
 

 

 

 

 

 

 

 

Accent i acomodació: 

pressions en la parla d’estudiants 

mallorquins a Barcelona 

 

 

 

 

 

Lluís Ibáñez Juncosa 

lluisiju@gmail.com 

Treball de Fi de Grau en Antropologia Social i Cultural 

Tutor Ignasi Terradas 

Universitat de Barcelona 

Curs 2014-2015 



Lluís Ibáñez Juncosa 
 

1 
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS  

Resum ....................................................................................................................................... 2 

1. Introducció ....................................................................................................................... 3 

2. Metodologia ..................................................................................................................... 6 

2.1 Justificació de l’objecte .................................................................................................. 6 

2.2 Entrevistes ...................................................................................................................... 7 

2.3 Treball de camp .............................................................................................................. 8 

2.4 Tècnica del matched-guise ............................................................................................. 9 

2.5 Communication Accomodation Theory ....................................................................... 10 

3. Anàlisi de l’acomodació.................................................................................................. 11 

3.1 Introducció ................................................................................................................... 11 

3.2 El barceloní com a estàndard. Formalitat, prestigi i imatge ........................................ 12 

3.3 Acomodació per a evitar semblar mallorquí ................................................................ 15 

3.4 Acomodació com a estratègia ...................................................................................... 17 

3.5 Acomodació, adaptació i identitat ............................................................................... 18 

3.6 Acomodació per a millorar la comprensió ................................................................... 19 

4. Conclusió ........................................................................................................................ 21 

5. Bibliografia ..................................................................................................................... 22 

6. Annexos .......................................................................................................................... 27 

ANNEX 1: INFORMANTS ..................................................................................................... 27 

ANNEX 2: MATCHED-GUISE ................................................................................................ 28 

ANNEX 3: ESTÀNDARD ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ ................................................... 30 

ANNEX 4: ESTANDARDITZACIÓ DEL CATALÀ ...................................................................... 31 

ANNEX 5: EXEMPLES EMPÍRICS .......................................................................................... 33 

Annex 5.1: Formalitat ..................................................................................................... 33 

Annex 5.2: Comentaris positius cap al mallorquí ........................................................... 33 

Annex 5.3: H, Sa Mallorquina ......................................................................................... 34 

Annex 5.4: Problemes de comprensió ........................................................................... 36 

Annex 5.5: Acomodació a les xarxes socials................................................................... 37 

 

  



Lluís Ibáñez Juncosa 
 

2 
 

Resum 

Hom pot difícilment trobar quelcom més permeable de pressions socials i polítiques que l’ús 

d’una llengua. Un canvi en el comportament lingüístic, ja sigui de forma conscient o no, no 

pot ser independent del seu context estructural, i necessita d’una anàlisi que el tingui en 

consideració. A partir del cas exemplar de desset joves mallorquins estudiant a Barcelona 

entre el seu primer i cinquè any de residència, i del reforç d’una investigació quantitativa 

d’actituds lingüístiques a la seva illa d’origen, l’article s’aproxima a les pressions que 

condueixen als mallorquins catalanoparlants a canviar característiques del seu accent una 

vegada a la ciutat, i quina relació s’estableix amb el seu context. S’analitzaran els comentaris 

dels parlants i dades del treball de camp amb l’objectiu d’estudiar la relació del barceloní 

amb l’estàndard, de què és índex el mallorquí, qüestions d’adaptació i identitat i les 

estratègies laborals i econòmiques de l’acomodació lingüística. Es proposarà una reflexió 

sobre el perill d’un anàlisi lingüístic en superfície, que no tingui en compte els processos 

estructurals, el context de parla ni, irònicament, la veu dels parlants; la importància que té 

l’antropologia lingüística en qualsevol estudi de la llengua. Es defensarà una anàlisi del 

llenguatge no només com a un medi de comunicació, sinó com una eina de negociació de la 

posició del parlant en un entorn social. 

 

Paraules clau: Antropologia lingüística, acomodació, convergència lingüística, anivellament 

dialectal, indexicalitat, mallorquí, dialecte, estàndard, Barcelona, parla. 

  



Lluís Ibáñez Juncosa 
 

3 
 

1. Introducció 

Com a parlants i oients, el nostre entorn es troba constantment rodejat de veus que, 

independentment del seu missatge, no ens sonen igual. La variació en el llenguatge és 

inherent a tots els seus nivells, ja sigui la pronunciació, la gramàtica o el vocabulari, i tot i que 

en ocasions es doni per raons idiosincràtiques individuals, molt sovint es tracta d’una variació 

sistemàtica i reflecteix diferències regionals, socials i contextuals en l’ús del llenguatge. És 

aleshores quan parlem de varietats lingüístiques. Aquestes, lluny de ser estàtiques i regulars, 

es troben en constant canvi i influència mútua, de manera que la sociolingüística s’ha anat 

encarregant d’estudiar com el contacte entre dues varietats tendeix a conduir a la variació 

lingüística, és a dir a canvis en la pronunciació, l’elecció de paraules, o fins i tot patrons 

gramaticals (e.g. Trudgill, 1986; Auer i Hinskens, 2005). És precisament el concepte 

d’anivellament dialectal (dialect levelling) l’utilitzat per descriure una tendència en la majoria 

de països europeus: la pèrdua de característiques distintives per part de variacions locals en 

favor d’un dialecte més urbà o prestigiós, normalment l’estàndard, que significa un procés 

de reducció de la diversitat lingüística. 

Aquestes varietats lingüístiques, igualment, no només conformen la forma d’allò que 

sentim, sinó també part del missatge mateix. El llenguatge juga un rol crític i sovint primari 

en com els individus ens percebem els uns als altres, ja que les formes lingüístiques es 

converteixen en un índex d’identitats socials. Afirmar que una forma lingüística és un índex, 

com proposa Charles Pierce (1955) en la seva teoria dels signes, significa afirmar que 

representa el seu objecte no per semblança (icona)1 ni per pura convenció (símbol) sinó per 

contigüitat. O en altres paraules, la seva interpretació depèn estrictament del context 

(Silverstein, 1996; Hanks, 2000). La indexicalitat d’un dialecte, així, connecta una varietat 

lingüística marcada per una gramàtica i vocabulari específics, a més d’una pronunciació, amb 

una quantitat significant d’informació social sobre els seus parlants, de tanta importància 

com l’origen geogràfic, l’etnicitat o la classe social. Sovint, a més, aquesta informació ve 

acompanyada d’estereotips sobre els seus trets (Giles i Billings, 2004; Auer i Hinksens 2005). 

De la mateixa manera, la informació que rebem al sentir un determinat accent no es limita a 

localitzar el parlant geogràficament o social. Silverstein observa l’existència d’una 

indexicalitat de segon ordre, el fet de percebre les connexions indexals de primer ordre, i “el 

                                                           
1 La iconicitat com a lligam entre la manera de parlar d’un individu o grup i la seva substància (p.g. ús 
d’onomatopeies animals i un salvatgisme del seu parlant) és un recurs constant de la ideologia 
lingüística, sovint utilitzat per legitimar situacions de dominació (Irvine i Gal, 2000) 
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significat social que els parlants donen a [aquesta] forma en particular2” (Wassink i Dyer, 

2004, 6). Així, un oient pot localitzar cert accent com provinent d’una zona rural, al que en 

un segon nivell apropiarà com a informal, de baix nivell educatiu, o inspirant confiança. 

Aquest “llegir entre línies”, com diria Sapir (1927: 893) per referir-se a la funció no-referencial 

de la parla, demostra com en tot context comunicatiu, allò que no es diu obté igual 

importància que la resta en el missatge final. A la vegada, Goffman (1959) insisteix en com 

de ràpid formem impressions sobre els altres quan interactuem amb ells, basades en 

percepcions que “mai són fenòmens purs o naturals, sinó que són sempre una pràctica social” 

(Inoue, 2006: 38). El llenguatge deixa de ser, per tant, només un mitjà de comunicació. És, a 

la vegada, una eina per a la negociació de la posició del parlant en un entorn social, de creació 

de significat i identitat socials. Està mediat pel seu context, per processos polítics i ideològics 

que, com en qualsevol altre aspecte de la socialització, tendeixen a naturalitzar i 

estigmatitzar pràctiques i formes lingüístiques. Si tornéssim, aleshores, a l’estudi del 

contacte entre varietats i les variacions resultants, entendre el canvi en la parla com quelcom 

natural i estrictament lingüístic, independent de les pressions polítiques i socials existents, 

seria un reduccionisme imperdonable. 

És sobre aquesta premissa, la necessitat d’estudiar l’ús del llenguatge en el seu 

context social, on es construeix aquest article. El present assaig intenta ser una aproximació 

a les pressions que porten als mallorquins catalanoparlants residents a Barcelona a acomodar 

o no el seu accent a un altre de diferent, concretament entre els joves que es troben entre 

el seu primer i cinquè any de residència a la ciutat. Lluny de presentar cap teoria “acabada” 

o de donar una explicació objectiva del comportament dels parlants, l’article intenta 

testimoniar les motivacions que condueixen a l’acomodació i servir de crítica contra aquelles 

investigacions des de la lingüística formal que estudien tal fenomen des d’un abast 

estrictament lingüístic, amb poques consideracions cap al seu context i contribuint a la 

naturalització d’un fenomen que és resultat de pressions polítiques, socials, o fins i tot 

econòmiques. No vol limitar-se, com altres treballs actuals amb objectes similars (e.g. 

Røyneland, 2010; Cerruti i Regis, 2014), a estudiar el canvi fonètic, morfosintàctic o lèxic que, 

fins i tot emmarcant-ho en un procés d’estandardització, es desentengui d’un estudi de 

l’entorn on els parlants demostren aquesta variació, o dels comentaris d’aquests mateixos 

sobre el seu comportament3. Ja Sapir (1949 [1929]: 166) alertava els lingüistes davant “el 

                                                           
2 Totes les traduccions de l’anglès, el francès i el castellà al català són de l’autor. 
3 De totes maneres, cal esmentar l’existència d’estudis relativament actuals que combinen les eines 
qualitatives del treball de camp i entrevistes obertes juntament amb aquell treball estrictament 
lingüístic (e.g. Dorjee et al, 2011; Nilsson, 2014). 
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fracàs de mirar més enllà dels patrons formals de la seva disciplina” i els animava a lligar el 

llenguatge amb els temes importants del dia a dia. 

En el cas del mallorquí des de l’anàlisi de la variació dialectal és necessari citar dos 

treballs que, tot i no ser estrictament acadèmics, es mostren interessants per presentar el 

que aquest no és. Salvà es proposa estudiar “com la formalitat de l’estàndard influeix en la 

realització de la lateral palatal, ja que l’estàndard implica un grau d’atenció a la parla molt alt 

[...] en el català de les Illes Balears” (2003: 1). És una tasca interessant però invàlida, en 

limitar-se a explicar l’adopció del so /ʎ/ simplement per ser “de més prestigi” (2003: 24), 

anul·lant qualsevol altra explicació possible, a més d’adoptar una concepció automàtica de 

prestigi sense analitzar quins processos concedeixen aquesta categoria al so, o per a qui 

resulta prestigiós. 

Per altra banda, Torres (2009) es proposa fer “un petit estudi sobre la variació en la 

parla dels individus que provenen de les Illes Balears [...] i que viuen a Barcelona” (2009: 1) 

presentant a primera vista unes bases semblants a les que formula aquest article. La major 

crítica que se’n pot fer no es la limitació que suposa analitzar la variació en termes descriptius 

estrictament lingüístics, sinó la naturalització d’aquesta4. Alhora, el treball, que consisteix en 

l’anàlisi fonètica de diferents paraules proposades per la investigadora i pronunciades per 

part de mallorquins residents a Barcelona, en cap moment pren en consideració que l’origen 

explícit d’aquesta (mallorquí), el context on es presenten els qüestionaris o el grau de 

formalitat d’aquests afectin la parla de l’informant. Un treball que, sense tenir en compte els 

possibles motius ni els contextos on aquesta variació es porta a terme, presenta el parlant 

com a responent passiu a una situació inevitable, fent ús d’una única forma de parlar que 

resulta ser ara permanent. En altres paraules, un treball que és virtualment buit de 

conclusions. 

La hipòtesi de la que es pareix per a la investigació és, allunyant-se dels treballs 

anteriors sobre el mateix objecte, que l’acomodació al dialecte central a Barcelona es dóna 

per una varietat de raons i que responen a diferents contextos, que la indexicalitat del 

dialecte hi tindrà un paper clau, i que sense l’estudi d’aquests fins i tot un anàlisi dins la 

dimensió estrictament lingüística podrà portar-se a terme. 

                                                           
4 Basa la seva anàlisi en què “la llengua dels parlants de les Illes Balears canvia quan fa un cert temps 
que són a Barcelona”, que “és lògic pensar que com més temps fa que el parlant és a Barcelona, més 
varia la seva manera de parlar” (2009: 3, la cursiva és meva), i que “és normal que la gent canviï la seva 
manera de parlar per adaptar-se al lloc on viu” (ibid.: 35, la cursiva és meva). 



Lluís Ibáñez Juncosa 
 

6 
 

 Es presentarà a continuació la metodologia usada en la investigació, justificant 

l’objecte d’estudi i els informants, i submergint el lector en la tasca del treball de camp i les 

entrevistes. Es farà un incís en la importància que tenen aquests dos recursos en l’estudi dels 

fenòmens lingüístics, en un intent d’insistir en la particularitat d’aquesta anàlisi. S’acabarà 

l’apartat amb la introducció a la tècnica del matched-guise i a la teoria de la acomodació en 

la comunicació, sobre la que s’emmarca part del treball. Posteriorment,  s’iniciarà en la anàlisi 

de les dades estructurant el text en cinc apartats, dedicat cada un a la observació d’un ús 

diferent de l’acomodació. Finalment, la conclusió pretén ser una reflexió sobre els beneficis 

que l’antropologia lingüística pot aportar a l’estudi de la llengua. 

2. Metodologia 

2.1 Justificació de l’objecte 

S’han triat com a objecte d’estudi estudiants mallorquins entre 18 i 23 anys que 

portin residint a Barcelona entre un mes i cinc anys. És cert que d’aquesta manera es deixen 

d’estudiar un nombre considerable de parlants, però l’objectiu d’aquest estudi no és analitzar 

qualsevol acte d’acomodació entre el mallorquí i el català, sinó les pressions que condueixen, 

o no, a aquest fenomen en un grup determinat, en un lloc determinat. Tenen en comú el fet 

de trobar-se en un context social viscut com diferent a l’acostumat, comparteixen un marc 

educatiu lingüístic similar (educació en català) i la possibilitat d’haver accedit a literatura i 

mitjans de comunicació en català central, sovint des del Principat. A través de l’estudi 

d’aquest grup relativament reduït, es poden arribar a conclusions sòlides sobre quin efecte 

té l’accent en la vida social i quines influències rep. 

Per altra banda, s’ha limitat la tria només als parlants de mallorquí per quatre raons: 

(1) Pel rol central de la “vitalitat percebuda” del dialecte (Giles i Johnson, 1981) i el sentiment 

de comunitat d’aquest, una percepció que es pot basar en diferents aspectes -estatus, poder 

demogràfic, suport institucional, funcions simbòliques que cobreix- i que difícilment és 

compartida pels parlants d’altres variants lingüístiques; (2) El grau de visibilitat que el dialecte 

mallorquí té per la resta de parlants; (3) Característiques que la distància geogràfica imposa 

en l’estil de vida (p.g. la residència permanent en pisos llogats i compartits, la dificultat de 

tornar amb la família els caps de setmana); (4) Raons purament autobiogràfiques i de 

proximitat al tema. 

Els informants han estat desset joves (Veure ANNEX 1), alguns elegits a l’atzar i altres 

a judici gràcies a l’interès del seu cas, i condicionat per la possibilitat de treball de camp. Cal 
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insistir en què la tria dels informants no ha depès de la mesura en que acomodessin o no la 

seva parla, ja que s’estudien ambdós fenòmens, ni ha anat dirigida a ser una mostra 

representativa. Variables com el gènere, la classe o la localitat d’origen no s’han tingut en 

compte5. 

2.2 Entrevistes 

Les entrevistes han esdevingut el gruix del treball, i la font més interessant 

d’informació. Han estat conduïdes als desset informants i, tot i ser de caràcter relaxat i obert, 

han intentat recollir informació sobre l’estil de vida a Barcelona, les seves experiències amb 

l’ús del llenguatge, la seva visió sobre el seu comportament i el dels altres, la seva xarxa social 

(Villena, 2005), i les perspectives de futur. Les entrevistes s’han portat a terme en llocs 

informals, amb una gravadora de mòbil i el seu temps ha variat entre els 20 i 40 minuts cada 

una. S’han combinat preguntes d’interès directe per a la investigació amb comentaris menys 

rellevants per mantenir una conversació informal6. 

La importància donada als comentaris dels propis parlants sobre la seva llengua 

intenta desentendre’s d’altres línies de treball des de la lingüística formal. Kroskrity (2000: 5) 

anota com l’interès per aquests arriba relativament tard a l’antropologia, marginada 

principalment per aquells enfocaments al llenguatge dominants i institucionalitzats en la 

disciplina que negaven la importància de l’anàlisi lingüístic del propi parlant. Fins i tot Boas, 

fundador d’aquesta branca, entenia que la consciència lingüística nativa no produïa cap 

explicació útil sinó “els factors confusos i molestos d’explicacions secundàries” (1911: 69), 

opinió que no canviaria amb el venerat sociolingüista Labov (1972) quan considerava la 

ideologia i la experiència social en un “nivell no influent” per la parla. 

En aquest assaig, tot i entendre les limitacions dels models explícitament verbalitzats 

dels parlants (gràcies en gran part a l’empirisme del treball de camp), aquests es valoren com 

constructes emergents i part de l’experiència sociocultural dels actors, i, el que és igual 

d’important, com a font de recursos per als membres cap a un canvi en les seves formes 

lingüístiques i discursives. En altres paraules, els comentaris meta-lingüístics (Silverstein, 

1985) es presenten com a una eina valuosa per a l’estudi de com els parlants legitimen el seu 

                                                           
5 Tot i així, Bourdieu (1991), Lakoff (1975) i Labov (1972) estableixen relacions entre classe social i 
gènere i l’ús de varietats més prestigioses i vernaculars. Poden tenir-se en compte en futurs estudis. 
6 Igualment, aquests comentaris s’han intentat tenir en compte al reflectir idees i opinions sobre la 
situació política, social o cultural del context d’origen o el local, que podrien influenciar el seu 
comportament de parla. 
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propi comportament com a part d’una ideologia lingüística, a més de facilitar l’estudi del grau 

de consciència sobre aquesta. 

2.3 Treball de camp 

El treball de camp ha significat per a la investigació no només una aproximació 

empírica a les experiències dels parlants, sinó també una eina per comprovar la certesa de 

les afirmacions explícites dels parlants sobre el seu propi comportament (Ryan et al, 1982: 

7). Cal, però, indicar que abordar aquesta investigació amb observació participant significa 

alterar l’objecte d’estudi del ‘llenguatge’ (un sistema) cap a la ‘parla’ (una activitat). Aquesta 

distinció metodològica no arribarà a la lingüística fins als anys 60, on Dell Hymes (1962), 

basant-se en la noció de Roman Jakobson (1960) de l’esdeveniment de parla (speech event), 

iniciarà amb el treball de camp una nova via  per obtenir dades lingüístiques. 

Així i tot, el treball de camp ha proposat varies problemàtiques. En primer lloc, cal 

exposar com la presència de l’antropòleg (com a jove, estudiant i mallorquí) ha pogut 

influenciar els resultats observats. Des de la sociolingüística, Labov ja presenta el clàssic 

problema de la paradoxa de l’observant quan “per obtenir la informació més important per 

la teoria lingüística, hem d’observar com la gent parla quan no són observats” (1972: 113). 

Això significa que, al contrari que les situacions creades per la lingüística formal, el treball de 

camp amb una gravadora (o fins i tot un bloc de notes!) condiciona amb gran mesura la 

situació estudiada. En conseqüència, en alguns casos s’ha hagut de prescindir d’aquesta, on 

l’observador ha hagut de considerar in situ, sense una anàlisi lingüística posterior, el grau 

d’acomodació o no del parlant. Per altra banda, cal insistir en què per raons biogràfiques, 

l’autor té sobrada consciència sobre les fronteres dialectals de les varietats estudiades, i en 

poques ocasions percebre el grau d’acomodació ha esdevingut un problema. A més, 

l’informant i l’investigador es coneixien amb anterioritat de manera que aquest ha pogut 

familiaritzar-se amb la seva parla mentre aquesta es trobava menys monitoritzada7. 

Per altra banda, l’objecte d’estudi es centra en situacions socials relativament 

concretes, algunes d’elles esporàdiques. Al no voler delimitar la importància entre unes i 

altres experiències, s’ha decidit acompanyar, durant un dia sencer (entre 8 i 10 hores) a deu 

dels desset informants entrevistats, testimoniant el seu comportant de parla en un dia 

rutinari entre setmana. Això ha significat acompanyar els informants a classe, al treball, al 

                                                           
7 De totes maneres, cal exposar com la noció de vernacular com la situació on la parla és menys 
monitoritzada és sovint més una ideologia que un fet lingüístic. Milroy i Gordon (2003) l’anomenen “el 
Sant Grial de la sociolingüística”. 
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mercat, a una festa o a la vida íntima de casa, i totes les relacions socials que això comporta. 

Amb la resta d’informants, el treball de camp ha estat de menys temps, però s’ha cobert 

alguna situació on es posessin en pràctica les afirmacions donades per ells mateixos. 

Finalment, i de caràcter experimental, també s’ha portat a terme un treball de camp 

“virtual”. Les xarxes socials d’Internet signifiquen una font d’informació d’un valor 

considerable per al lingüista del segle XXI (Pérez Sabater, 2012), especialment pel relatiu 

caràcter públic de les converses en plataformes com Facebook o Twitter. D’aquesta manera 

s’ha analitzat, amb el permís dels informants, el grau d’acomodació del llenguatge escrit en 

les xarxes socials en relació amb el seu comportament amb el llenguatge oral, amb la 

premissa de que la facilitat de comprensió canvia d’un medi a l’altre. 

2.4 Tècnica del matched-guise 

S’ha fet ús d’una altra tècnica en l’elaboració d’aquesta recerca, tenint com a objecte 

un altre grup social. Això es deu a què l’objectiu inicial de recerca era diferent a l’actual, i tot 

i no tractar-se de central per a l’estudi, s’han volgut utilitzar les dades obtingudes. (Llegir 

ANNEX 2 per a una explicació del matched-guise i una discussió sobre el seu ús). 

En el cas d’aquesta investigació, els informants han estat 22 estudiants universitaris 

residents a Mallorca. S’ha utilitzat una estudiant de teatre que domina el dialecte mallorquí 

de Palma i el barceloní neutre8, sense cap relació personal prèvia amb els informants, per 

gravar el mateix missatge en una varietat i l’altra: un text de 5 minuts descrivint les 

instruccions d’una rentadora. La selecció dels participants ha sigut a l’atzar i tot s’ha portat a 

terme en una aula de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Hi ha hagut un parell de 

setmanes entre la reproducció d’una gravació i una altra. Després de cada una, s’ha demanat 

als informants de qualificar la veu que han sentit en una escala del 0 al 5 en diferents 

categories (VEURE TAULA 1)9. 

 

 

 

                                                           
8 No s’ha volgut entrar en detall sobre els trets fonètics concrets. 
9 La llista de trets ve inspirada pel mateix mètode utilitzat per Woolard per investigar les actituds 

lingüístiques a Catalunya entre català i castellà (1989) i Loureiro Rodriguez et al. en el cas de Galícia 
(2013). 



Lluís Ibáñez Juncosa 
 

10 
 

TAULA 1: Full de qualificació ofert als participants 

1. Intel·ligent 0 1 2 3 4 5 9. Formal 0 1 2 3 4 5 

2. Atractiva 0 1 2 3 4 5 10. Educada 0 1 2 3 4 5 

3. Ignorant 0 1 2 3 4 5 11. Moderna 0 1 2 3 4 5 

4. Ambiciosa 0 1 2 3 4 5 12. Avorrida 0 1 2 3 4 5 

5. Amable 0 1 2 3 4 5 13. Objectiva 0 1 2 3 4 5 

6. Treballadora 0 1 2 3 4 5 14. Pròxima 0 1 2 3 4 5 

7. Digne de 

confiança 

0 1 2 3 4 5 15. Rural 0 1 2 3 4 5 

Nota: La persona que parla sembla... (0 = gens 5= molt). 

2.5 Communication Accomodation Theory 

Anteriorment s’ha introduït el concepte d’anivellament dialectal. No obstant ser una 

teoria interessant, no s’ha d’oblidar que es basa en l’estudi d’un procés i és per tant més 

propi d’una anàlisi diacrònica. El caràcter sincrònic d’aquest estudi demana centrar-se en una 

anàlisi situacional i micro, accessible a través de l’observació participant, pel que s’ha 

recorregut a la teoria de l’acomodació de la comunicació (Communication Accomodation 

Theory, CAT). Pròpia de la psicologia social, suposa un marc teòric complex amb l’objectiu 

d’explicar com i per què els parlants ajusten el seu comportament comunicatiu en diferents 

encontres socials, així com quines són les conseqüències d’aquests ajustaments. El concepte 

més interessant que aquesta teoria proposa és la noció de convergència, referida a 

“l’estratègia on els individus adapten el seu comportament comunicatiu” a la del(s) 

interlocutor(s) (Giles et al., 1991). D’aquesta manera, la convergència pot ser utilitzada per 

obtenir l’aprovació social del receptor (Dragojevic et al, 2014), o expressar una identitat 

social comuna (Gasiorek i Giles, 2013)10, reflectint la necessitat, sovint inconscient, 

d’integració social o identificació amb l’altre. 

Per altra banda, el cas de la divergència, que es presenta com “la manera que tenen 

els parlants d’accentuar la parla i les diferències no-verbals entre ells i els altres” (Giles et al. 

1991: 8) significa no només la insistència en una identitat (geogràfica o social) diferent de la 

resta d’interactuants, sinó que també acusa la distància interpersonal entre ells, ja sigui de 

caràcter general (identitat grupal) o estrictament situacional. 

                                                           
10 Tot i que demostren resultats positius, s’han portat a terme relativament pocs estudis des de la 

psicologia social que estudiïn una major opinió dels parlats que acomoden per part dels receptors 
(Giles i Smith, 1979). 
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Com demostra la teoria lingüística, una propietat del llenguatge com a facultat 

humana és la de reflexivitat (Duranti, 2011), l’habilitat del parlant de reflexionar sobre el 

significat de les seves accions, i de veure’s a un mateix a través dels ulls d’un Altre. D’aquesta 

manera, el parlant té al seu abast el llenguatge com a eina de “reacció compensatòria” (Sapir 

1927: 904), independentment del grau de consciència del parlant, mitjançant l’adopció de 

formes d’expressió d’altres grups per formular un significat social diferent. L’acomodació 

lingüística és, aleshores, una eina de producció i reproducció d’identitat. 

3. Anàlisi de l’acomodació 

3.1 Introducció 

Una vegada presentada una teoria on emmarcar l’anàlisi que, tot i no descriure’s en 

termes antropològics, proposa un punt de partida per explorar les motivacions que porten a 

l’acomodació o no, s’introdueix l’anàlisi de les dades obtingudes. S’ha dividit aquesta en cinc 

blocs, i així es presentaran aquí: l’acomodació i l’estàndard, acomodació i evitar mostrar-se 

com a mallorquí, acomodació com a estratègia, com a adaptació, i finalment per a millorar la 

comprensió. L’ordre dels capítols no és a l’atzar, sinó que es presenten les motivacions de 

menys a més explícites, de manera que en arribar a l’última part, sovint entesa la més òbvia 

i a la que més s’ha apel·lat pels propis informants, aquesta es pugui estudiar tenint en compte 

tot el que hi entra en joc. Si aquest article s’ha expressat amb claredat, el lector entendrà 

aleshores que el fenomen de l’acomodació és molt més complex del que una sola dimensió 

podria explicar. 

Cal avançar, de totes maneres, que tots els parlants entrevistats han demostrat ser 

conscients de l’existència del fenomen de l’acomodació, i han hagut d’adaptar el seu parlar 

alguna vegada en el temps que porten a Barcelona. Podem proposar com a premissa i 

conclusió que acomodar o no el seu accent és una situació viscuda diàriament pels parlants 

mallorquins, origen de més o menys reflexió segons cada informant, però un fenomen sobre 

el qual el parlant “ha de triar” (B, 12/03/2015). És a més un fenomen sovint arrelat en les 

emocions dels parlants, fins al punt que un d’ells ha demanat a l’investigador que no fes 

constar el seu nom11. 

S’ha dividit el comportament lingüístic, segons la descripció que en feia el propi 

parlant, en quatre grups: (A) aquells informants que acomoden el seu accent completament 

quan parlen amb qualsevol persona de Catalunya, sis dels informants; (B) aquells que ho fan 

                                                           
11 S’ha decidit en conseqüència utilitzar la inicial de tots els informants. 
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esporàdicament, en situacions variades, altres sis; (C) aquells que no consideren acomodar 

res, quatre; i (D) una informant que explícitament accepta seguir un comportament de 

divergència. Cal insistir en què la mostra no ambiciona cap caràcter representatiu, i que el 

comportament ha anat canviant junt amb la història social del parlant, i segurament així 

seguirà. A més, cap dels parlants utilitzarà la varietat central quan parli amb algú de la seva 

illa, independentment del seu origen. 

3.2 El barceloní com a estàndard. Formalitat, prestigi i imatge 

En primer lloc, s’ha volgut demostrar una certa ambigüitat entre la relació de 

l’estàndard i el barceloní per als informants a la hora d’explicar cap a quin parlar 

acomodaven. Cal notar que només aquells que porten més de quatre anys saben apuntar 

exactament a què acomoden el seu accent, quan ho fan (xava, en la majoria de casos), però 

que la resta dubten entre si anomenar-ho barceloní o català. Alguns, fins i tot anomenen el 

dialecte que senten pels carrers de Barcelona i al qual s’acomoden com a “estàndard”. La 

invocació de l’estàndard, lluny de ser una concepció inofensiva, implica apropiar al dialecte 

barceloní o català un índex que canvia de forma substancial el significat que té acomodar-

s’hi. Donant suport a aquest lligam, tots els informants demostren que, en ser demanats on 

havien après sobre el català abans de moure’s a Barcelona, afirmen que a l’escola, a la 

televisió (TV3, K3), la ràdio (Catalunya Radio, RAC3), i, fins i tot, als textos escrits, abans que 

no a una persona coneguda. Espais, per tant, on existeix un grau elevat d’estàndard i 

formalitat (llegir ANNEX 3 sobre estàndard als mitjans de comunicació): 

“És que per jo es català era lo que estudiava a classe, escrit. Llavors intentava 

traslladar a xerrat lo que escrivia” (Y, 26/11/14) 

 “Idò de llegir en veu alta a classe, aquell accent que me sonava de ses notícies i de sa 

ràdio...” (B, 12/03/15). 

A més, s’ha observat una tendència important a la convergència durant situacions 

formals (e.g. exposicions a classe) i l’ús d’honorífics (e.g. parlant de vostè a una persona 

major, llegir Annex 5.1 per a exemples empírics d’aquests fenòmens), fet que relaciona 

íntimament el fenomen de la acomodació amb el de l’ús de registres. 

Finalment, es pot utilitzar com a suport una anàlisi dels resultats de la tècnica del 

matched-guise utilitzada amb estudiants mallorquins a la UIB. L’únic criteri que es demanava 

per als informants és no haver residit a Catalunya ni tenir-hi familiars, de manera que 

s’evitessin els resultats d’actituds lligades a experiències personals amb gent de parla 

catalana, i poder centrar-se més fàcilment en estereotips i imatges. No cal estendre’s massa 
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en aquesta part del treball, perquè no intenta ser-ne el gruix. Els resultats, això sí, mostren 

una tendència notable a considerar la veu en dialecte barceloní com a més intel·ligent, 

formal, educada, moderna, objectiva i ambiciosa, mentre que la mallorquina s’emportava els 

trets d’amabilitat, confiança, proximitat i rural. La parlant com a atractiva, avorrida i 

treballadora es mantingué en el mateix nivell en ambdós casos. Aquest seria un cas 

paradigmàtic de l’efecte de l’estandardització des de la sociolingüística. En el cas anglès 

britànic, Edwards (1982: 20) exposa com la varietat estàndard atribueix competència i 

estatus elevat al seu parlant, mentre que les variants regionals i ètniques no-estàndard 

s’avaluen més favorablement en característiques relacionades amb la integritat/atractiu 

social i solidaritat grupal. És la indexicalitat de segon ordre, que introduíem abans. L’ANNEX 

3 presenta un debat sobre com aquesta connexió entre dialecte central i l’estàndard pot 

haver-se produït en la creació de l’estàndard català. 

Quina conseqüència té, aleshores, percebre un dialecte com a estàndard? Autors 

com Castellanos insisteixen en què el fenomen de la estandardització “neix en el conflicte 

lingüístic” i és per tant influït fonamentalment pel “poder i per la ideologia” (2000: 25). La 

diferència que existeix entre estàndard i dialecte és majoritàriament arbitrària i socialment 

condicionada, la noció de correcció és ideològica i no està arrelada a cap fet lingüístic. La 

varietat estàndard és considerada una ideologia que arriba a naturalitzar, a fer de sentit 

comú, l’existència d’una “millor” forma en un llenguatge. Aquesta estarà imposada i 

mantinguda per les institucions dominants, i és “elaborada principalment a partir de la 

llengua parlada de la classe mitjana-alta” (Lippi-Green, 1997:64). El seu prestigi, aleshores, 

ve donat tant per la seva tendència formal, com també al adoptar indexicalment el prestigi 

dels seus parlants originals (Bourdieu, 1991). 

Igualment, molts autors defensen que el procés d’estandardització, més que ser un 

procés d’identificació positiva, s’aconsegueix mitjançant la identificació negativa i 

estigmatització d’aquelles variants no-estàndard. Recorda al que Butler (1990: 133-34) 

anomena abjecte (abject), posicionant la variant no-estàndard com a “secundària i 

derivativa”, una desviació, necessària perquè l’estàndard sigui normalitzat. La creació d’un 

estàndard, d’una variació “correcta”, crea necessàriament una dialectalització de la resta de 

variants, dibuixant “cada variació [en] un espai piramidal de divergència” (Silverstein, 2000: 

122). Una situació, aleshores, que fins i tot els parlants d’un dialecte local que estiguin en 

contacte amb les institucions pertinents (escola, mitjans de comunicació, administració) 

poden assimilar. De fet, tots els informants entrevistats mostren el seu rebuig total contra 

aquells moviments de secessió lingüística que proposen un canvi radical en la llengua escrita 
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estàndard per afavorir les varietats locals (p.g. el gonellisme a les Balears, mediatitzat 

recentment pel Círculo Balear). 

De fet, William Labov, sovint considerat el pare de la sociolingüística moderna, 

proposa el concepte “d’inseguretat lingüística” durant els seus estudis pioners sobre el parlar 

de Nova York (1966). Observa que són més insegurs els parlants que perceben una major 

distància entre les formes lingüístiques que usen habitualment i aquelles que consideren més 

prestigioses i, per contra, són més segurs els parlants que no tenen aquesta “mala 

consciència” respecte del prestigi12 de les formes lingüístiques que conformen la seva 

manera quotidiana d’expressar-se. 

Hem vist per tant com una connexió, per molt ambigua que sigui, entre el català 

central i la varietat estàndard, representaria conseqüències importants en les actituds dels 

parlants. El treball de camp ha demostrat una tendència a acomodar la varietat central en 

situacions formals i a la hora d’introduir-se a una persona nova. A més, els informants 

demostren certa consciència en la diferència de significat d’una i altra variant, sovint amb 

confusió: 

“No, lo que jo sent és que som més... Jo, com a més com a de poble, saps? Que no, 

perquè jo som de Ciutat, però... Més basto, diguéssim, que es català, però... No entenc 

per què, perquè a vegades xerr amb gent que és més de poble que jo!” (L, 01/12/14). 

“Des des principi... Me feia graci pensar a mem si seria capaç de parlar com una 

catalana, me sonava modern, i guai. Com de sa tele. I així va ser com vaig començar 

a parlar a sa gent i mira, se me va quedar.” (M, 12/12/14). 

“Jo m’enrecord... Des primers mesos que estava aquí, que me pensava que tot lo que 

me deien era vere. No sé, és com si lo que digués un català sempre fos vere... Ho deien 

d’una manera que pensava ‘això si ho digués jo en mallorquí no sonaria tan bé’” (B, 

12/03/15). 

“Però també m’he trobat moltes vegades, i mira que jo sempre he pensat que escrivia 

un català correcte, on fèiem treballs en grups i me deien ‘aquesta frase què vol dir?’” 

(Y, 26/11/14). 

 

El testimoni d’aquests quatre parlants, que acomoden totalment la seva parla al 

català central, demostra aquest lligam, aquesta indexicalitat de segon ordre, entre el 

                                                           
12 Cal tractar la noció de prestigi amb cura, especialment després que estudis com el de Trudgill (1972), 
que interpretava un lligam fort entre variants lingüístiques no estàndards i masculinitat percebuda 
pels seus parlants a la regió anglesa de Norwich, o J. Milroy (1991), analitzant el prestigi d’una varietat 
local com a element identificador de grup, demostren la necessitat d’incloure la noció dins un model 
més complex basat en les xarxes socials i la identitat. 
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barceloní/català i un aire veraç, objectiu, correcte i modern que acompanya l’estàndard, tot 

relacionat amb les seves conseqüències negatives cap a la parla no-estàndard (p.g. la 

ruralització). De fet, Baldaquí et al. argumenten, en el context valencià, que són els “més 

conscienciats lingüísticament” els que solen presentar “graus d’inseguretat formal més 

elevada” (2010: 34). També cal insistir en que la majoria d’investigadors entenen 

l’acomodació dirigida cap a una “persona estereotípica” (Auer i Hinksens, 2005: 343) o 

representacions mentals d’un grup social, més que ser una acomodació a l’interlocutor 

present. El fet que la majoria de parlants que acomoden totalment i parcial coneguessin el 

català central no a través de persones reals sinó a través dels mitjans de comunicació i 

l’escola, pot estar relacionat. Si l’únic contacte que es té amb una varietat, com en el cas de 

M, és a través de “les notícies de TV3” (12/12/14), existeix la possibilitat que aquesta es 

perfumi amb una imatge d’objectivitat o formalitat que acompanya aquest tipus de 

programes. Pot tractar-se aleshores d’un cas on la imatge precedeix a la original, una 

“inversió indexical” (Inoue, 2006). Tot i només portar uns mesos a la ciutat, M acomoda 

totalment el seu accent. 

3.3 Acomodació per a evitar semblar mallorquí 

gS’estudiarà a continuació l’acomodació des d’un punt de vista diferent: no fer visible 

l’origen del parlant. Tot i la intenció de no reduir el treball de camp a una anàlisi de 

l’acomodació en termes lingüístics, aquesta, en la versió més superficial, es pot caracteritzar 

principalment per quatre trets: El canvi de l’article salat al literari, evitar la e neutra tònica, 

els verbs en primera persona d’indicatiu acabats en /u/ i el lèxic (nin/nen, moix/gat). Aquells 

que demostren una acomodació total solen adoptar formes més concretes del barceloní, 

com nusatres enlloc de nosaltres/noltros, o jo per io. 

Molt sovint, els informants apel·laran a la intenció de no semblar mallorquins per 

explicar aquest fet. Canviar l’article salat, aleshores, no només significa acomodar-se al 

parlant, sinó evitar les conseqüències de ser vist com a mallorquí. Una explicació pot ser, com 

hem vist anteriorment, l’assimilació d’un estigma creat per l’estàndard13. Una altra, que 

simplement pretenguin evitar els comentaris que aquest fet pot crear: 

“A classe... Tot i que m’entenguin, s’enriuen. O sigui, no és que s’enriguin sinó que 

dius una paraula nova i ja ‘hala, hala hala!’. A ver, que és igual, no me molesta, però 

                                                           
13 Un dels altres efectes que té el procés d’estandardització, rellevant en aquest cas, és el de crear una 
relació de iconicitat (Irvine i Gal, 2000), de representació directa de les qualitats distintives d’un accent 
provincial com si fossin les del seu parlant, de manera que la aparent manca de lògica i correcció (en 
oposició a l’estàndard) del dialecte significa aquests mateixos trets en el seu parlant. 
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cansa. Però hi arriba un moment on intentes evitar-ho, te cansa que estiguin allà 

repetint. Canvi a nes català i va que xuta” (Ju, 20/03/15). 

“Sí que conec quines paraules no m’entendran i a lo millor les evit a vegades si no vull 

que sa conversa se desviï de tema: ja sa conversa girarà cap a es mallorquí, si es 

català, i això. I ja directament utilitz sa paraula que m’entendran. Fa bastanta peresa 

últimament, i me molesta que tot giri sobre jo sent mallorquina” (R, 04/04/15). 

“En part és perquè vull que m’entengui, però també és perquè me fa molta peresa 

haver de dir que som mallorquina, i haver de contestar a totes ses preguntes idiotes: 

‘digues tal, o digues qual’ o ‘és vere que parlau més alemany que balear?’. I què 

punyetes és balear, ademés? ‘Oh, ets de ses illes’, com si tenguessim algo a veure! I 

bueno, a sa majoria els hi fa certa pena que hagi de canviar. Diuen ‘oh, però no 

canviïs!’ i diuen que els hi agrada molt sentir es mallorquí.” (M, 12/12/14). 

Així, per alguns mallorquins l’acomodació és una eina per evitar que totes les 

converses girin al voltant del seu dialecte i de la seva vida a Mallorca. En algun altre estudi 

del CAT (Giles et al. 1991: 38) també s’ha analitzat el fet de recórrer a la convergència per 

evitar una distinció cultural i evitar els comentaris meta-lingüístics rutinaris que la no-

convergència podria provocar. Dit d’altra manera, és una manera de limitar la seva identitat 

social a la de mallorquins, davant de tota la resta de característiques que la podrien 

conformar, fins i tot quan aquests comentaris meta-lingüístics són positius. Així, que els 

informants que acomoden ho facin molt més sovint amb aquelles persones que no coneixen, 

i que no saben la seva procedència, podria ser analitzat des d’aquest punt de vista. 

“M’ho diuen molt més a mi que no a un company meu de Girona” (B, 13/02/14) 

demostra, a la vegada, que potser no només es tracti de curiositat lingüística. Igual que Inoue 

(2006) descriu la obsessió pel parlar de les primeres noies estudiants al Japó de la 

modernització, o Moore (2011) estudia els insults a aquells irlandesos rurals que adopten 

accents dublinesos en un context de percebuda pèrdua d’identitat local, el grau de percepció 

d’un accent o l’atenció que se li dóna sempre respon a una preocupació superior. Potser 

tanta atenció posada a no només el mallorquí, sinó a variants vistes com a més pures o 

valuoses14 respon a una preocupació contemporània per la unitat de la llengua i la defensa 

contra la contaminació d’altres. Recorda a la frase “l’accent és l’esperit del llenguatge; li dóna 

el sentiment i la veritat”, comunament adjudicada a Jean-Jacques Rousseau, conseqüència 

d’una visió romàntica de llengua i nació i a la vegada lligada  al naixement de l’estàndard i el 

nacionalisme amb les idees de Herder i Humboldt (Llegir Annex 5.2 per exemples on aquesta 

reacció s’ha observat). 

                                                           
14 Per citar paraules que una fornera utilitza al descriure el dialecte de B que hi compra el pa. Observat 
al treball de camp. 
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Per altra banda, evitar trets mallorquins en la parla condueix també a no destacar 

entre la resta de companys de classe o amics a una festa. No cridar l’atenció quan això no és 

necessari: 

“Jo fins i tot moltes vegades a classe no xerrava. I per què no xerrava? Per por a que 

me diguessin ‘eh?’ i ‘tu ets sa rara’, i a ser assenyalada quan realment no ho volia.” 

(M B, 10/12/14). 

3.4 Acomodació com a estratègia 

En el nivell més conscient del parlant, l’acomodació també s’utilitza amb fins 

econòmics i laborals. Bourdieu transporta la seva noció de dominació simbòlica al camp de 

la llengua. Així, descriu l’existència d’un mercat lingüístic que s’encarrega de sancionar els 

parlants i ajustar el seu comportament al benefici material o simbòlic “que les lleis de 

formació de preus [simbòlics]... ofereixen als titulars d’un capital lingüístic donat” (1991: 51). 

Veu, aleshores, el capital simbòlic que l’habilitat d’usar un cert dialecte ofereix com quelcom 

directament relacionat amb l’accés a recursos institucionals en particular. D’aquesta manera, 

mitjançant la convergència ascendent (cap a una varietat més prestigiosa, sovint l’estàndard) 

els grups minoritaris troben en la convergència una oportunitat per obtenir mobilitat social 

adoptant els patrons de llenguatge de grups amb major estatus o prestigi, i fent-se seus uns 

valors simbòlics associats amb l’estil seleccionat “en contrast amb les alternatives rellevants” 

(Ryan et al. 1982: 1).  

Un exemple molt clar és de la informant E, actriu per a la qual les varietats 

lingüístiques que controli afectaran directament al nombre de rols que pot representar. Y, 

per altra banda, treballa a temps complet en el sector de la publicitat i les relacions públiques, 

pel que es troba sovint en situacions on ha de seduir la seva audiència per portar a terme la 

seva feina. Veu la seva acomodació al barceloní com quelcom necessari en el seu treball, a 

més de demostrar certa consciència cap a què pot significar algú que no fa com ella: 

“...Per exemple avui he estat a una reunió de Bonpreu, que tots eren gironins, amb 

l’accent gironí, i te n’adonaves que estaves davant de gent molt important però no 

t’ho semblaven tant tal vegada per s’accent. Com que tenien un accent molt pagesot, 

però després no ho eren i deien coses molt interessants, però com a que s’havien de 

guanyar sa meva credibilitat amb lo que deien a causa des seu accent.” (Y, 26/11/14). 

 

Però no només la convergència és una estratègia. Com hem exposat abans, un 

dialecte no-estàndard pot resultar un índex d’informalitat i provincialisme,  però també de 

proximitat o confiança. Així, H es manté constantment en el seu accent mallorquí, fins i tot 
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en casos on la comprensió perilli, i és anomenada afectuosament com “Sa Mallorquina” pels 

seus companys de classe, però amb qui no manté una amistat fora de la universitat. La seva 

illa d’origen sembla ser omnipresent en tota conversa (llegir Annex 5.3). 

“...sempre els hi agrada a nes catalans que els hi diguis que ets mallorquina. M’han 

arribat a dir que sona sexy, i jo crec que es fet de que els hi diguis que ets de Mallorca 

els hi agrada. Per això crec que me control i no sol canviar... I bueno, ja saps, crec que 

intent que tots entenguin d’on som” (H, 10/02/15). 

3.5 Acomodació, adaptació i identitat 

S’ha observat, en repassar les bases de la CAT, la importància de la acomodació per 

a demostrar una identitat comuna i una eina per a la integració social. Així, s’ha notat que 

com més íntegrament composada per catalans és la xarxa social del parlant, major és 

l’acomodació de seu parlar. De fet, els sis informants que acomoden totalment el seu accent 

afirmen que el seu grup d’amistats més properes, i fins i tot aquells amb els quals tendiren 

un contacte regular, són catalans o barcelonins. La resta accepta tenir un contacte més 

regular amb mallorquins, la majoria d’ells coneguts d’abans de Barcelona. Com explica A, 

“segurament és es fet de tenir una companya de pis mallorquina que me fa que no canviï” 

(11/03/2015). Aquest fet ens porta a proposar la dimensió de l’acomodació com a adaptació 

a l’entorn, lligat a una actitud d’identificació. De fet, alguns autors defensen que 

l’acomodació lingüística vagi acompanyada d’una acomodació psicològica, en termes 

d’actituds i intencions (Hinksens et al. 2005: 5) o fins i tot de valors culturals i idiosincràtics 

(Boylan, 2009). Cal observar que aquells informants que acomoden el seu dialecte totalment 

es mostren més positius respecte a la situació política i cultural de Catalunya, i tendeixen a 

tenir una visió poc nostàlgica de la vida a l’illa. Són aquells, a més, que expliciten estar 

satisfets amb un futur a la Ciutat Comtal, i no tenir pressa per tornar a Mallorca. La situació 

dels que acomoden lleugerament o que no ho fan és més complicada. 

A la vegada, però, cap dels entrevistats entén el canvi d’accent com una pèrdua 

d’identitat. Tots legitimen aquest fet apel·lant a la inèrcia o al poder entendre’s entre uns i 

altres, i així contesten als coneguts que es queixen d’aquest fenomen des de Mallorca. Tots 

es mostren contraris a l’afirmació que el mallorquí es perdi perquè alguns canviïn el seu 

accent una vegada a Barcelona. 

“que m’adapt a s’altra persona, no perquè no m’entengui d’una altra manera sinó 

perquè ho vegi com una passa cap a ell. Supòs que ho feia en un principi per causar 

bona impressió” (M, 12/12/14). 
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3.6 Acomodació per a millorar la comprensió 

Finalment s’acaba repassant el tipus d’acomodació de l’accent que es dóna per 

millorar la comprensió entre els parlants. El significat afectiu que se li ha donat a la 

convergència, igualment, no invalida que aquesta no respongui també al pragmatisme 

comunicatiu al que s’ha reduït molt sovint el fenomen. És, de fet, el motiu principal que 

donen els parlants per explicar no només el seu propi comportament, sinó també al 

interpretar el dels altres, i la primera motivació que porta gradualment als parlants a una 

acomodació total. No obstant això, fins i tot al significar un intent “d’optimitzar la 

transferència d’informació usant codis de solapament màxim” (Auer i Hinskens, 2005: 337) 

mitjançant patrons de parla que li són familiars al receptor, s’està col·laborant de la mateixa 

manera a “reduir la distància emocional”, que afecta la “relació interpersonal” amb aquest 

(Dittmar i Schlobinski, 1988: 159). 

No s’ha intentat analitzar si existeix un problema d’intel·ligibilitat entre mallorquí i 

català, tot i que existeixen investigacions que demostren com aquesta depèn en gran mesura 

de les expectatives del parlant, i no tant d’un origen cognitiu (Lindermann, 2010). De fet, tots 

els parlants, canviessin o no el seu accent, han demostrat haver-se trobat en algun moment 

amb problemes de comunicació per causa de l’accent, presenciades a més durant el treball 

de camp (Annex 5.4). Aquestes situacions, però, no han despertat la necessitat d’acomodar 

per a tots. Així, mentre Ju i M B han tingut experiències similars on se n’han rigut públicament 

del seu accent, la primera ha reaccionat amb una acomodació permanent, mentre que la 

segona decideix divergir per demostrar-se contrària a la reacció dels seus companys: “A jo 

me va marcar molt. I vaig dir: ‘amb més raó, mallorquí. S’ha acabat de tonteries’” (M B, 

10/12/14). Segons Villena, és la història social del parlant i la seva interpretació del context 

el que ens fa entendre les seves reaccions (2005: 315). Davant la mateixa experiència de certa 

humiliació pública per motius d’accent, un parlant pot prendre aquest fet com una ofensa 

que condicionarà el seu futur comportament, mentre que d’altres ho entenen com un mal 

necessari. J i A, per exemple, porten 2 i 3 anys respectivament vivint a Barcelona entre 

parlants de dialecte central, i tot i que la comunicació ha fallat molt sovint, mai han vist 

necessària una acomodació més enllà de canviar unes quantres paraules. Per altra banda, Y 

o L B decidiren acomodar-se al català central des dels primers indicis d’inintel·ligibilitat, 

al·ludint que d’altra manera la comunicació seria impossible. 

Per altra banda, fins i tot amb aquells parlants que acomoden el seu accent a tothora, 

el seu comportament canvia quan un altre mallorquí es troba en la conversa. És un fenomen 

interessant i que demana més atenció, però s’ha pogut observar com, no només una 
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conversació entre mallorquins aniria menys acompanyada de trets acomodats al català 

central, sinó que el saber que un mallorquí es troba a prop de la conversa portarà a una certa 

inquietud del parlant, i a tendir més al mallorquí tot i aquella suposada problemàtica de 

comprensió. Cal entendre que molt sovint no només és l’interlocutor el que afecta el 

comportament de parla, sinó terceres persones, o overhearers, individus que no 

necessàriament es troben dins la conversa però poden sentir-la. És famós en l’antropologia, 

a mode d’exemple, el cas dels lapons estudiats per Eidheim (1974) que evitarien comunicar-

se amb la seva llengua sempre que existís la possibilitat que algú d’ètnia noruega es trobés a 

l’abast de la conversa. 

Tot indica, aleshores, que fins i tot quan existeix un problema en la comunicació que 

pot motivar a la acomodació, aquesta no és estrictament necessària. El testimoni d’aquells 

parlants que no acomoden insisteixen en la possibilitat de comunicar-se amb normalitat 

sense haver d’acomodar-se al català central, i fins i tot aquells que sí que ho fan, arrisquen la 

comprensió quan un altre mallorquí és present. S’argumenta aleshores que es tracta d’un 

fenomen complex precisament a causa de la influència de totes les pressions analitzades 

anteriorment, sovint totes elles actuant alhora amb el resultat d’un parlant amb poca 

coherència15 i actituds ambigües, i sobre el qual el grau d’intel·ligibilitat presenta 

segurament, al final, poca o cap importància. 

Cal, de totes maneres, fer un incís en negar com el fet de que dos parlants de 

dialectes diferents s’entenguin o no es limiti a qüestions lingüístiques, sinó del grau en que 

cada parlant està acostumat a sentir l’altra. Així, serà més fàcil per al parlant mallorquí 

entendre el català central degut a la seva presència constant (mitjans de comunicació, 

premsa escrita, ensenyament), mentre que per al parlant de Barcelona l’accent mallorquí 

(així com altres accents regionals) és sovint absent del seu paisatge sonor, fins i tot a 

l’ensenyament. És, en darrer terme, una problemàtica que remet a un origen institucional. 

Finalment, s’han observat els missatges de text dels informants en Facebook i 

Whatsapp. Curiosament, cinc dels informants que insistien en què la seva lleugera 

acomodació (algunes paraules en alguns contextos) era principalment per a entendre’s 

millor, han demostrat que, tot i utilitzar un mallorquí escrit amb les seves amistats de la illa 

(“nam a can Toni”), utilitzarien el català estàndard o central al parlar amb amistats catalanes 

o barcelonines (“anem a casa d’en Toni”). Aquells que acomodaven totalment en el seu català 

oral, també ho feien amb l’escrit (Annex 5.5 per a exemples observats). Així, l’acomodació en 

                                                           
15 Una coherència, per altra banda, difícilment observable en la resta de parlants. 
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la llengua oral tendeix a portar-se en la llengua escrita, tot i que aquesta comporti menys 

problemàtiques a la hora d’entendre’s. 

4. Conclusió 

La qüestió de l’acomodació de l’accent dels mallorquins a Barcelona en cap moment 

queda resposta. Queda encara obert a estudi com les variables del gènere, la classe social o 

l’origen concret afecten aquesta situació, així com un estudi més profund de l’acomodació a 

aquells parlants d’una altra variant regional. S’ha sigut escèptic sobre l’estudi de la 

permanència de l’acomodació, però potser una anàlisi a llarg termini podria concloure’n la 

relació amb el “rang de registres” d’un parlant. Pel que fa a l’estàndard, seria interessant una 

aproximació a com aquest és reproduït a l’ensenyament i als mitjans de comunicació, una 

anàlisi més profunda del lligam observat entre variant central i estàndard i quines 

conseqüències té la seva connexió indèxica. El que sí que cal notar és com diferents 

dimensions socials, polítiques i econòmiques entren en joc en aquest fenomen donant peu a 

diferents motivacions, i sense l’estudi de les quals una anàlisi estrictament lingüística o 

quantitativa no pot reclamar cap conclusió. De la mateixa manera, Bourdieu critica a la 

lingüística formal que no observi les condicions socials i específiques en la formació del 

llenguatge i el seu ús. Segons el francès, “cada interacció lingüística, per molt personal i 

insignificant que sigui, manté els rastres de la estructura social que expressa i a la vegada 

ajuda a reproduir” (1991: 2). D’aquí venen algunes de les crítiques a la distinció de Saussure 

entre lange i parole, o de Chomsky (1965) entre competence i performance, que prenen per 

suposat un domini objectiu que és de fet producte d’un conjunt de condicions socials, 

històriques i polítiques de formació. Per altra banda, Bakhtin indica com “el llenguatge no és 

un mitjà neutral que passa amb llibertat i facilitat en la propietat privada de les intencions 

del parlant; es troba poblat –i sobrepoblat- amb les intencions dels altres” (1981: 294). 

Des de Hymes que l’antropologia no només ofereix el seu caràcter comparatiu a la 

lingüística, sinó la possibilitat d’anàlisi contextual i crític sense el qual la disciplina seguiria 

arrelada en una descripció abstracta i reduccionista de la llengua. L’antropòleg ofereix el pas 

necessari per a l’estudi de la parla, allò viscut, patit, influenciat. És alarmant, aleshores, la 

manca de presència institucional que aquesta branca té dins la nostra disciplina no només a 

la universitat sinó a nivell europeu, en un context on la llengua ha servit, i segueix així, com 

a eina eficaç de legitimació d’ideologies i pràctiques que haurien de despertar l’interès 

antropològic.  
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6. Annexos 

ANNEX 1: INFORMANTS 

 

Nom (inicial) Data d’entrevista Gènere Anys a Barcelona Grau d’acomodació16 

Y 26/11/2014 F 5 A 

L 01/12/2014 F 5 B 

J 03/12/2014 M 2 C 

M B 10/12/2014 F 3 D 

M 12/12/2014 F 4 mesos A 

Al 02/02/2015 M 2 B 

H 10/02/2015 F 5 C 

O 13/02/2015 M 2 B 

A 11/03/2015 F 3 C 

E 11/03/2015 F 5 A 

B 12/03/2015 M 3 A 

Ju 20/03/2015 F 7 mesos A 

R 04/04/2015 F 4 C 

X 07/04/2015 M 2 B 

Ma 22/04/2015 F 3 B 

Je 22/04/2015 M 2 B 

L B 24/04/2015 M 5 A 

 

  

                                                           
16 A: Acomodació total; B: Acomodació lleugera; C: No acomodació/acomodació mínima; D: 
Divergència 
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ANNEX 2: MATCHED-GUISE 

La tècnica del matched-guise és una aproximació indirecta per a estudiar les actituds 

lingüístiques desenvolupada primerament per Lambert et al. (1960), assumint que l’estil de 

parla desencadena certes categoritzacions socials que conduiran a un conjunt d’inferències 

sobre trets relacionats amb grups determinats. Segons aquesta metodologia, es graven 

diferents mostres controlades del mateix text en diferents varietats, que seran reproduïdes 

als subjectes de la recerca. Posteriorment, aquests hauran de qualificar la veu que han sentit 

en una escala polaritzada. 

La tècnica presenta moltes limitacions i s’ha criticat àmpliament des de la 

sociolingüística i la psicologia social, per limitar-se a les actituds explícites del parlant i 

funcionar únicament amb categories binàries. Estudis recents proposen alternatives 

argumentant que aquesta tècnica no només està subjecta a la influència d’altres senyals, 

lingüístics o extralingüístics, sinó que únicament incideix sobre les actituds explícites del 

parlant. Així, diferents investigadors entenen les actituds implícites (“reaccions immediates”) 

i explícites (“reaccions reflexives”) com a constructes separats resultants de diferents 

processos mentals, la combinació dels quals formen el judici social i el comportament. Davant 

la limitació de la tècnica del matched guise, es proposa l’Implicit Association Test (IAT), una 

tasca de classificació basada en ordinador que mesura els temps de reacció relatius entre 

parelles diferents de conceptes i/o atributs, de manera que l’individu contestarà de forma 

més ràpida i precisa com més establert estigui l’aparellament de conceptes en la seva 

memòria. Els resultats de les investigacions mitjançant aquesta metodologia són 

sorprenents, demostrant una diferència notable entre aquelles actituds implícites i explícites 

d’un parlant. Per exemple, Pantos i Perkins (2012) comparen els resultats entre el càlcul de 

les seves actituds explícites, mitjançant una tècnica semblant al matched guise, i les implícites 

a través de l’IAT. Els primers resultats mostren que els individus senten major simpatia per 

metges que parlen anglès amb accent coreà per sobre de l’accent “neutral” nord-americà, 

mentre que les seves actituds implícites apunten a una filia totalment contrària. 

No obstant això, s’ha decidit no fer ús de la tècnica de IAT en aquest treball. En primer lloc, 

per qüestions tècniques: demana una certa tecnologia i software del qual no es disposa, a 

més de significar un condicionant important de cara al context de la entrevista. Per altra 

banda, si el càlcul del temps de reacció és l’única diferència formal amb el matched guise 

trobem, sense intenció d’entrar en debats cognitius, aquest és un índex massa vague per 

poder sentenciar els seus resultats d’actitud implícita. Tot i això, s’han volgut comentar les 

crítiques del mètode triat per demostrar les seves limitacions, de les quals se n’ha sigut 
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conscient en tot moment de la evolució d’aquest treball d’investigació. Nogensmenys, 

segueix sent un mètode vàlid sempre que sigui conduït de manera paral·lela a estudis més 

directes com qüestionaris (p.g. Pieras Guasp, 2002 precisament en el context mallorquí entre 

català i castellà; Loureiro et al, 2013 a Galicia) o observació participant. Té l’avantatge 

addicional, a més, que els informants normalment no són conscients del propòsit de l’estudi, 

i són per tant menys subjectes a influències externes com pressions socials a la hora 

d’expressar les seves actituds. 
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ANNEX 3: ESTÀNDARD ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Des dels seus inicis, TV3 disposa d’una Comissió de Normalització Lingüística (CNL), 

creada l’any 1985 per a seleccionar i difondre el model de llengua de la cadena a través d’un 

grup de lingüistes, amb un marcat èmfasi en el català estàndard i els seus nivells en detriment 

del català col·loquial (Faura, Paloma i Torrent 1998: 7-16, 14-15). 

IB3 va començar a emetre’s el maig de 2005. A partir del 2007 amb el nou Govern 

del Pacte de centreesquerra, va adoptar una actitud proteccionista vers el català, i implantar 

aquesta llengua com a vehicular. D’aquesta manera, la CCRTV (actual CCM, productora dels 

doblatges a TV3), cedí al canal balear l’ús gratuït de tot el seu fons de doblatges, és a dir, de 

l’estàndard-central. Pel que fa a l’estàndard parlat, rere l’assessorament primer de la 

Conselleria d’Educació i Cultura i posteriorment en mans de la UIB, fou finalment “una 

varietat estàndard balear que cercava les paraules més esteses al nostre territori i tractava 

d’evitar l’ús dels localismes, tot i que  hi tenien preferència les formes mallorquines” (Prats, 

2014: 40). A partir d’aquest període, a més, IB3 produí el seu propi doblatge d’algunes series 

d’animació i animes en un estàndard balear que Prats qualifica de “oralitat prefabricada” 

(2014: 299), i cap al qual la majoria dels entrevistats, i el total d’aquells que acomoden el seu 

accent, han mostrat el seu rebuig degut a “la seva informalitat”.  
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ANNEX 4: ESTANDARDITZACIÓ DEL CATALÀ 

La llengua estàndard es pot entendre tant com una varietat supra-dialectal, garantint 

“la intercomprensió entre els parlants de dialectes molt diferents” i facilitant “la comunicació 

interdialectal” (Lamuela 1994: 116) igual que un registre formal, una accepció que ja 

presentava Fabra (1932)  quan es referia al català literari i que ha sobreviscut fins a avui en 

dia (Payrató 2003: 249). En la creació de l’estàndard, aquest pot sorgir a partir d’una única 

varietat (és el cas del castellà, el francès o l’italià), o bé “a partir d’una composició de 

laboratori de totes les varietats preexistents” (Montoya, 2006: 27). Tot i que a finals del segle 

XIX el català central era la triada per portar a terme aquesta feina (en el fons, era la variant 

amb la qual s’havien escrit més obres gramaticals, era menys afectada pel castellà que altres, 

i Barcelona era un centre polític, social, cultural i econòmic), Pompeu Fabra demostrava un 

caràcter més pancatalanista en la seva activitat normalitzadora aplicant uns correctius de 

diasistematicitat i historicitat (Bibiloni 1997: 45-47) que afavoriren la contribució dels parlars 

valencians i balears a la varietat base de l’estàndard). Resultà així en una varietat normativa 

de tipus composicional, segons les recomanacions prescriptives de l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC): 

“[...] la proposta més viable d’estandardització ha d’orientar-se d’acord amb els 

postulats d’una normativa composicional, basada en diverses solucions 

polimòrfiques [...] que disposi d’opcions alternatives en funció de les grans varietats 

territorials” (Institut d’Estudis Catalans, 1990: 9). 

Que aquest caràcter composicional s’hagi complert o no, encara està a debat. En 

ortografia procuraria donar cobertura als particularismes dels dos grans blocs, permetria 

gairebé totes les pronúncies en les varietats dialectals, però en la morfologia i l’accentuació 

gràfica privilegiaria el català oriental barceloní (Montoya, 2006: 52). Pel que fa al lèxic, la 

contribució dels dialectes regionals no tindrien estatus oficial fins a la edició del Diccionari de 

la Llengua Catalana de l’IEC de 199517. Cal fer notar, però, que quan Moll publicà una 

Ortografia Mallorquina (1931) amb les regles de l’IEC no tingué en compte les formes 

valencianes, ni viceversa al País Valencià amb les balears: tot apunta a què Catalunya seguia 

ocupant el centre de la llengua, com a “àrea gravilectal” (Castellanos, 2000) 18. No serà fins el 

                                                           
17 Des d’aleshores, se n’ha publicat una segona edició el 2007, i la darrera esmena intruïda data del 
febrer de 2013. 
18 Veny explica que l’Església ja havia estat treballant en un tipus d’estàndard oral a Mallorca 

“caracteritzat per l’ús, en la predicació i les tasques d’apostolat, d’una llengua noble, força digna, no 
divorciada del poble, integradora (que usava nosaltres i no noltros, el, la i no es, sa, etc.)” (2001: 32). 
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1962, anys després de la guerra, quan Alcover i Moll creïn el Diccionari català-valencià-

balear. El 1986 la Llei de Normalització Lingüística entrarà en vigor a Balears, proposant 

l’estàndard oficial en escola, mitjans de comunicació i administració. 

Pel que fa a la fonètica estàndard, autors com Joan (1993: 27) neguen que s’hagi 

abordat en profunditat per part de les institucions pertinents, i d’altres com Turell (2000: 48) 

directament no accepten que l’estàndard fonètic existeixi, havent-se limitat a una lectura 

barcelonina de l’estàndard escrit literari. De fet, existeix bibliografia extensa sobre la 

objectivitat i correcció percebudes en el text escrit sobre l’oral (e.g. Myers 1995), fet que 

connecta directament amb el fet d’apel·lar per part d’alguns informants el text escrit al 

referir-se al català i a la correcció: “...estàs acostumat a trobar-te es català en es llibres, amb 

s’article lalat [literari] i es present acabat amb o i tal, i tu saps que és lo correcte, però després 

xerres mallorquí” (B, 12/03/15). 

Entenem així que, tot i que de iure l’estàndard es construís amb cura d’incloure totes 

les seves variants, al punt de sacrificar la seva necessària negació de la flexibilitat, de facto 

s’ha acabant lligant a la parla del dialecte central, en gran part mitjançant la llengua oral dels 

mitjans de comunicació. Si el problema ja havia sorgit amb el català escrit, a la hora de passar 

a un estàndard oral en els mitjans de comunicació porta necessàriament nombrosos 

problemes. Quan és precisament a través de la televisió i el text escrit que el parlant 

mallorquí coneix el dialecte central, aleshores crearà necessàriament una relació indexical 

entre el que veu i el que sent (p.g. la formalitat del telenotícies). 
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ANNEX 5: EXEMPLES EMPÍRICS 

A continuació s’adjunten diferents fragments del diari de camp i la transcripció 

d’algunes converses obtingudes empíricament a través del treball de camp amb l’objectiu 

d’exemplificar fenòmens descrits durant la anàlisi. 

Annex 5.1: Formalitat 

 Ma, al fer una exposició oral davant els seus companys de classe i dues professores, 

acomoda el seu català al barceloní de forma més accentuada. Els articles salats passen a 

ser literaris, es pronuncien amb u aquells finals de paraula amb o, especialment el 

present de la primera persona del singular, i s’eviten paraules mallorquines. De fet, la 

parlant es corregeix a si mateixa al pronunciar-ne alguna d’aquestes (nin-nen), i fins i tot 

es disculpa. 

 M acomoda totalment el seu accent durant una exposició a classe, però la seva 

acomodació total es troba també en la resta de contextos. 

 A R, que treballa en un museu com a informadora de sala, se li requereix certa formalitat 

a la hora de parlar amb els visitants, que ella realitza acomodant-se a la varietat central. 

 X obre la porta de l’ascensor del seu bloc de pisos a una senyora major, i demana a quina 

planta baixarà. Acomoda totalment al barceloní en la seva breu conversa, a més 

d’utilitzar el “vostè”. No s’acomoda amb tanta mesura quan conversa per primera vegada 

amb catalans joves que coneix per primera vegada, i amb converses igual de breus. 

 A acomoda els articles, les e, les o i certes paraules quan entrevista un director d’una 

escola per una investigació de la universitat. Abans, no havia acomodat en cap moment. 

Annex 5.2: Comentaris positius cap al mallorquí 

 B va a comprar el pa a un forn lluny de casa, on no acostuma a anar. La fornera el sent 

parlar amb l’investigador, i comenta l’accent d’aquests. Fa explícita una nostàlgia de com 

el català de Barcelona s’està tornant lleig i castellanitzat, mentre que encara existeixen 

dialectes purs i valuosos com el mallorquí. Insisteix en que B i l’investigador no haurien 

de canviar-lo mai. 

 M fa una exposició a classe, i la professora li demana d’on és. Ella contesta que és de 

Mallorca, i la professora es lamenta davant de la resta d’alumnes de que la estudiant 

canviï el seu accent, que és bonic i forma part de la seva identitat. M explicarà 
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posteriorment que la professora li ha descomptat un punt per aquest motiu. 

L’assignatura és, de fet, Comunicació. 

 H és presentada a una estudiant de la mateixa universitat. Al sentir el seu accent, aquesta 

exclama que li agrada molt el mallorquí, i enumera una llista d’aquelles paraules que 

troba que són més interessants, apel·lant a un cert arcaisme nostàlgic. Algunes d’elles 

són menorquines o eivissenques, i H li ho fa saber. La estudiant respon que són igualment 

part d’una herència que hauríem de tenir en compte. 

Annex 5.3: H, Sa Mallorquina 

Aquests són diferents fragments d’una conversa entre H i companys de classe on es veu clara 

la importància del seu origen en diferents moments de la conversa, que fou de una hora i 

mitja de duració. 

[L’investigador de camp acompanya a H a classe el 10/02/2015, després a la cafeteria de la 

Facultat de Geografia i Història UB, on es reuneixen amb quatre companys (C1, C2, C3, C4)] 

C1: ...És de les assignatures més fàcils, i a sobre ens posa només un treball. 

H: Pues jo pens que s’assignatura tampoc és tan fàcil, pensa que és totalment diferent a lo 

que hem fet fins ara... 

C2: Bueno, però venint de Mallorca ja deus estar acostumada a trobar-te amb coses 

diferents... Civilització, per exemple (tots riuen, H inclosa). 

... 

C2: Vaig a per un cafè, voleu algo? 

C3: A mi porta’m un tallat, si us plau. 

C4: A mi un altre, merci. 

C2: I què vol “Sa Mallorquina”? 

H: Jo una ensaïmada, gracis. (Tots riuen, H inclosa). Un cafè sol, per favor. 

... 

C3: Quan jo em vaig canviar de pis semblava que no, però vaig acabar fart de mobles i coses. 

H: Jo a Mallorca tenc poquíssimes coses a sa meva habitació, és com si encara tengués desset 

anys. 
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C1: Però hi vas sovint? 

H: Bueno, cada dos o tres mesos, però mumare m’ho manté igual. 

C1: (riu) Et deu anyorar! 

H: Ja... Però totes ses mamàs mallorquines fan igual! 

... 

C2: Doncs jo tinc cosins a València i diuen que amb les eleccions tot canviarà. 

H: Bueno, a València són com a Balears... Votam a nes més corruptes, i a damunt amb  majoria 

absoluta... 

C2: Qui governa, a Palma? 

H: El PP, qui ha de ser... Ja te dic, que es mallorquins som massocas. 

C3: Però tu pots votar allà? 

H: Sí, tenc sa residència a Palma. És que saps que mos costa a nes mallorquins desarrelar-mos 

de Sa Roqueta! I més si hem de pagar menos doblers pes bitllets. 

C2: Doblers? 

C3: Vol dir diners, no? 

H: (riu) Sí, diners. 

... 

C2: (sobre lligar a les discoteques) La solució és fàcil, una tarda de perruqueria i va que xuta, 

tío. 

C3: I gastant-te 20€ arregles el problema? 

H: Jo serà perquè a Mallorca mos ensenyen diferent, però no entenc per què aquí sa gent se 

deixa sa pasta en tear-se es cabells si t’ho pots tear tu mateixa. 

C2: Serà perquè sou uns hippies en aquella illa, com demostra el vídeo aquell d’Estrella 

Damm! 

H: Ah, saps que està gravat a prop de ca meva, a Banyalbufar? És un lloc preciós, des de que 

era petita que hi vaig. 

C3: I és talment com l’ensenyen? 
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H: Millor i tot. És preciós, en serio. Crec que me vaig criar allà i per això som tant salvatge 

(riuen). 

Annex 5.4: Problemes de comprensió 

 Je, que no sol acomodar el seu accent, parla amb els seus companys de pis, un català de 

Girona (C1) i un altre del Vallès (C2), amb qui no fa gaire que s’acaba de mudar. Parlen 

sobre les veïnes de davant, i Je demana “Què nom s’al·lota nova?”. Els companys no 

contesten i es miren amb silenci, Je riu i repeteix: 

Je: Què nom la noia nova? 

C1: Sí, al·lota ja sabem que vol dir, però no entenc la pregunta. 

C2: Vols dir que com es diu? 

Je: Sí, que quin és es seu nom. 

C2: Ostres, doncs mai ho havia sentit així, eh. “Què nom?” 

Je: Au, idò ja te la pots apuntar. 

 

 Ju porta uns mesos a Barcelona i ha decidit acomodar totalment el seu accent al de la 

ciutat, tot i que ella mateixa accepta que se li fa bastant difícil imitar-lo. En alguns casos, 

fins i tot arriba a la sobre-acomodació, un intent exagerat d’imitar els trets catalans que 

la fa relativament incomprensible per als seus oients. El següent és un fragment d’una 

conversa entre ella i una companya de classe (C), al sortir d’aquesta. Ju intenta 

acomodar-se al llenguatge barceloní en tot moment: 

Ju: Abans em passava cada cap de setmana anant a museus i descobrint la ciutat, però 

ara ja me cans. 

C: I ho has pogut visitar tot? 

Ju: Encara no, trobo que me falten moltes coses però no dono a l’abast. També és perquè 

la meva manera de ser em demana que em mogui molt. 

C: Vale, no he entès res d’això darrer que acabes de dir. 

Ju: Ai, vull dir que (riu, mira a l’investigador). No sé com dir-ho, sinó! 

C: Prova a dir-ho més lentament? 

Ju: Que sóc una persona molt moguda, i que necessito canviar tot el temps. 

C: Ah, vale! És que el mallorquí em costa d’entendre, a vegades. 

Ju: Si no estava parlant en mallorquí, era català! 

C: Vaja, doncs no entenia res del que em deies! Però no consideres... O sigui, no penseu 

que el mallorquí sigui català a Mallorca? 

Ju: Sí, sí. Jo sí, però em referia a que parlava català de Barcelona. 
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C: Bueno, pues jo no ho entenia igual! (riuen). 

 

 Ma no acomoda sempre, però accepta fer-ho en ocasions. Té unes amigues catalanes 

(A1, A2, A3) amb les que queda per anar a fer ioga a un poliesportiu: 

A1: (a A3) Ja veuràs com venir durant aquesta hora és millor, que no amb l’estómac ple... 

A2: I a més, sempre hi ha més lloc a les taquilles... És que sinó és horrós! 

Ma: Ai, i duis totes tovallola? [/teveola/] 

A1: (riu) El què? 

Ma: Toalla (del castellà) 

A1: Uf, sí que ho pronuncieu diferent! 

Annex 5.5: Acomodació a les xarxes socials 

 E , en una Publicació en la seva pàgina de Facebook, escriu per tots els seus amics, a una 

audiència virtual on s’inclou gent de Barcelona i Catalunya: 

“No paro de somiar que de sobte (en un escenari apocalíptic) a Mallorca ja no fa bon 

temps mai més i que quan arribo ja és massa tard, la contaminació i el canvi climàtic 

cobreixen el cel de pols negre i no torno a veure el sol mai més” (23/03/2015)  

Demostrant no només l’ús d’un estàndard escrit (arribo), sinó paraules i expressions més 

típiques del Principat que de Mallorca (paro/deix; de sobte/de cop), sembla acomodar a 

una audiència virtual. Amb la resposta d’una amiga mallorquina, escrit amb un català que 

emula la llengua oral, E contesta també amb un mallorquí escrit on prescindeix dels –o a 

final de verb o l’article literari: “lo darrer ho he llegit totalment amb sa veu que tu ja saps! 

Plor de riure! t’estim!”. Igualment, quan un company seu de Barcelona contesta amb un 

estàndard escrit al seu comentari anterior, demostrant haver entès el que ella escriu, E 

torna a acomodar: “Em fa feliç que et prenguis la vida d’aquesta manera, aprecio la teva 

ingenuïtat”. E ha demostrat acomodar totalment el seu accent en qualsevol altre context 

oral. 

 Ju intenta quedar diferents amics a un mateix lloc a través de Whatsapp, una aplicació 

de xat instantani instal·lada al telèfon mòbil. A una amiga mallorquina li envia “nam a 

can Toni”, mentre que al seu amic de Terrassa, amb qui parla amb una varietat central 

acomodada, li envia “anem a casa d’en Toni”. 
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 J publica a la seva pàgina de Facebook que ven una moto en un mallorquí oral passat al 

terreny escrit: 

“Me venc sa moto finalment, xerraru-me per privat o per whats si estau interessats i 

vos dic es preu” (03/04/2015). 

Un company seu de classe, de Barcelona, li demana a on té registrada la matrícula. J, 

que demostra no acomodar el seu accent de forma oral, tampoc ho fa a través del 

teclat: “Te pareix que te la vendré a tu, que no tens ni carnet?”. 


