plana havien de ser, respectivament, "alacantins" i "castello-
nencs", i la falta d'una denominació superadora, supraprovincial, no tarda a
donar els seus efectes disgregadors.» (Fuster 1982: 11)

240. Des de Valencia es també freqüent identificar "cátala" i "barceloní"
(Aracil 1986: 158).
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que es parla no es aquella forma de la llengua anomenada cátala

estándard, sino la variant dialectal.

2) Inercia de donar espontaniament el nom que popularment s'usa

amb mes freqüéncia.

3) Temor que peí fet de donar el nom que pertoca de la llengua

es provoquin reaccions contraríes, de rebuig, en determinats

sectors2*1.

4) Impuls de base sentimental a emprar el nom mallorquí i no

cátala. Aquest ús augmenta sobretot quan hi ha molta d'impli-

cació de tipus personal. Com mes s'implica 1'individu en la

designació d'aquest nom i/o es fa referencia a l'ús personal i

no al col-lectiu, mes tendencia hi ha a preferir el nom mallor-
9á9

quí o equivalents i a no acceptar el nom cátala*1* . El temor que

reconéixer la unitat de la llengua es com perdre quelcom propi,

quelcom que es particular i que a partir d 'ara s 'ha de compartir

o sotmetre a altres2*3.

5) Por que, a darrera el reconeixement de la llengua, hi vagi la

igualado a un sector de l'estat (els catalana) que han estat

assídua diana de les critiques i desqualificacions peí poder

central i peí sentiment espanyolista. El fet que la qüestió de

la unitat de la llengua no es posi tant en dubte per persones

241. Es un temor que es manifesta molt freqüentraent (sobretot en contactes
personáis o de grups) en actuacions, no particularment destinades a qüestions
lingüístiques, en les quals (per por a provocar reaccions de rebuig) s'usa el
nom mallorquí, encara que qui l 'usa té ben ciar que el nom es cátala i, fins
i tot, encara que en altres ambients aquest seria el nom que usaria la matei-
xa persona.

242. Al País Valencia sembla que actúen factors semblants a aquests ja que,
segons una enquesta realitzada per la Universitat de Valencia, la considera-
ció que el «valencia» es una «llengua compartida» amb el cátala es mes alta
a la zona castellanoparlant (57%) que a la mitjana de tot el territori (51%)
(Avui, 3/10/1992).

243. L'any 1932, Antoni Salva (Nostra Terra, 57-58; cita extreta de Llull
1975, II: 322) ja feia referencia a aquests temors i provava de negar-Los:
«Ésser cátala de Mallorca no suposa la necessitat, ni tan sois la convenien-
cia, que la nostra illa s'hagi de sotmetre forgosament a la Catalunya del
continent. Vol dir simplement que la nostra sang es sang catalana i que la
llengua que parlara es la catalana. La raca i la llengua constitueixen respec-
tivament el eos i l'esperit d'un poblé, i un poblé que viu amb el mateix eos
i el mateix esperit d 'un altre poblé es evidentment el mateix poblé.»
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que procedeixen de fora de zones implicades244 i, en canvi, sí

pels propis, indica que hi ha d'haver una altra lectura (a part

de l'objectiva de les diferencies lingüístiques) de tipus socio-

lógic o de psicología de grup, que expliqui aquest fenomen. A

mes, sovint, la discussió, es treu del terreny científic, objec-

tiu, i es du al terreny polític, sentimental o visceral.

Les variables d1origen familiar, lloc de residencia i Ll deis

alumnes no semblen incidir de cap manera sobre l'ús del nom de

la llengua ni sobre la consideracio del mallorquí com a cátala.

En canvi, hi influeix de manera molt clara el curs en qué están

matriculats. Com mes "selectiu" culturalment es el curs mes ade-

quades a la realitat i mes allunyades deis prejudicis son les

respostes. De fet, el curs inferior de BUP en aquests resultats

s'iguala molt al superior d'FP. A FP, en línies generáis i sense

voler fer altres afirmacions que les que fem, hi arriben, nor-

malment, els alumnes que menys éxit escolar han tingut a l'EGB.

Ais cursos superiors, hi accedeixen els alumnes que son capacos

de superar els estudis que cal per arribar-hi. A part d'indicar

aquesta relació que hi deu haver entre la major maduresa intel-

lectual i capacitat d'abstracció i el reconeixement de la unitat

de la llengua i de l'abast del nom, sense prejudicis, cal asse-

nyalar que també hi deuen influir, sens dubte, els estudis de

llengua catalana que fan, generalment, de manera mes sistemática

a ensenyament mitjá que a EGB. Aixó mostra que 1'escolaritzacio,

sobretot la d1ensenyament mitjá, incideix sobre les idees deis

alumnes.

244. «Per ais homes no nascuts en els Paisos Catalans, la unitat del món
cultural cátala mai no ha estat posat en dubte», afirma Josep Meliá (1970:
100; trad. pr.), no sois des del punt de vista lingüístic, sino també étnic;
de tota manera a Espanya políticament hi ha hagut (i hi ha) intents de frag-
mentar-lo, i els espanyolistes a Mallorca potencien la divisió perqué els
beneficia.
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12.2.2. Carácterització deis alumnes deis distints grups d'ori-

gen familiar

a) Filis de matrimonis autóctons.

Les famílies deis alumnes d'aquest grup, molt majoritária-

ment, tendeixen a mantenir l'ús de la llengua catalana dins el

cercle familiar i, en conseqüéncia, transmetre-la ais seus

filis.

El contacte amb al-loglots, gairebé sempre castellanopar-

lants, pero, els fa abandonar, amb molta freqüéncia la seva

llengua. Aixó ja es produeix dins la familia; només que un deis

cónjuges siguí castellanoparlant la llengua de relació familiar

passa a ser la d'aquest i será, també, la deis filis.

Els mateixos efectes produeix el contacte amb el castellá

quan es de tipus ambiental. Així, a Palma, on la proporció de

no-catalanoparlants es bastant mes elevada que ais pobles (i on,

també, ho son les situacions de contacte que prioritzen la tria

d'opcions lingüistiques comunes), els membres d'aquest grup

abandonen l'ús de la seva llengua amb mes freqüéncia que ais

pobles (dins la familia i fora).

Entre la poblado jove, aquesta reiterativa deserció es pos-

sible, i sense que els suposi gaire problemes, perqué, a pesar

que tots dominen perfectament la llengua catalana, son del parer

que els coneixements de castellá que teñen son iguals o, majori-

táriament, superiors.

Aquesta consciéncia de bilingüismo instrumental probablement

sigui una de les causes que, en les relacions extrafamiliars, la

gran majoria deis alumnes facin servir amb molta assiduitat les

dues llengües. La tria d'una o de l'altra es básicament determi-

nada per la voluntat de confluir lingüísticament amb 1'interlo-

cutor, ja sigui perqué, préviament, el teñen identificat en

aquest sentit o perqué, per 1'entorn i les característiques

personáis, suposen que ha de ser parlant d'una o altra llengua.

Aqüestes actituds, al costat del comportament que van teñir a
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l'hora de contestar el qüestionari o deis usos que diuen que fan

en prendre apunts o en parlar amb els professors, semblen indi-

car que sotmeten, amb molta freqüéncia i sense resistir-s'hi

gaire, la seva tria de llengua ais condicionants de la situació.

L'entorn altament castellanitzat que creen, entre altres fac-

tors, els mitjans de comunicació i, encara que amb excepcions,

1'escola es compensat ais pobles peí predomini de la llengua

catalana en els entorns immediats. Pero aquest reequilibri no es

produeix a Palma, sino que també, la major poblado castellano-

parlant que hi conviu, ha ajudat a crear un ambient en qué els

alumnes hi perceben un predomini molt ampli del castellá. Deu

ser aquesta una de les causes que permeten explicar les grans

diferencies que, segons les nostres dades, hi ha en les actuaci-

ons lingüístiques (des del manteniment generacional de l'ús de

la llengua catalana fins ais usos amb desconeguts) que fan els

joves de Palma i els deis pobles; entre els primers podria par-

lar-se, amb totes les excepcions que calgui, d'un comportament

en alguns aspectes paral-leí al que teñen les poblacions immi-

grants en societats normalitzades.

En tots els casos, amb independencia del lloc on viuen, el

pas del cercle familiar al social suposa per a tots els joves

mallorquins filis de matrimonis autóctons iniciar la renuncia

(moltes de vegades gens problematitzada) a usar, tant activament
n i r

com passivament, la seva llengua .

Una dada interessant, i alhora preocupant, es la tria de

llengua que fan amb l'amic o amb 1'amiga que mes els agrada.

Mentre que ais pobles es molt majoritari l'ús del cátala, a

Palma la llengua mes usada amb molta diferencia es el castellá.

Si aquest tipus de relació es pot projectar cap a com será en el

futur la que mantendrán amb la parella sembla que la deserció

lingüística en les famílies autóctones pot passar amb molta

rapidesa a deixar de ser una simple anécdota que només n1afecta

una minoria. Tenint en compte com han actuat els pares en la

245. Vives (1989) també observa aquesta progressiva redúcelo del cátala així
com ens allunyam del cercle familiar.
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transmissió lingüística ais filis i la resposta que els enques-

tats donen a quina llengua usaran amb els filis quan en tenguin,

sembla que podem estar a les portes d 'un retrocés importantíssim

de la llengua catalana com a Ll entre els filis deis matriraonis

autóctons que es comencaran a formar a partir d 'aquí a menys de

deu anys. Així i tot, també cal teñir en compte que es freqüent

que persones grans tornin cap a la llengua en qué han experimen-

tat la primera socialització, la qual cosa suposa un senyal

d 'una major independencia respecte a les exigéncies de la socie-

tat (Kremnitz 1993: 125)2 4 6 .

Amb relació a les idees sobre la situació lingüística, en lí-

nies generáis podem dir que sembla que van mes enllá del que per

la práctica se 'n pot deduir247. En principi no es qüestionada la

conveniencia de mantenir l 'ús de la llengua catalana a Mallorca

ni que aquest es generalitzi en tota la poblado, de tal manera

que veuen que ha de ser present en tots els ámbits sobre els

quals se'ls interroga, majoritariament amb el castellá; tot i

que també hi ha mes partidaris de mantenir-hi sois el cátala que

no de mantenir-hi sois el castellá.

En situacions conflictives, les solucions que hi aporten

solen ser d'equilibri, de convivencia de les dues llengües,

encara que amb un major nombre de partidaris d 'afavorir el pro-

tagonisme i la preponderancia del cátala.

Sembla, per tant, que majoritariament accepten la situació

lingüística actual tot i que proposen avancar mes cap a aconse-

guir una major expansió de l 'ús del cátala. Aixó concorda amb la

visió que teñen del procos que segueix la llengua catalana a

Mallorca: per un sector molt ampli no está normalitzada pero
avanca en aquest sentit.

246. Aixó es manifesta, de vegades, en joves que mentre estudiaven a l'insti-
tut feien un ús quasi exclusiu del castellá i que, després, han passat a usar
arab raolta mes freqüéncia el cátala.

247. En aquest sentit s'ha d1interpretar la utilització del ñora «cátala» per
referir-se a la llengua, que només es usat peí 25%, mentre que el reconeixe-
raent de la unitat de la llengua, a nivell práctic, assoleix prácticament el
100% de la raostra.
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En tots aqüestes preguntes de tipus mes ideológic les dife-

rencies eritre Palma i els pobles no son tan importants com en

els usos. Així i tot, generalment entre els que viuen fora de la

capital n'hi ha un nombre mes gran que tendeixen a fer propostes

i a adoptar solucions mes determinadament favorables a la norma-

lització lingüística. En el conjunt d'aquest grup, per les res-

postes que hem obtingut, sembla que el sector que les ha donades

mes ideologitzades a favor del cátala es mes ampli que el que

les ha donades a favor del castella; encara que en ambdós casos,

pensara que es tracta de sectors no gaire amplis.

L'atribució mes cómoda d'un gentilici la fan quan aquest es

marcat per trets relacionats amb la mallorquinitat mes que no

amb 1'espanyolitat.

La gran majoria d'alumnes d'aquest grup se sitúen en posici-

ons próximes a l'apatia davant el conflicte lingüístic. La resta

o, majoritariament, adopten actituds de fidelitat a la llengua

propia, o, els mes pocs, s1inclinen a integrar-se en el corrent

dominant i trenquen la fidelitat al propi grup.

b) Filis de matrimonis mixts.

En els matrimonis mixtos es mes freqüent trobar marits d1ori-

gen immigrant espanyol que esposes. Per una banda perqué, encara

que amb poca diferencia, n'hi ha mes formats amb esposes d'ori-

gen autócton que fora i, per l'altra, perqué es mes freqüent que

quan un deis dos es estranger sigui 1'esposa, fet que, probable-

ment, en part deu ser fruit de la forta expansió turística deis

anys 60 i la consegüent influencia que tengué en alguns costums

deis mallorquins.

Encara que aquests matrimonis hagin establert la residencia

en territori de parla catalana, la majoria d'ells han optat peí

castella com a llengua de relació conjugal. Aquesta elecció, en

bona part, deu ser deguda a la pressió sociopolítica existent i

també al carácter de llengua comuna, en uns casos, i de llengua

pont, en els altres, que s'atorga al castella. En el mateix
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sentit s'ha de poder explicar també que, majoritáriament, els

filis d'aquests matrimonis siguin de Llcast, tot i que la llen-

gua catalana, a part de ser la llengua territorial, sigui també

la d'un deis progenitors en la majoria de casos.

De tota manera l'elecció de la llengua de relació entre la

parella i amb els filis, en aquest tipus de matrimonis, no la

fan només els cónjuges sino ane també ni intervé clarament 1' en-

torn lingüístic. De fet, els matrimonis mixtos actúen molt se-

gons la pressió ambiental. Aixó explica que la llengua catalana

tengui mes presencia entre les famílies residents ais pobles que

entre les que resideixen a Palma. En aquest mateix sentit podem

veure que, així com globalment els alumnes filis de parelles

mixtes s'acosten molt mes en quasi tots els aspectes ais filis

d1immigrants, a altres indrets del domini lingüístic amb mes

vitalitat del cátala, s'aproximen mes ais comportaments deis

filis d'autóctons; per exemple, a Vilafranea del Penedés (Bas-

tardas 1985) i a Sabadell (Erill et. al 1992).

En conjunt, el cátala es mes present en l'ús i com a Ll entre

la generació d'aquests pares i mares que no entre la deis filis.

Aixó vol dir que, amb els matrimonis mixtos com a vehicles del

procés, ni ha una regressió en la situació de predomini del

cátala; aquest retrocés es complementa amb una avang ciar de la

llengua castellana, tant en ús com en prioritat.

Els coneixements que la majoria deis membres d1aqüestes famí-

lies en teñen, els donen competencia suficient perqué la majoria

d'ells puguin expressar-s'hi sense dificultats. Evidentment el

major domini correspon i 's que han nascut a territori cátala;

per tant, ais filis i a un deis cónjuges.

Així i tot hi ha una circumstáncia que deu fer difícil que

els filis s'expressin en cátala en situacions que no estiguin

clarament condicionades a favor d1aquesta llengua: gairebé tots

es consideren mes capacitáis en llengua castellana que en llen-

gua catalana. En aquesta apreciació, que en molts de casos pot

ser certa, hi deuen influir el punt de partida familiar, per una

banda, i la pressió ambiental de l'altra (des de 1"escola ais

mitjans de comunicació).
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Els mitjans de comunicado fan part d'aquest entorn, i la

seva incidencia, básicament, afavoreix clarament la castellanit-

zació. Així (l tot, entre els joves que resideixen a Palma el

contacte amb mitjans en cátala encara es molt menys freqüent,

sobretot quan no es tracta de televisió, que entre els que resi-

deixen a pobles.

Totes aqüestes circumstáncies, conjuntament, fan que en situ-

acions en les quals els factors explicits afavoreixen el caste-

llá, prácticament la totalitat deis filis de matrimonia mixtos

hi usen aquesta llengua. En canvi, si els mateixos factors son

favorables al cátala, només es una part d'aquests alumnes que hi

conflueixen lingüísticament; en aquests casos els que viuen a

Palma no fan de manera mes excepcional que els que viuen a po-

bles.

De la mateixa manera, quan la situació que se'ls planteja no

té explicitada la tendencia lingüística de 1'entorn, la tria del

castellá també es majoritária i les variacions en els valors

depenen, altra vegada, del lloc de residencia i del paral-lelis-

me que estableixen entre el cas plantejat i 1'experiencia propia

en situacions semblants.

Les idees d'aquest grup sobre la situació lingüística a Ma-

llorca, en general, son mes favorables a la llengua catalana que

el que podríem suposar observant-ne el comportament práctic.

A grans trets podríem dir que, per majoria, s1inclinen a

favor de deixar totalment a la voluntat individual la tria d'una

0 altra llengua i a no veure-hi conflicte. L1escola, segons

ells, ha de donar cabuda a les dues llengües, com a assignatures

1 com a llengües vehiculars; la qual cosa, en aquest cas, seria

mes avancat del que passa en realitat.

Creuen que l'expansió social de l'ús del cátala seria positi-

va, com ho es que se'n procuri la conservació a Mallorca. Pero,

en canvi, quan s'apunten mesures concretes que d'alguna manera

farien recular el castellá, majoritariament s'hi manifestén con-

traris.

D1altra banda, no deixa de ser sorprenent que, en el grup en

qué mes deserció lingüística es produeix, siguí on menys creuen

que el cátala a Mallorca avanga cap a la desaparició i, per

- 459 -



V. Conclusions

lógica amb aquesta resposta, son majoria els que creuen que de

cada vegada hi ha mes gent que parla cátala i que es parla mi-

llor. Tot aixó mostra que, en general, hi ha un ampli desconei-

xement del que suposa normalitzar una llengua i del procés que

segueix el conflíete lingüístic a Mallorca i, en bona part, a

tot el domini de la llengua catalana.

Per altra banda, en el camp de les idees les diferencies se-

gons el lloc on viuen no son tan ámplies com quan es tracta d'u-

sos.

Segons aquests resultáis, dones, els matrimonis mixtos son un

deis principáis escenaris de la substitució lingüística, com sol

passar en altres situacions de conflicte lingüístic.

c) Filis de matrimonis d'immigrants.

El comportament deis filis d1aqüestes famílies, com assenyala

Strubell (1988: 67), es la veritable prova de foc de la integra-

ció deis immigrants. Per les dades que hem recollit en aquest

estudi, sembla que podem dir que una bona part deis immigrants

de segona generació viuen a Mallorca, peí que fa a l'ús del

cátala, com si visquessin en territori castellanoparlant. L'úni-

ca excepció clara la dona el fet que gairebé tots diuen teñir un

nivell de coneixements suficients per poder comunicar-se en

llengua catalana.

La vida en el cercle familiar es prácticament tota en caste-

llá (cosa bastant freqüent en aquesta classe de famílies, com ja

hem vist). La percepció que teñen de 1'entorn en qué viuen (tant

1'immediat com el que formen els mitjans de comunicació) es que

el castellá hi domina clarament. Sens dubte aquesta es una de

les causes que expliquen que a partir d'aquí el seu comportament

no sigui, en general, el propi d'una segona generació d1immi-

grants :

«Normalment, la familia [d1inunigrants] continua usant
exclusivament la seva llengua mentre aprén gradualment
la llengua del medi. Els infants s1adapten rápidament
a una dicotomía (llar/comunitat) en llur comportament
lingüístic» (Mackey 1976: 378-379; trad.pr.).
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a. Resultáis

Son pocs els joves d'aquest grup que no diuen ser capagos

d' expressar-se en cátala, pero son pocs els que ho fan amb rela-

tiva freqüéncia. -Sens dubte, per les condicions i motivacions

del seu aprenentaige, majoritáriament s'hauria de parlar de

bilingüisme instrumental, 1'efectivitat del qual, en el nostre

cas, moltes de vegades no supera els límits de I1escola; en

canvi, la motivació de 1'aprenentatge seria raes alta, i en con-

seqüéncia també 1'efectivitat, si aquesta instrumentalització

fos mes general o si la motivació fos la del bilingüisme inte-

gra ti u248.

Amb la majoria d1interlocutors, els joves que formen part de

la mostra, parlen castellá. L'únic cas en qué l'ús del cátala té

una relativa importancia es quan 1'interlocutor es catalanopar-

lant, sobretot si es major que ells i, encara mes, si hi té

algún tipus d'ascendent. En aquest mateix sentit, en contextos

molt condicionats a favor del cátala la resposta d'ús lingüístic

d'una part d'aquests joves s'hi acomoda.

Les idees que majoritáriament teñen amb relació a la situació

lingüística a Mallorca, a grans trets, podría resumir-se dient

que están a favor del manteniment de la llengua catalana sempre

que no suposi un retrocés social de la llengua castellana i,

d'alguna manera, també sembla veure's que perviu la idea que la

llengua castellana es, i ha de ser, la principal, la comuna,

mentre que el cátala s'ha de mantenir en una situació de subor-

dinado .

La majoria d'aquests alumnes s'identifiquen primer amb un

gentilici referit a l'estat (espanyol, sobretot) que no amb els

que fan referencia a l'element diferencial illenc (mallorquí).

La qual cosa sembla que mostra que, en una bona part, els joves

immigrants de segona generació no se senten integrats al terri-

tori on viuen, o no els interessa sentir-s'hi. Claudi Esteva

explica les facilitats que han tengut els immigrants per no

integrar-se grácies a la identificació que han pogut fer amb el

concepte espanyol, que era el que propugnava l'estat:

248. v. Kremnitz 1993: 48-49.
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