
Els autors proposen el concepte de llengües mitjanes (medium-sized language 
communities) per a aquelles comunitats amb dimensions demogràfiques prou 
àmplies (entre 500.000 i 25 milions de parlants) per poder disposar de recursos 
administratius, acadèmics, comunicatius i polítics, siguin o no totalment 
independents. Des d’aquesta categorització, el català no és pas una llengua 
petita, raó per la qual es compara la seva situació amb la d’altres llengües 
europees semblants (com ara el danès, el neerlandès, el finès, el noruec, el 
suec, el txec, el lituà, l’estonià, etc.). 

La tria de llengües a la llar, en el si de les famílies, constitueix una de les 
claus de la socialització lingüística de les noves generacions, i d’això s’ocupen 
cinc capítols del llibre. Les dades recollides assenyalen que a Catalunya els 
parlants de català com a primera llengua tenen una considerable vitalitat 
etnolingüística subjectiva, com ho prova el fet que la majoria mantenen l’ús del 
català en la criança dels fills. Fins i tot s’observen casos de castellanoparlants 
d’origen que adopten el català (són nous parlants) com a llengua principal 
a la família, alhora que s’hi manté el castellà. En canvi, les recerques sobre 
transmissió lingüística intergeneracional en els altres territoris de llengua 
catalana són més descoratjadores: el castellà predomina en les famílies 
bilingües, tendència que contribueix a la castellanització generalitzada tant a 
les ciutats valencianes com a la badia de Palma.

En aquest context, les polítiques lingüístiques prenen una importància cabdal 
per continuar o per revertir la pèrdua dels usos de les llengües minoritzades. 
La qüestió encara esdevé més complexa amb l’actual procés de globalització, 
que internacionalitza les societats i pot fer entrar en crisi els ecosistemes 
tradicionals en què se solia mantenir la linguodiversitat humana. El llibre 
també estudia a fons les polítiques lingüístiques en l’àmbit acadèmic i destaca 
la importància de les actuacions micro com a eina per impulsar els usos 
interpersonals.
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Introducció
 

Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster,  
Rosa Maria Torrens Guerrini

1. Complexitat dels contactes de llengua  
a escala local i global

Arreu del planeta la diversitat és percebuda a vegades com una riquesa 
i a vegades com una amenaça. Aquesta diversitat apareix entrellaçada 
sovint amb desigualtats i amb relacions de dominació de tota mena. Un 
tret recurrent i freqüent d’aquesta diversitat és la diversitat de varietats 
lingüístiques.

Les comunitats lingüístiques continuen competint per la supervivèn-
cia i per l’hegemonia, però ara ho fan amb un ritme més trepidant que 
en l’antiguitat dins de marcs polítics molt canviants –d’imperis que es 
dissolen, d’estats nació que es disgreguen, de nous marcs supraestatals 
que intenten construir-se…– al costat de la reproducció d’idees políti-
ques velles com l’Estat nació, basat en la ficció de l’homogeneïtat entre 
un poble, un territori i un govern (Burbank i Cooper, 2017). En aquest 
context polític en moviment el multilingüisme és viscut de maneres molt 
diferents segons quin sigui el segment de l’espècie humana afectat i se-
gons quina sigui la seva interrelació amb altres trets diferencials i amb 
l’estructura social i amb el poder en general.

D’una banda es mantenen milers de petites llengües, encara com a 
resultat de les inèrcies gairebé seculars. No debades, si no hi ha disloca-
cions socials grans, el manteniment d’un codi per a les relacions horit-
zontals i més immediates i pròximes a la vida quotidiana seria la norma, 
no pas l’excepció. D’altra banda, les hiperllengües, començant per l’an-
glès, es difonen arreu al compàs de la globalització i la mobilitat i poden 
desfer i esmicolar els statu quo sociolingüístics heretats.
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Així, entre les aproximadament sis mil llengües de la Terra, moltes 
són emprades per comunitats humanes d’abast local, tribal fins i tot. 
Pensem si més no en la gran diversitat idiomàtica dels grans gegants 
sociolingüístics com Nova Guinea, Nigèria o l’Índia, per exemple, amb 
centenars i centenars de casos. Simultàniament trobem els grans buldò-
zers sociolingüístics, les llengües que són els codis de grans maquinàries 
estatals i internacionals, les llengües emprades per la ciència i tecnologia 
més avançades, les llengües usades com a llengües franques, com a llen-
gües interposades, tal com proposava el ja clàssic Aracil (1983). Entre 
aquestes llengües poderoses destaca actualment l’anglès com a llengua 
que té el privilegi d’haver esdevingut (Bragg, 2003; Ostler, 2005; Bastar-
das, 2007) llengua d’intercomunicació planetària. Sols els seus parlants 
gaudeixen de la possibilitat de moure’s amunt i avall del planeta amb la 
seva llengua com a passaport cada vegada més universal. Sols ells, els 
anglòfons (i aquest «privilegi» és una arma de doble tall: tant una male-
dicció com una benedicció) poden romandre monolingües i gaudir d’una 
omnipotència apresa, gairebé com la dels castellanoparlants a l’Estat es-
panyol, que donen per evident que poden romandre monolingües arreu 
d’un territori que perceben «seu». Pensem si més no en el doble guany 
econòmic de què gaudeixen els angloparlants des de Nova Zelanda fins 
a Irlanda, des d’Escòcia fins a l’Índia. D’una banda s’estalvien d’aprendre 
altres llengües però es poden tancar al plurilingüisme, fet que seria nega-
tiu des del punt de vista cognitiu (EACEA, 2009). Pensem solament en 
les milers d’hores que els britànics, els nord-americans, els australians, 
els canadencs (anglòfons) i els neozelandesos s’estalvien d’aprendre altres 
llengües de tal manera que poden esmerçar les seves energies en conei-
xements més profitosos. D’altra banda, els països angloparlants guanyen 
també milers de dòlars o lliures tant rebent aprenents de la seva llengua 
com exportant productes culturals en aquest codi, tant en la ciència com 
en els mitjans de comunicació de masses. 

El món universitari és un paradigma d’aquesta nova jerarquització del 
plurilingüisme. La mateixa arrel del mot universitat remet a l’univers, a la 
globalitat. Abans es deia del món acadèmic que «o bé es publicava o bé es 
moria». Ara aquesta dita s’ha refet i diu: «o bé es publica en anglès o no 
s’existeix». Les proclames bonistes proclamen que un bon universitari, un 
bon home de cultura, hauria de ser plurilingüe, obert a totes les llengües 
i cultures del món. Dissortadament –ens temem– l’hegemonia gairebé 
espaordidora de l’anglès significa moltes vegades un tancament envers 
les altres llengües, un tancament respecte al plurilingüisme. Com deia 
fa pocs anys un participant al Mobile World Congress celebrat a Barce-
lona: «please, only English», volent dir que no volia rebre informacions 



11 

I N T R O D U C C I Ó

en altres llengües, desorientadores, atabaladores. Amb l’aprenentatge i 
ús de l’anglès ja n’hi hauria prou. Per a tot? Les altres llengües serien 
redundants, noses davant la necessitat de dominar el rei anglès. A més, 
per acabar-ho d’adobar, trobem demandes que l’anglès com a segona 
llengua sigui après amb bon accent, de tal manera que aquest domini 
pseudonadiu esdevé terriblement discriminant, tal com denunciava fa 
uns anys Lippi-Green (1997). S’exigeix que els professors d’anglès (ara 
des d’ensenyament infantil!) siguin, doncs, nadius. Aquesta exigència és 
draconiana i excessiva: l’èxit o monopoli de l’anglès hauria de donar-se 
dins d’uns límits i amb certs costos. Hi ha d’haver o ineluctablement hi 
haurà molts accents en l’anglès, esdevingut globish. No n’existeix un de 
«bo», que triomfi en un pòdium indiscutit, i no es pot exigir als milions 
de neoparlants de l’anglès que n’adquireixin un «bon accent», un accent 
impecable (d’on, per cert? d’Anglaterra, d’Escòcia, de la Colúmbia Bri-
tànica, de Califòrnia?).

Per sort per a la diversitat planetària, més enllà de l’anglès hi ha molts 
encreuaments, moltes hibridacions lingüístiques que no passen necessà-
riament per aquesta hiperllengua. Diferents fenòmens socials comporten 
possibilitats de plurilingüisme.

• En primer lloc la creixent mobilitat de població rural cap a les ciutats. La 
urbanització comporta grans gresols on coexisteixen i competeixen 
les llengües d’origen. Les llengües estàndard neixen i creixen sobretot 
a les ciutats i des de les ciutats. 

• En segon lloc la creixent mobilitat tant laboral com acadèmica. D’una 
banda les elits econòmiques, els sectors corporatius, les elits, viatgen 
amunt i avall del planeta amb gran facilitat recorrent sobretot a l’an-
glès. La mobilitat acadèmica també afecta (a la baixa) les llengües lo-
cals en els usos universitaris. A Catalunya, per exemple, l’anglès està 
ocupant acceleradament espais de docència ocupats fins ara pel català 
(llengua local) o pel castellà (llengua local i global). D’altra banda, les 
migracions pobres (les grans migracions d’Àfrica cap a Europa, de 
l’Amèrica Llatina cap a l’Amèrica del Nord, de l’Àsia del Sud cap al 
Golf Pèrsic, de la Xina cap a tot arreu) comporten barreges de llen-
gües de tot tipus. 

• En tercer lloc les migracions obligades, forçoses. La conflictivitat social i 
bèl·lica de zones com Síria, l’Irak, l’Afganistan, Sudan del Sud o So-
màlia, obliga la seva població a fugir, a emigrar de manera dramàtica 
i arriscada (pensem en com es juguen la pell travessant la Mediterrà-
nia). Els refugiats que n’escapen, porten, a més del seu farcell fràgil i 
lleu, tot un repertori lingüístic únic. 
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• En quart lloc, les migracions temporals per lleure. La indústria turística 
comporta moviments provisionals de milions de persones que reclamen 
ser atesos en les seves llengües. La franja mediterrània catalanoparlant, 
des les platges d’Argelers fins als blocs de Benidorm, des de les cales 
de Menorca fins a les pistes d’esquí de Boí, és un dels primers objectius 
turístics mundials. Per exemple, l’alemany és ofert en serveis lingüís-
tics arreu d’Europa perquè els països germanòfons «exporten» cada 
any milers de turistes que volen que els responguin amb un «Jawohl».

Totes aquestes migracions, aquestes manifestacions, tan benignes 
com malignes del multilingüisme i del cosmopolitisme, fan probable, 
més que abans, l’aparició de parelles i famílies interculturals, justament 
un dels temes d’aquest volum.

2. Visions massa dicotòmiques i simples del multilingüisme: 
oficials/no oficials, hegemòniques/minoritàries

Atès aquest panorama, és temptador voler descriure’l a partir de taxo-
nomies o dicotomies simples, enlluernadores de tan simples. Hi hauria, 
doncs, llengües macro, hiperllengües (Calvet, 1981) en oposició, com 
planetes entorn del sol, a llengües petites, de comunitats insignificants, 
condemnades a ésser eliminades, «atropellades», pel tren de la història. 
Així al nostre continent, a Europa, es diferencia entre llengües de primer 
ordre, les reconegudes per la Unió Europea com a oficials, d’una banda, 
i les llengües regionals i minoritàries reconegudes i protegides (teòrica-
ment) per la Carta Europea per a les Llengües Regionals i Minoritàries 
(1992). De facto a Europa hi hauria llengües de treball (sobretot l’anglès, 
malgrat el Brexit, que fa escàpol el principal país anglòfon de la Unió) i 
llengües oficials. El factor clau per entendre el poder de les comunitats 
lingüístiques és l’Estat. És aquest Estat la institució que legitima, em-
podera al màxim una comunitat lingüística. Un exemple ben clar és el 
contrast entre l’occità, mancat de tot suport estatal a l’hexàgon francès 
i condemnat a mort, refugiat a tot estirar en un racó del patrimoine, i el 
francès, que gaudeix de tot el suport de la maquinària administrativa i 
simbòlica de la République Française. Encara ara la majoria de la hu-
manitat concep les llengües com a entitats reglamentades (regimented, en 
diuen en anglès) en estats que les encasellen i jerarquitzen. No disposem 
encara d’una mentalitat col·lectiva conscient de la riquesa d’experiències 
(i, per tant, de llengües) de l’espècie humana (Morin, 2011). En con-
trast, les visions ecolingüístiques perceben de manera més horitzontal, 
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més igualitària i menys jeràrquica, la diversitat lingüística. La Declara-
ció Universal de Drets Lingüístics, aprovada a Barcelona, el 1996 n’és 
l’exponent més sobresortint.

3. Necessitat de nous conceptes com llengües 
mitjanes per captar aquesta complexitat. Definició de 
llengües mitjanes: cua de lleó i cap d’arengada

No s’ha reeixit encara a establir una classificació o tipologia de les llen-
gües del món. Per entendre millor la diversitat lingüística i els reptes de 
futur amb què s’enfronten les comunitats lingüístiques, s’ha proposat 
el concepte de llengües mitjanes (medium-sized language communities). 
Les comunitats de llengües mitjanes (CLM) són aquelles comunitats 
amb dimensions demogràfiques prou amples (entre 500.000 i 25 mi-
lions de parlants) per poder disposar de recursos administratius, acadè-
mics, comunicatius i polítics, que permetin el desenvolupament de llen-
gües completes (Lamuela, 1994), amb prou seguretat i viabilitat (Vila i 
Bretxa, 2013). Les comunitats de llengües mitjanes ni gaudeixen de les 
prestacions de la gran escala en què es mouen les llengües hipercentrals 
ni pateixen les limitacions de les llengües (encara moltes però amb risc 
d’extinció) de les comunitats lingüístiques petites, fins i tot minúscules. 
Les CLM són, doncs, en expressió col·loquial, cua de rap i cap d’aren-
gada. Per descomptat que les CLM no són homogènies internament. 
Poden incloure des de llengües estandarditzades amb un repertori de 
varietats escrites sofisticat i elaborat, usat en l’educació superior, fins a 
llengües sobretot orals.

De fet aquesta concepció de les CLM té precedents. L’any 1972 l’Edi-
torial Moll va publicar un petit llibret –El que s’ha de saber de la llengua 
catalana– que recollia un opuscle que Joan Coromines havia escrit l’any 
1950 en anglès perquè servís de presentació als americans que s’interes-
sessin pels Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats l’any següent 
a Nova York. Un dels aspectes que ens va impactar d’aquest text és la 
comparació que feia del territori i de la població de les terres de llengua 
catalana respecte d’altres ens polítics. Hi deia Coromines que l’àrea del 
català era «més extensa que la de cinc estats europeus (Dinamarca, Su-
ïssa, Holanda, Bèlgica i Albània) i més poblada que la de set (Suïssa, 
Finlàndia, Dinamarca, Éire, Noruega, Albània i Islàndia)». Acostumats 
a percebre’ns dins de l’Estat espanyol, i tenint ben pròxims Estats grans, 
com ara França o Itàlia, o una mica més lluny Alemanya, ha costat –i 
potser costa encara– que la població d’origen catalanoparlant no es per-
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cebi com una minoria marginal i estranya. En canvi, per la realitat ter-
ritorial i demolingüística europea, el català no és pas cap llengua «mi-
noritària» i la seva població no s’ha de percebre de cap manera en termes 
de petitesa i marginació. 

La realitat té més matisos, tanmateix. La vitalitat etnolingüística 
subjectiva (VES) (Giles, 2001) del català, és a dir la percepció de l’es-
tatus i de la utilitat d’una llengua pels seus parlants, és força limitada. 
Molts parlants de la Mediterrània catalana, en feliç expressió de Pierre 
Deffontaines, veuen la seva llengua com un capital poc útil per a l’Estat 
i per al mercat perquè la comparen amb les llengües gegantines veïnes 
com el castellà, el francès o l’italià, o encara més amb l’inevitable anglès. 
El panorama s’enfosqueix si observem aquesta vitalitat etnolingüísti-
ca més microscòpicament. En certes zones del domini lingüístic català 
(sobretot en terres valencianes i, en menor grau, a les illes Balears), el 
particularisme és potent: el mallorquí o el valencià són vistos com a co-
dis completament separats del català. Aquesta desintegració territorial 
fa que el grup etnolingüístic de pertinença es percebi encara més reduït. 
No es veu ni es viu la unitat de la llengua, de manera que el seu espai 
social i simbòlic i, per tant, la seva utilitat, encara es veuen més reduïts, 
més encongits encara.

4. Aspiració a la seguretat lingüística des 
d’una visió favorable a la sostenibilitat

Hi ha principis generals que puguin guiar i orientar la coexistència en-
tre diferents llengües? Des d’una perspectiva democràtica que anhela la 
convivència i la continuïtat fraternal entre les llengües del món, el nostre 
horitzó hauria de ser la seguretat lingüística. Cap comunitat hauria de 
veure amenaçada la seva continuïtat intergeneracional. Bastardas (2005) 
ha proposat el principi de sostenibilitat lingüística com a desideratum: 
que el contacte de llengües sigui compatible al màxim amb la continuïtat 
de grups culturals. Aquest objectiu podria aconseguir-se en la mesura 
en què s’apliqués la fórmula de la «subsidiarietat lingüística». És a dir, 
tot allò que pugui fer una llengua «local» no ha de ser fet per una llen-
gua més «global». Aquesta distribució funcional, basada en l’ús prefe-
rent dels idiomes propis de cada conjunt humà territorial, acompanyada 
alhora d’una poliglotització dels individus que permeti la comunicació 
internacional de les diverses comunitats, podria ser una perspectiva en 
la qual es pugui basar la coexistència de la diversitat lingüística humana. 
La realitat contemporània, però, amb els importants desplaçaments de 
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poblacions, es complexifica i fa més difícil una regulació simple de les 
funcions de les llengües. Més reflexions i més propostes de noves dis-
tincions i nous principis seran probablement necessaris per conciliar els 
diversos interessos en presència. 

El català a Espanya (i aclaparadorament més a França), però, està 
amenaçat. En primer lloc l’Estat li juga gairebé sempre a la contra. Els 
òrgans centrals de l’Estat rarament usen el català i segueixen polítiques 
castellanitzadores ara i adés. La regulació dels canals privats de televisió 
(exclusivament en castellà) a finals dels vuitanta en fou un flagrant exem-
ple. El Govern central és el valedor màxim de l’hegemonia del castellà, 
vist com a llengua comuna que es pot exigir arreu, des de l’illa de Maó 
fins a l’illa d’El Hierro. No debades la mateixa sacrosanta Constitució 
espanyola privilegia el castellà i relega les altres i innominades llengües 
espanyoles deixant-les de iure i de facto en una posició subalterna, opaca, 
secundària, fet que inevitablement aliena les minories militants lleials al 
català, al gallec i al basc, que se senten poc respectades en un tret fona-
mental de la seva cultura. Espanya està a anys lluny de la visió generosa-
ment igualitària que té el Canadà respecte a l’anglès i al francès, llengües 
de les nacions fundadores del país, o que té la Confederació Helvètica 
de les quatre llengües nacionals dels seus cantons, tan descentralitzats. 
En segon lloc el mercat (o els mercats) afavoreix en general la llengua 
més forta, de la mateixa manera que el sistema financer enriqueix més 
el qui hi aporta més. Val a dir que la flexibilitat de l’economia capitalista 
permet escletxes per a les llengües no hegemòniques. Els productes en 
català, per exemple, poden connotar proximitat i genuïnitat, autenticitat 
en definitiva, i singularitzar-se davant de productes despersonalitzats, 
sense identitat (Woolard, 2016).

5. Efectes d’aquest context en els comportaments 
quotidians: el termòmetre de les famílies 
lingüísticament mixtes de llengües mitjanes

En els anys vuitanta, en els inicis del sistema autonòmic espanyol, la 
Generalitat de Catalunya, un subpoder de segon rang, confià a poder 
recuperar la llengua catalana des de les institucions. Es confiava que 
aquest Estat (un subestat) intervingués en les comunicacions instituci-
onalitzades i que aquestes, al seu torn, modificarien les comunicacions 
individualitzades (Corbeil, 1980 i 1983; Bastardas, 1990 i 1999). L’ex-
periència dels anys mostra que aquestes expectatives eren exagerades. No 
coneixem encara gaire bé la connexió entre aquests dos tipus de comu-
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nicacions. Les comunicacions individualitzades, aquelles amb significant 
others en el món privat, tenen una dinàmica pròpia, no del tot autònoma 
ni del tot determinada pels contextos més generals. Esquirol definia fa 
poc la resistència o resiliència d’aquest món privat:

Hi ha un sentit de la vida lligat a la quotidianitat que no acaba de caure tot 
i que es produeixi una trencadissa en el cel dels grans «valors». La lletra 
minúscula –però no per això menys significant que la majúscula– té molta 
més estabilitat davant de possibles sacsejades i terratrèmols nihilistes. La 
resistència, aquí, és la resistència de la significació, del sentit. Pot caure 
la cosmovisió, però continuarem experimentant la proximitat i el lligam 
amb l’altre i vivint el dia a dia. Allò que resisteix és la significació de la 
proximitat. (Esquirol, 2015: 72)

Cal arribar a aquest món privat si una determinada política lingüís-
tica vol reeixir. Al capdavall: si no canvien els usos i ideologies lingüís-
tics més espontanis, de què servirien les polítiques lingüístiques? O bé 
es podria mantenir una dicotomia diglòssica, és a dir jerarquitzadora 
d’àmbits d’ús però estable? Una llengua que servís litúrgicament per a 
grans discursos, per a tesis acadèmiques, però no servís per fer broma, 
per a declaracions d’amor, per a receptes de cuina, per parlar amb els 
fills, no seria una llengua viva de debò. Una comunitat humana tindria 
seguretat lingüística (Réaume i Green, 1989) si pot desenvolupar-se 
sense la injecció salvadora d’intervencions constants de les institucions, 
autònomament.

L’Estat, a través de qualsevol part de la seva maquinària (l’escola, 
l’administració, els mitjans de comunicació…) incideix relativament en 
aquest món resistent. Andrée Fortin ho resumia a partir de l’experiència 
de la política lingüística quebequesa: 

L’Estat com a màxim pot proporcionar balises, com la Llei 101 (la Charte 
de la langue française quebequesa, aprovada el 26 d’agost del 1997), però 
mai no podrà omplir l’espai entre aquestes balises; no pot obligar la gent 
a parlar, obligar els escriptors a escriure, ni els cantants a compondre… 
encara menys la gent tinguin ganes de fer fills. (Blanchard et al. 1984: 67)

Un excel·lent exemple de comportaments lingüístics privats, no di-
rectament dependents del macrocontext social i polític és la tria de llen-
gües a la llar, a les famílies, tema central (hi dediquem cinc capítols) 
d’aquest volum. Podem comparar les tries lingüístiques familiars amb 
la natalitat. La natalitat és un afer privat, per descomptat, però indirec-
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tament l’Estat hi incideix: una política d’ajut a les famílies mitjançant 
subsidis i mitjançant una oferta de llars d’infants afavoreix un augment 
de natalitat, tal com demostra França. El multilingüisme familiar és un 
àmbit destacat dins d’aquest món privat. Els darrers anys han aparegut 
diferents volums sobre els usos i ideologies lingüístics a les famílies (v. 
Boix-Fuster, 2009). En general, a la Catalunya actual aquest món privat 
es caracteritza per la hibridació lingüística (català i castellà estan pro-
fundament influïts) i per ideologies pragmàtiques (vegeu-ne una anàlisi 
des de la ciència política a Riera, 2016). Ja fa més de vint anys Marina 
Subirats, Masats i Sànchez concloïen així la seva anàlisi sobre la trans-
missió lingüística intergeneracional:

Si els immigrants de parla castellana no han après, en molts casos, a parlar 
català, ha estat per diverses raons: baix nivell cultural, marginació, etc. Però 
també per resistències culturals que no tenien, per exemple, els estrangers. 
La llengua catalana ha estat un símbol de moltes coses, i entre elles el d’una 
barrera diferenciadora de grups socials, de nivells culturals, de graus de 
modernització, de vinculació a diversos nacionalismes. Tot això encara és 
cert, però sembla com si les generacions joves comencessin a prendre-s’ho 
d’una altra manera. Declarar que es pertany alhora a dos grups lingüístics 
és, més enllà de la constatació d’uns fets, no voler prendre partit entre les 
dues comunitats, refusar la tria, estar a l’aguait del futur i de les possibilitats 
de cada grup lingüístic, més que no pas reivindicar unes arrels úniques en 
el passat. És, òbviament, una opció desdramatitzadora, pragmàtica, possi-
bilista. I que, en termes culturals més amplis que els estrictament lingüís-
tics, apunta cap a noves formes, fetes de barreja i mestissatge, però que han 
perdut el seu caràcter conflictiu per esdevenir una realitat diferent, de fusió 
de cultures. (1992: 96)

Podem afirmar el mateix, més de vint anys després? La recerca més 
recent sobre el multilingüisme familiar ha estat de caire qualitatiu i ha 
intentat descriure i entendre les ideologies lingüístiques dels seus ac-
tors principals, els membres de la parella. Aquesta recerca s’ha basat en 
entrevistes semidirigides de final obert, a partir d’uns guions d’entre-
vista, que donen accés a aquestes ideologies tot resseguint les diferents 
socialitzacions dels entrevistats (com a individu, com a membre d’una 
parella, com a pare). Evidentment aquestes ideologies no es poden pre-
sentar de manera lineal i simple. Therborn (1980, viii) les definia molt 
gràficament com més «la cacofonia de sons i signes d’un carrer d’una 
gran ciutat que el text que comunica serenament amb el lector solitari 
o el mestre que s’adreça a un auditori calmat i domesticat».
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Darrerament en el món acadèmic anglòfon s’ha estès la denominació 
de «política lingüística familiar». Aquesta etiqueta s’hauria d’adoptar 
amb precaució. Sovint no hi ha política lingüística familiar en el sentit 
d’un entramat de decisions ben conscients, racionals i deliberades. Bas-
tardas (2016) darrerament ha proposat que les tries lingüístiques fami-
liars són també freqüentment casos d’autoorganització.

Les dades recollides assenyalen que a Catalunya els parlants de pri-
mera llengua catalana tenen un vitalitat etnolingüística subjectiva consi-
derable. La majoria mantenen l’ús del català en pujar els fills. La posició 
dels catalanoparlants en les capes socials mitjanes proporciona un pres-
tigi relatiu a la llengua catalana, que pot ser percebuda com un capital 
positiu per al progrés i competitivitat socials. La presència important 
de la llengua catalana a l’ensenyament infantil i primari, sobretot, pú-
blic, permet aquesta valoració positiva. Fins i tot s’observen certs casos 
de castellanoparlants que adopten el català (són nous parlants) com a 
llengua principal a la família (Boix i Paradís en aquest volum), alhora 
que es manté el castellà. Els entrevistats estan convençuts que els seus 
fills de tota manera aprendran el castellà atesa la seva omnipresència en 
l’ambient i en l’oferta comunicativa.

Les recerques sobre transmissió lingüística intergeneracional en ter-
res valencianes (Montoya i Mas, 2011) són, en canvi, desencoratjadores 
per a la llengua catalana. Predomina la llengua castellana en les famílies 
bilingües, tendència que contribueix a la castellanització generalitzada 
tant a les ciutats valencianes (Flors, 2017) com a la badia de Palma. És 
comprensible, aleshores, que les propostes i intents de revernacularització 
apareguin precisament en aquestes zones meridionals. Finalment hi ha 
zones més marginals, com la Catalunya del Nord i l’Alguer, on l’abandó 
del català a les famílies és gairebé total.

6. Elements positius i negatius de la globalització per al català

El procés general de globalització (el d’integració europea n’és una part) 
conviu amb aquestes dinàmiques «internes» de la comunitat lingüística 
catalana i complexifiquen la situació. Per exemple, el sistema educatiu ha 
de donar resposta als nous marcs tecnoeconòmics, tal com ho fa en els 
altres casos de comunitats lingüístiques mitjanes del nostre continent. 
Aquests col·lectius saben que necessiten poliglotitzar-se per tal de nave-
gar en el món contemporani i, en general, tots procuren que el màxim de 
ciutadans puguin tenir un bon domini de l’anglès i també d’altres llen-
gües importants –en el nostre cas òbviament el castellà–, fet que també 



19 

I N T R O D U C C I Ó

ha de plantejar-se el conjunt catalanoparlant. Som, doncs, davant d’uns 
reptes extraordinaris ja que, com a societats, hem d’aspirar a la integració 
i a la cohesió socials amb el català com a llengua habitual de comunicació 
entre les poblacions residents i, alhora, hem de capacitar-les de manera 
efectiva per a un món cada vegada més interdependent i connectat. El 
fet que determinats sectors interns amb una ideologia menys procliu al 
reconeixement nacional català, també sovint amb la col·laboració del 
Govern central espanyol, s’oposin a l’assoliment de més poder polític 
i a un ús prevalent del català, complica més la situació i en dificulta el 
desenvolupament. 

Un actor importantíssim, mentre Catalunya i/o la resta dels territoris 
principals de llengua catalana formin part de l’Estat espanyol, és certa-
ment aquest ens polític. Els principis i les actuacions glotopolítics que 
adopti tenen una gran repercussió damunt de l’evolució sociolingüística 
del català. Malgrat la (co)oficialitat subestatal del català, és encara fo-
namentalment l’Estat central el que contribueix a marcar els comporta-
ments lingüístics dels agents econòmics, comercials i mediàtics, els quals 
tendeixen a prioritzar l’ús del castellà com a idioma més estès i més cone-
gut pel conjunt de la població. Sense regulacions protectores explícites 
el mercat lingüístic tendeix a l’homogeneïtzació de les comunicacions 
institucionalitzades i a l’oblit o marginació de les llengües comparativa-
ment més febles, tot i que puguin tenir demografies comparables o fins 
i tot superiors a les d’altres grups lingüístics europeus. A escala general, 
l’Estat espanyol té poc present encara la necessitat d’un tracte igualitari 
i compensatori de les llengües no castellanes, molt important en vista de 
les asimetries demolingüístiques i dels fets històrics dels diversos grups 
lingüístics de l’Espanya contemporània. A la màxima autonomia en la 
regulació dels usos lingüístics de les distintes comunitats caldria ajuntar 
també una plurilingüització dels organismes centrals de l’Administració 
de l’Estat, una regulació afavoridora de l’ús de les diverses llengües per 
part també de les empreses i mitjans de comunicació no oficials, i l’as-
soliment de l’oficialitat del català a la Unió Europea, amb igualtat amb 
les altres comunitats lingüístiques del continent. La política lingüística 
hauria de ser equitativa i generosa amb les minories perquè puguin sen-
tir-se ben tractades i còmodes.

7. Contingut dels capítols del volum

La comunitat lingüística catalana és un exemple paradigmàtic de comu-
nitat mitjana i alhora minoritzada en graus diversos segons quin sigui el 
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seu territori, llevat del cas únic del Principat d’Andorra, únic territori on 
el català no s’ha de normalitzar perquè mai «s’ha desnormalitzat». Els 
deu capítols d’aquest volum proporcionen unes mirades complementàries 
al multilingüisme dels països de llengua catalana com a comunitat mit-
jana. En primer lloc F. Xavier Vila i Vanessa Bretxa (Universitat de Bar-
celona) situen comparativament el català en el marc de les altres llengües 
mitjanes especialment europees perquè ens fem cabal de les potencialitats 
i mancances de la nostra comunitat lingüística. Josep Soler Carbonell 
(Universitat d’Estocolm), a continuació, aprofundeix la mirada compa-
rativa des dels casos nord-europeus, de gran interès com a models alhora 
d’internacionalització i ple desenvolupament de llengües de demografia 
semblant a la catalana. Francesc Bernat (Universitat de Barcelona) obre 
la secció dedicada als fenòmens de bilingüització, manteniment i substi-
tució des d’una anàlisi històrica: descriu el procés de bilingüització dels 
catalans que ha comportat la pràctica desaparició, de grat o per força, dels 
monolingües en català al llarg del segle xx. Els cinc capítols següents se 
centren en les dinàmiques intergeneracionals de famílies formades per 
persones de distint origen lingüístic, com a termòmetre important per 
veure l’evolució dels usos sociolingüístics d’una societat determinada. 
En primer lloc dos capítols se centren en parelles catalanocastellanes 
a Catalunya. Eva Martínez (Universitat de Barcelona) per una banda 
descriu les ideologies lingüístiques sobretot de cònjuges castellanopar-
lants en famílies lingüísticament mixtes, mentre que, per l’altra, Emili 
Boix-Fuster (Universitat de Barcelona) i Anna Paradís (Universitat Au-
tònoma de Barcelona) se centren en nous parlants del català també en 
famílies etnolingüísticament mesclades. Joan Melià (Universitat de les 
Illes Balears), després, projecta una mirada semblant sobre els casos que 
es donen a les Illes Balears, molt útil per poder comparar les coincidèn-
cies i les diferències que es puguin donar entre els diferents territoris de 
llengua catalana. A continuació dues contribucions analitzen combina-
cions lingüístiques entre parlants exolingües (parlants de llengües a part 
de les dominants en el territori, el català i el castellà): la primera, a càr-
rec de Makiko Fukuda (Universitat Autònoma de Barcelona), analitza 
parelles i famílies nipocatalanes, mentre que la segona, a càrrec de Rosa 
Maria Torrens (Universitat de Barcelona), presenta ideologies lingüís-
tiques de parelles i famílies italianocatalanes. En aquestes famílies amb 
parlants exolingües la tria lingüística es juga a tres bandes: el català com 
a llengua local, el castellà com a llengua local (nativitzada relativament 
fa poc) i global, i la llengua estrangera corresponent.

La darrera part del llibre és dedicada més específicament al pla de les 
polítiques lingüístiques. El primer text, escrit per F. Xavier Vila (Univer-
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sitat de Barcelona), situa els reptes del català com a llengua de l’educació 
superior, en competència duríssima amb el castellà i l’anglès, i reflexiona 
sobre com cal organitzar adequadament aquest trilingüisme del segle xxi 
en una comunitat amb les condicions especials en què es troba la cata-
lana. Tanca el llibre un capítol signat per Albert Bastardas (Universitat 
de Barcelona) en què bàsicament es recull una part de l’informe que va 
redactar per encàrrec del Consell Social de la Llengua Catalana adreçat 
a l’extensió de l’ús del català entre els joves. S’hi remarca la necessitat de 
completar les regulacions clàssiques de la política lingüística amb actu-
acions «micropolítiques» que puguin ser més eficaces en l’augment de 
l’ús del català en funcions interpersonals i quotidianes. 
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Lliçons de les llengües mitjanes per 
a la política lingüística catalana 
Vanessa Bretxa i Riera, F. Xavier Vila i Moreno
Universitat de Barcelona 

1. Un món de llengües diverses

El nombre de llengües actualment existents al món és difícil d’establir. 
Estudis recents com la darrera edició de l’Ethnologue estimen que n’hi 
podria haver més de 7.000 (Moseley, 2010). Les llengües són una de les 
expressions més palpables de la diversitat humana i el grau de diversitat 
tipològica entre elles pot arribar a ser sorprenent. Ja fa temps, però, que 
la lingüística va deixar clar que, independentment de les seves diferències 
estructurals, totes les llengües humanes són iguals en dignitat i pel que 
fa a les seves potencialitats expressives, encara que, lògicament, aques-
tes potencialitats es materialitzin de forma diferent segons les realitats 
històriques, socials, culturals, etc., dels seus usuaris.

Més enllà de la seva diversitat tipològica, les llengües també diferei-
xen entre elles per la seva situació sociolingüística. Per començar, la seva 
diversitat en termes demogràfics és enorme (v. gràfic 1). Les llengües amb 
molts milions de parlants són escasses: només n’hi ha una, el mandarí, 
amb més de 500 milions de parlants natius; n’hi ha quatre o cinc que en 
tenen entre 200 i 500, i tres o quatre més que són parlades nativament 
per entre 100 i 200 milions de persones. De fet, només un 6 % de les 
llengües del món tenen més d’un milió de parlants natius. Comparati-
vament, són molt més freqüents les llengües que tenen entre 100 i 999 
mil parlants, les que en tenen entre 10 mil i 99 mil, i, sobretot, les que 
tenen entre 1.000 i 9.999 parlants natius.



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

26 

Gràfic 1. Les llengües del món agrupades segons el nombre de parlants natius

Més de 100 milions

Entre 10 i 99 milions
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Font: Elaboració pròpia a partir de https://www.ethnologue.com/statistics/size. Al gràfic no s’hi inclouen les 209 
llengües sense dades demogràfiques).

El nombre de parlants només és un dels molts elements de diferenci-
ació sociolingüística entre les llengües del món, però n’hi ha molts altres. 
Hi ha llengües que atreuen parlants, d’altres que són estables, d’altres 
que estan en retrocés, i n’hi ha moltes en perill d’extinció. Hi ha llen-
gües amb una tradició escrita mil·lenària i n’hi ha que mai no han estat 
usades com a codi escrit. Les llengües vives, per definició, són llengües 
que es transmeten de pares a fills com a vehicle de vida quotidiana, però, 
a banda d’aquesta funció essencial, les funcions socials que pot desenvo-
lupar o no una llengua són molt nombroses. Sense ànim d’exhaustivitat 
es poden assenyalar les funcions de llengua vehicular de l’ensenyament, 
llengua literària, llengua administrativa, llengua nacional, llengua im-
perial, llengua religiosa, llengua comercial, llengua científica, llengua 
acadèmica o símbol nacional. Una mateixa llengua, a més, pot canviar 
de situació amb el temps i pot estar en una posició sociolingüística molt 
diferent segons el territori. El llatí, sense anar més lluny, va començar 
com a vernacular d’una petita ciutat, es va convertir en llengua escrita i 
d’administració, va esdevenir llengua d’Estat i de creació literària escri-
ta, més endavant llengua imperial, es va nativitzar en àmplies àrees de 
l’imperi, però no pas en tot, i va mantenir-se durant segles com a llengua 
de diverses institucions, com la Universitat, la ciència i l’Església catòlica 
quan ja ningú no l’aprenia a casa (Waquet, 1998).

L’enorme diversitat de realitats històriques en què ha viscut i viu la 
humanitat fa que les comunitats lingüístiques, és a dir, el conjunt de 
parlants de cada llengua (Vila i Bretxa, 2013) siguin molt diferents en-
tre elles des d’un punt de vista sociolingüístic, perquè les llengües no es 
reprodueixen en el buit social, sinó en el marc dels seus respectius eco-

https://www.ethnologue.com/statistics/size
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sistemes lingüístics i socioculturals, que sempre són complexíssims. En 
aquest sentit, el lligam entre llengua i tipus de societat és molt estret. 
Els grups de caçadors-recol·lectors de Nova Guinea Papua o de l’Ama-
zònia, per exemple, s’estructuren en unes comunitats de poques desenes 
o centenars d’individus que mostren poca estratificació social i escassa 
especialització laboral. Els seus membres tendeixen a interactuar entre 
ells només cara a cara, i emmagatzemem i transmeten la informació per 
via essencialment oral, gestual i proxèmica. Les societats postindustrials, 
per contra, són molt més nombroses, tenen una forta estratificació social 
i molta més especialització laboral. Les persones que hi viuen tenen unes 
xarxes socials molt més àmplies i disperses, amb diversos nivells d’inter-
connexió local i virtual. La informació s’hi emmagatzema i transmet per 
molts més canals que el cara a cara, i hi té un gran pes la llengua escri-
ta i les TIC. Totes aquestes diferències tenen, és clar, conseqüències en 
com s’usen, com s’estructuren i fins i tot com es conceben les llengües. 

El tipus socioeconòmic de societat és un criteri important a l’hora de 
classificar les comunitats lingüístiques (Boix i Vila, 1998: 46-52), perquè 
difícilment podem comparar tipus de societats molt diferents entre elles. 
Tot sol, però, no resulta suficient a l’hora de classificar sociolingüísti-
cament les llengües del món. Cal fixar-se òbviament en les dinàmiques 
pròpiament lingüístiques. Malauradament, la complexitat d’aquestes di-
nàmiques és tan àmplia que a hores d’ara no n’existeix una classificació 
unànimement acceptada. Les propostes de classificació solen ser parci-
als i depenen en bona mesura de la perspectiva d’anàlisi. Així, a l’hora 
de diferenciar entre tipus de llengües i comunitats lingüístiques, des del 
món del dret lingüístic i la política lingüística se sol centrar l’atenció en 
el grau de reconeixement estatal, la qual cosa duu a diferenciar entre 
llengües oficials, llengües amb reconeixement oficial, llengües regionals 
o minoritàries, etc. (Arzoz, 2008; Pons Parera, 2015). Per contra, les 
perspectives més lingüístiques i socials han tendit a centrar-se més en 
el nombre de codis usats en la comunitat i la seva distribució, com en el 
cas de la coneguda diglòssia (Ferguson, 1959; Fishman, 1967). Entre els 
models que han proposat tipologies sociolingüístiques que combinen 
criteris diversos en destaquen uns quants que analitzen el grau de pe-
rill en què es troba una llengua (presumptament) amenaçada (v. també 
Edwards, 2010): la proposta d’escala del trencament de la transmissió 
lingüística intergeneracional, conegut com a GIDS a partir de les sigles 
en anglès de graded intergenerational disruption scale (Fishman, 1991); el 
model d’avaluació del grau d’amenaça de les llengües elaborat per diver-
sos especialistes per encàrrec de la Unesco (UNESCO, 2011; UNESCO 
Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 2003), i el model 
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EGIDS (Lewis i Simons, 2010), revisió de la GIDS suara esmentada. 
Més a prop nostre, diversos autors han proposat tipologies per establir 
a partir de quin moment una llengua podria considerar-se normalitza-
da (Boix i Vila, 1998; Branchadell, 1996). Per la seva banda, Lamuela, 
(1994, 2004) ha proposat la interessant distinció entre llengües completes 
i parcials i entre llengües establertes i instal·lades.

Probablement, el model més elaborat de situacions sociolingüístiques 
és el sistema mundial de llengües (SML) (De Swaan, 2001), també conegut 
com a sistema gravitacional (Calvet, 1999). De manera molt simplificada, 
aquest model postula que cada llengua té el seu valor Q o valor comuni-
catiu, derivat essencialment del seu nombre absolut de parlants i del seu 
nombre de parlants multilingües. En funció d’aquest valor Q i de la se-
va història i posició sociopolítica, les comunitats lingüístiques i les seves 
llengües podrien classificar-se en una de les quatre categories següents: (a) 
llengües de la memòria o perifèriques, àgrafes i parlades per comunitats poc 
integrades en els estats nació; (b) llengües centrals, emprades com a llengua 
d’un estat; (c) llengües supercentrals, parlades per molts milions de persones 
i que funcionarien com a llengües franques en àmplies regions del món, i 
(d) la llengua hipercentral, que en aquests moments seria l’anglès. El mo-
del del SML calcula el valor Q de cada llengua i permet fins i tot establir 
determinades prediccions sobre el comportament dels parlants. Així, per 
exemple, el model preveu que per norma general els parlants aprendran en 
primer lloc una llengua d’un nivell superior abans que una altra de posició 
encara més alta o més baixa, de manera, per exemple, que els parlants de 
llengua central aprendran abans una llengua supercentral que una de pe-
rifèrica. La proposta de De Swaan resulta sens dubte atractiva i, tal com 
el seu mateix autor exposa, explica un bon nombre de tendències socio-
lingüístiques d’arreu del món. Tanmateix, el sistema també ha mostrat 
nombroses limitacions. N’hi ha prou de recordar que, per a aquest mo-
del, la majoria de les llengües nacionals que es van normalitzar a Europa 
al llarg dels segles xix i xx, o el mateix cas del català, són una anomalia 
difícil d’explicar perquè haurien hagut d’esvair-se enfront de les llengües 
imperials com el francès, l’alemany o el rus.

Una conseqüència desafortunada de la manca d’un model sòlid a 
l’hora d’analitzar la situació de les llengües del món és la utilització 
abusiva de la parella conceptual llengua majoritària vs. llengua minori-
tària –i sobretot, aquest darrer terme– no sols entre el públic general 
sinó fins i tot entre molts especialistes.1 El terme llengua minoritària, 

1. Hi ha literalment milers de referències que inclouen el terme llengua minoritària i el 
terme s’usa en sèries de llibres, congressos, revistes, etc.
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de fet, fins i tot s’empra en la legislació internacional, com palesa el fet 
que un dels principals instruments per protegir les llengües en perill 
del vell continent sigui la Carta Europea per a les Llengües Regionals 
o Minoritàries. Sense negar-ne absolutament la utilitat, fa dècades que 
la sociolingüística més crítica denuncia que l’ambigüitat dels dos ter-
mes fa que s’acabin aplicant a situacions que no tenen res a veure entre 
elles, de manera que més que clarificar la realitat sovint contribueixen 
a emmascarar-la (Aracil, 1981; Skutnabb-Kangas, 1981). Dos exemples 
d’aquesta confusió serviran per il·lustrar-ho: d’una banda, encara que 
en principi el terme minoria sembli referir-se a una dimensió quanti-
tativa, el terme s’aplica de manera quasi indistinta tant a llengües amb 
molt pocs parlants com a llengües usades quotidianament per diversos 
milions de persones, com en el cas, per exemple, del cantonès a la Xi-
na (Sin, 2014) o del castellà als Estats Units (Vigil i Bills, 2014). De 
fet, la dimensió quantitativa que sembla tan inherent al terme no és 
imprescindible perquè una llengua sigui etiquetada de minoritària: a 
Sud-àfrica, per exemple, l’anglès només és parlat per una minoria de la 
població però ningú no s’hi refereix com a llengua minoritària, mentre 
que diverses llengües com el zulu, el xhosa, l’afrikaans, etc., que tenen 
més parlants al país que no pas l’anglès, sí que són qualificades sovint 
de minoritàries (Beukes, 2015). D’altra banda el rètol minoritari té el 
defecte d’esborrar una diferència essencial en sociolingüística, concreta-
ment la de la historicitat (Marí, 1996), que diferencia el comportament 
de les llengües autòctones parlades per les societats locals que en algun 
moment van ser incorporades a un estat nació de matriu exògena, i les 
llengües advingudes gràcies a processos immigratoris. Val a dir que 
aquesta diferència és sociolingüísticament molt clara, tal com palesa la 
capacitat de resistència a la substitució lingüística enfront les llengües 
dels estats nació dels dos tipus de llengües: les autòctones són global-
ment molt més lentes a desaparèixer, mentre que les llengües immigra-
des trontollen des del moment de l’arribada i tendeixen a no sobreviure 
a la tercera generació (Boix i Vila, 1998: 193-212). 

Més enllà de la confusió que genera, l’adjectiu minoritari aplicat a 
una llengua té un efecte ideològic especialment insidiós perquè conver-
teix aquest qualificatiu en un atribut quasi consubstancial de la llengua 
i difumina les responsabilitats dels causants de la situació. Una llengua 
qualificada de minoritària sembla que ho sigui per atzar o per la voluntat 
dels déus o com si fos la llengua mateixa la que arrossegués una tara in-
trínseca que per més que es tracti no acabarà desapareixent. Certament, 
les llengües amb pocs parlants dins d’un Estat poden no tenir més ex-
pectatives que restar, en el millor dels casos, minoritàries. Tanmateix, 
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la història mostra clarament com dotzenes de llengües que havien estat 
reduïdes a la situació de minoritàries poden recuperar-se i esdevenir llen-
gües plenament normalitzades. És el cas, per dir-ne només unes quantes 
de ben conegudes, del finès, el grec, el neerlandès a Flandes, el polonès 
o el txec (Baggioni, 1997). El que cal, en aquests casos, és superar els 
condicionaments polítics, econòmics, culturals, ideològics, militars, etc., 
que provoquen la situació de minoria. És exactament per aquesta potent 
càrrega ideològica que la sociolingüística catalana ha posat en relleu amb 
insistència que, tot sovint, més que parlar de llengua minoritària caldria 
parlar de procés de minorització i llengua minoritzada, és a dir, de llengua 
conscientment postergada com a resultat d’un projecte sociopolític que 
no té res de casual ni d’espontani (Aracil, 1981; Conill, 2012; Monta-
ner, 1988; Vila, 2014).

2. L’estudi de la sostenibilitat de les comunitats lingüístiques 
mitjanes (CLM) en un context de globalització

D’ençà de la seva fundació, el Centre de Recerca en Sociolingüística i 
Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC)2 ha tingut com 
una de les seves línies de recerca principals l’estudi de les condicions que 
permeten la sostenibilitat lingüística de les llengües no hegemòniques. 
Una de les constatacions més recurrents d’aquests estudis és que les di-
nàmiques de manteniment, substitució i recuperació de les llengües del 
món responen a una munió de factors que s’interrelacionen de manera 
complexa –res de sorprenent, en la mesura que el llenguatge ja és, per ell 
mateix, un sistema adaptatiu complex (Bastardas-Boada, 2014; Massip i 
Bonet, 2014). La recuperació de llengües diferents sovint requereix inter-
vencions de tipus distint. En aquest sentit, tal com ja advertia Fishman 
(1991), la història de la defensa de les llengües amenaçades està curu-
lla de les restes dels naufragis dels molts moviments que van posar-hi 
esforços i bona voluntat però que no van saber destriar les prioritats de 
cada moment i van acabar fracassant i esvaint-se en el no-res. En altres 
paraules, només entenent adequadament la realitat es podran establir les 
prioritats correctament. 

És partint d’aquests pressupòsits que, a partir de l’any 2008, van 
establir-se les bases per al projecte «La sostenibilitat de les comunitats 
lingüístiques mitjanes en l’època de la globalització: noves tendències, 

2. Creat l’any 1998 amb el nom de Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació 
(CUSC).
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noves solucions?».3 Aquest projecte va posar-se com a objectiu millorar la 
comprensió de les dinàmiques sociolingüístiques d’un seguit de llengües 
que tinguessin una demografia similar a la del català i semblessin raona-
blement sostenibles, per tal d’extreure’n lliçons per a les que estiguessin 
en situació més inestable. En poques paraules, es pretenia aprendre dels 
casos d’èxit, entre els quals hi havia un seguit de normalitzacions reeixi-
des (Joan, 1996).4 El projecte tenia, per tant, quatre premisses centrals 
de la recerca: 

1. Evitar el marc cognitiu imposat per la dicotomia llengua majoritària 
vs. llengua minoritària, per tal com s’entenia que aquest marc enfos-
quia més que no pas aclaria l’objecte d’estudi. Calia apostar per cri-
teris més fàcils d’operativitzar de manera objectiva. En aquest sentit, 
l’adopció d’un criteri demogràfic (v. premissa 2) havia de facilitar la 
comparació entre comunitats lingüístiques perfectament establertes 
i comunitats (històricament) minoritzades, pas indispensable a l’hora 
d’obtenir pistes per tal de diagnosticar i tractar les problemàtiques de 
les més afeblides.

2. Dirigir l’atenció cap a l’estudi de les comunitats lingüístiques de di-
mensions intermèdies entre les grans llengües multimilionàries i les 
llengües més petites. D’aquí sorgeix la creació i adopció dels termes 
comunitats lingüístiques mitjanes (CLM) i llengües mitjanes (LM). Els 
límits d’aquestes nocions quedaven obertes al debat (v. més avall), 
però en tot cas permetien limitar l’atenció a llengües que almenys a 
priori oferissin exemples clars de viabilitat demogràfica en el marc de 
la societat de la informació.

3. Concentrar l’atenció en societats que estiguessin ja instal·lades en 
la societat de la informació (Bastardas, 2007; Castells, 2003). La 
mundialització està afavorint la convergència planetària cap a aquest 
mode d’organització tecnoeconòmic, en detriment de les antigues 

3. El impulsors del projecte van ser, per ordre alfabètic, Albert Bastardas, Emili Boix, 
Vanessa Bretxa, Antoni Milian i F. Xavier Vila. Per a més informació consulteu el web 
<http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/>. El projecte va ser finançat essencialment per 
Linguamón - Casa de les Llengües.

4. Atesa les delimitacions de partida del projecte, és obvi que les seves conclusions no han 
de ser aplicables directament als molts altres casos de comunitats lingüístiques amenaçades 
substancialment diferents. Pensem, per exemple, en les comunitats caracteritzades per una gran 
feblesa numèrica o aquelles que es mouen en situacions socioeconòmiques molt allunyades de 
la societat informacional. Tampoc no semblen aplicables a les llengües immigrades. Si bé les 
reflexions del nostre estudi poden resultar valuoses per a aquests altres tipologies, és obvi que 
haurien de ser estudiades partint de paràmetres diferents i cercant les solucions que els siguin 
més adequades.

http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/
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societats preindustrials i industrials. En conseqüència, es va con-
siderar prioritari observar les societats socioeconòmicament més 
avançades a l’hora de cercar models adequats a casos de llengües 
com el català.

4. Triar essencialment societats amb una vitalitat sociolingüística consi-
derable per tal de poder copsar millor quins eren els factors que afavo-
rien aquesta sostenibilitat lingüística (Bastardas, 2005). Per tant, es van 
triar casos que no estiguessin experimentant processos de substitució 
lingüística, especialment un trencament de la transmissió lingüística 
intergeneracional (Fishman, 1991). 

Una de les primeres decisions de recerca va ser establir uns límits 
demogràfics provisionals que permetessin seleccionar els casos d’estudi. 
Després d’analitzar diverses opcions, es va optar per una forquilla que 
anava entre un milió i 25 milions de parlants nadius. Aquests llindars van 
semblar alhora prou amplis i prou restrictius. D’acord amb l’Ethnologue, 
el ventall cobreix més de 300 llengües, moltes d’elles històricament mi-
noritzades com el català, el gallec, l’amazic o el quítxua, així com la ma-
joria de les llengües centrals del món, entre les quals pràcticament totes les 
llengües oficials de la Unió Europea que es consideren tradicionalment 
petites. El límit superior fixat exclou el que De Swaan (2001) denomina 
llengües hipercentrals i supercentrals així com diverses llengües centrals de 
gran dimensió demogràfica com ara el coreà, el bengalí, així com diver-
ses llengües xineses i índies multimilionàries. Pel que fa al límit inferior, 
aquest és probablement el més difícil de justificar teòricament, i es va 
adoptar en bona mesura per la claredat d’aquest llindar matemàtic. En 
establir aquesta premissa no preteníem pas fixar un llindar demogràfic 
inamovible per sota del qual no hi hauria res a fer a l’hora de preservar 
una llengua. Tal com molt bé planteja Fishman (1991), no hi ha llengua 
per a la qual no es pugui fer res. Ben al contrari, documentant la via-
bilitat de diverses llengües mitjanes preteníem proporcionar evidències 
empíriques que els límits demogràfics de la sostenibilitat lingüística es 
troben molt més avall del que pregonen els apòstols de l’homogeneïtza-
ció lingüística. De fet, la recerca posterior va palesar que almenys unes 
quantes llengües demogràficament més petites, com l’islandès, amb poc 
més de 300.000 parlants, també són perfectament viables en un món 
postindustrial. En altres paraules, el límit inferior per a les CLM podria 
ser substancialment inferior a l’adoptat com a primer criteri de referència. 
Sigui com sigui, els dos límits fixats provisionalment de manera inicial 
eren al mateix temps prou restrictius i alhora prou amplis per a la nostra 
tasca exploratòria.
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Taula 1. Comunitats lingüístiques analitzades específicament en el projecte segons els diferents 
àmbits de recerca en què van ser analitzades (2009-2013)

Comunitats lingüístiques

Àmbits

General 
(Vila, 
2013)

Legal  
(Milian-Massana, 

2012)

Ciutats 
(Boix-Fuster 

2015)

Universitari (Vila i 
Bretxa, 2015)

Mitjans de 
comunicació 

0 Català ü ü ü ü ü

1 Afrikaans ü

2 Danès ü ü ü

3 Eslovè ü

4 Estonià ü ü ü

5 Finès ü ü ü

6 Hebreu ü ü ü

7 Letó ü

8 Neerlandès ü ü ü

9 Txec ü ü ü

10 Francès (Quebec) ü

11 Polonès ü

12 Ucraïnès ü

El projecte La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en 
l’època de la globalització va concebre’s com una eina de diàleg i contrast 
de parers i experiències entre especialistes de països diferents amb un 
èmfasi especial en la llengua catalana. Per dur a terme aquesta tasca 
comparativa, l’any 2008 es van seleccionar un seguit de llengües mitjanes 
que combinaven les característiques enunciades anteriorment i sobre les 
quals hi havia constància que existia una certa tradició de recerca soci-
olingüística. Així mateix, l’equip de recerca va definir un seguit d’àrees 
de treball que es va considerar pertinent d’explorar amb una mica més 
de detall. Un cop establertes les llengües i les àrees de treball, es va pro-
cedir a identificar i contactar un seguit d’investigadors especialitzats en 
diversos aspectes sociolingüístics de les llengües triades, i entre el 2009 
i 2013 es van organitzar 10 seminaris a la ciutat de Barcelona per tal de 
presentar i discutir els diferents casos analitzats (v. les CLM triades a 
la taula 1). Cadascun dels debats i les conferències públiques celebrades 
en el marc del projecte van dur-se a terme emfasitzant una perspectiva 
d’anàlisi concreta: una primera ronda de seminaris va comparar la dinà-
mica sociolingüística general de nou CLM (Vila, 2013b). Una segona 
ronda va ocupar-se de l’organització juridicopolítica d’aquestes comu-
nitats (Milian-Massana, 2012). Una tercera ronda va centrar-se en les 
dinàmiques particulars que es generen en els àmbits urbans d’aquestes 
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comunitats (Boix-Fuster, 2015). La quarta va analitzar els reptes per a 
les llengües mitjanes en l’àmbit universitari (Vila i Bretxa, 2015). Fi-
nalment, una darrera ronda de seminaris va ocupar-se dels reptes i la 
realitat de les CLM en el món dels mitjans de comunicació. Més enllà 
de les publicacions, els vídeos de les intervencions són accessibles al web 
del projecte (http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes).

Taula 2. Classificació de països segons el PIB per càpita i l’índex de desenvolupament humà (IDH) 
(2015)

País PIB per càpita1 
(2015)

Posició en el rànquing 
mundial de PIB per 

càpita

IDH (2015)2 Posició en el 
rànquing mundial 

d’IDH

Mònaco 141.403 € 1

(…)

1 Dinamarca 46.900 € 8 0.923 4

2 Països Baixos 40.000 € 15 0.922 5

3 Finlàndia 37.800 € 20 0.883 25

4 Quebec 33.162 € 24 0.913 9

5 Israel 31.852 € 27 0.894 19

6 Catalunya 27.663 € 32 0.895* 18

7 Illes Balears 24.394 € 34 0.876* 28

8 País Valencià 20.586 € 38 0.876* 29

9 Eslovènia 18.700 € 43 0.880 26

10 Estònia 15.600 € 48 0.861 32

11 República Txeca 15.600 € 49 0.870 31

12 Letònia 12.300 € 56 0.819 49

13 Sud-àfrica 4.879 € 98 0.666 116

(…)

Malawi 182 € 196

Font: Elaboració pròpia a partir: Fons Monetari Internacional (2015) i United Nations Development Programme 
(2015), * Catalunya, illes Balears i País Valencià (2013). 1 Estimacions de l’FMI d’ingressos per càpita nominal pel 
2015. 2 IDH índex creat a partir de: l’esperança de vida en néixer (anys), taxa d’alfabetització d’adults (%), taxa bruta 
de matriculació combinada (%), PIB per habitant (PPC en $ americans).

Al costat d’aquestes llengües que van rebre un tractament específic, 
al llarg dels debats també es van tractar àmpliament els casos d’altres 
llengües mitjanes com l’eslovac, el grec, l’islandès, el lituà, el noruec, el 
romanès o el suec, per la qual cosa també seran incloses en algunes de 
les anàlisis. D’altra banda, a la taula hi ha tres comunitats, concretament 
el francès al Quebec, el polonès i l’ucraïnès, que no són pròpiament mit-
janes. Com a llengües minoritzades durant certs períodes històrics, el 
seu referent va ser present en els seminaris de temàtica juridicopolítica i 
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de mitjans de comunicació, de manera que es van incloure com a casos 
estudiats almenys des d’aquestes perspectives.

D’acord amb les premisses del projecte, i tal com pot apreciar-se a 
la taula 2, que compara elproducte interior brut per càpita i l’índex de 
desenvolupament humà dels països seleccionats, les societats analitza-
des són comparativament pròsperes, clarament actives en el mercat glo-
bal i ubicades en les primeres posicions del món pel que fa al nivell de 
desenvolupament econòmic i social. Pel que fa al PIB, se situarien en 
el primer quartil dels casos, com la majoria de comunitats lingüístiques 
mitjanes analitzades en el projecte, mentre que pel que fa a l’IDH, que 
té en compte l’esperança de vida, l’alfabetització, l’educació i el nivell de 
vida d’un país, se situarien dins del grup capdavanter del món. 

3. La realitat sociolingüística de les 
llengües mitjanes estudiades

El primer objectiu del treball era analitzar com eren sociolingüística-
ment. Al següent apartat en revisarem algunes diferències però també 
algunes semblances.

3.1. Un conjunt de realitats heterogènies en termes demogràfics i 
juridicopolítics
Des d’un punt de vista demogràfic, tal com mostra la taula 3, totes les 
comunitats lingüístiques seleccionades es troben dins la forquilla demo-
gràfica predefinida. Les seves dimensions demolingüístiques són, tan-
mateix, força diferents. Les llengües més petites, com l’estonià, el letó 
i l’eslovè, se situen entre un i dos milions de parlants. D’altres en tenen 
entorn dels 5 milions d’habitants, com ara el danès o el finès. Algunes 
comunitats s’ubiquen per sobre dels 10 milions de locutors, com és el 
cas del txec. D’altres, sobrepassen els 20 milions, com el neerlandès. El 
català, amb prop de 5 milions de parlants nadius i 9 milions de persones 
que declaren saber-lo parlar, s’engloba perfectament en el col·lectiu de 
llengües analitzades.

Una de les primeres constatacions a l’hora d’analitzar la viabilitat de 
les llengües seleccionades va ser que resultava pràcticament impossible de 
treballar amb les comunitats lingüístiques com a tals per la senzilla raó 
que les dades demolingüístiques acurades són proporcionades, normal-
ment, per institucions públiques, i aquestes institucions públiques s’ocu-
pen exclusivament dels territoris sota els quals tenen jurisdicció. Per tal 
de dur a terme qualsevol anàlisi macrosociolingüística, doncs, resultava 
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absolutament imprescindible partir no pas del conjunt dels parlants sinó 
de les diverses entitats juridicopolítiques que aplegaven els seus parlants, 
és a dir, dels estats en els quals vivien. Aquesta decisió estadística va veu-
re’s reforçada per la constatació que la situació i l’evolució de les llengües 
depenia en un altíssim grau de la seva adscripció a una entitat estatal 
determinada o, com a mínim, s’hi correlacionava molt poderosament. 
En la pràctica, això implicava treballar tot sovint amb només una part de 
la comunitat lingüística, la de l’Estat o estats matriu de la llengua, i no 
poder parar la mateixa atenció als enclavaments lingüístics, les minories 
transfrontereres, etc. Nombrosos autors, però, van fer referències tam-
bé a aquestes poblacions que vivien fora dels estats matriu emfasitzant 
la importància de la relació entre suport estatal i viabilitat lingüística.

Taula 3. Nombre de parlants de les llengües analitzades (2016)

Comunitats 
lingüístiques 
analitzades

Ethnologue (2016)
Total parlants de la 
comunitat lingüística

Ethnologue (2016)
Total parlants L1 de la 
comunitat lingüística

Ethnologue (2016)
Total parlants L2 de la 
comunitat lingüística

1 Afrikaans 17.537.060 7.237.060 10.300.000

2 Català 9.229.420 4.079.420 5.150.000

3 Danès 5.530.860 … …

4 Eslovè 2.075.410 … …

5 Estonià 1.211.250 … …

6 Finès 5.670.780 5.398.780 272.000

7 Hebreu 4.822.400 … …

8 Letó 2.099.460 1.602.460 497.000

9 Neerlandès 22.040.690 … …

10 Txec 13.180.300 10.640.300 2.540.000

Font: Ethnologue (2016). Consulta al web: 27-01-2017.

La necessitat de prendre les realitats estatals com a punt de partida 
de la recerca implica enfrontar-se a una segona font de diferències entre 
les llengües mitjanes estudiades: la seva posició en l’ordenament juridi-
copolític. En aquest sentit, la taula 4 mostra que treballem amb diferents 
tipus de llengües mitjanes segons el seu estatus juridicopolític:

1. Única llengua oficial al seu territori, com en el cas del txec, en alguns 
casos amb reconeixement territorialment circumscrit d’altres llengües 
autòctones com a Eslovàquia o Eslovènia.

2. Llengua oficial de l’Estat en estats constitucionalment plurilingües, 
com a Bèlgica o el Canadà.
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3. Llengua oficial només en l’àmbit subestatal, com en el cas del català 
a l’Estat espanyol.

Taula 4. Llengües i estats analitzats

Llengua Estat(s) Habitants1 Llengües oficials 
de l’estat

Territori 
concernit

Llengües 
oficials
al territori 
analitzat

Total de 
parlants 
nadius2

1 Danès Dinamarca 5.707.251 Danès = = 5.380.000

3 Eslovè Eslovènia 2.064.188 Eslovè = = 1.910.000

4 Estonià Estònia 1.315.944 Estonià = = 1.040.000

5 Letó Letònia 1.968.957 Letó = = 1.470.000

6 Txec
República 
Txeca

10.553.843 Txec = = 10.400.000

7 Finès Finlàndia 5.487.308 Finès, suec = = 5.100.000

8 Hebreu Israel 8.522.000 Hebreu, àrab = = 4.380.000

9 Neerlandès

Països Baixos 16.979.120 Neerlandès, frisó = = 15.700.000

Bèlgica 
Neerlandès, francès, 
alemany

Flandes 
Neerlandès 5.660.000

Brussel·les

10 Francès Canadà 8.263.600 Anglès, francès Quebec Francès 7.300.000

11 Afrikaans Sud-àfrica 54.490.000

Afrikaans, anglès, 
sotho del nord, swazi, 
ndebele, sotho del 
sud, tsonga, tswana, 
venda, xhosa, 
zulu 

= = 6.860.000

12 Català
Estat 
espanyol

7.516.254 Castellà Catalunya
Català, castellà i 
aranès

2.558.967

1.104.479 Castellà Illes Balears Català i castellà 464.567

4.953.482 Castellà País Valencià Català i castellà 2.395.367

Font: 1 Eurostat per a països de la UE (2016), Idescat per a les dades de Catalunya (2016), IVE per a les dades del 
País Valencià (2015), Ibestat per a les dades de les illes Balears (2015). 2 Ethnologue per a les dades de parlants 
(2016), Idescat 2013 per a les dades de Catalunya i les illes Balears, i Sorolla (2015) per al País Valencià.

Finalment, a banda de la seva integració en un tipus d’Estat particu-
lar, una tercera font d’heterogeneïtat entre les societats analitzades és el 
seu grau d’homogeneïtat (etno)lingüística interna. Les dades de la taula 5 
combinen dos indicadors d’aquesta diversitat: d’una banda, el percentatge 
de nats fora del territori; d’una altra, el pes dels parlants natius de cada 
llengua en l’entitat política analitzada. Les dades permeten observar dos 
contínuums que van des de les societats més homogènies –Eslovàquia i 
la República Txeca–, fins a les més heterogènies –Israel, Estònia, Letò-
nia i els territoris de parla catalana–, on s’ha de parlar millor de majories 
fràgils en el sentit de McAndrew (2013). Segons aquesta taula, les illes 
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Balears serien la societat amb més percentatge de població nascuda fora 
del territori (44 %), seguides del Quebec (40 %), Catalunya (35 %) i el País 
Valencià (33 %). Lingüísticament, en canvi, l’afrikaans, llengua parlada 
en una entitat política amb Sud-àfrica amb onze llengües oficials seria 
amb claredat la llengua parlada en la societat lingüísticament més he-
terogènia,5 seguida, a gran distància, dels territoris de llengua catalana.

Taula 5. Comparació de les societats analitzades segons el lloc de naixement dels seus residents i el pes 
que hi té la llengua mitjana analitzada (2015)

Societats % nats al 
territori1

% nats 
fora1

% estrangers1 Llengua Percentatge de 
parlants natius 

en l’entitat 
política3

Parlants natius 
de les LM 

analitzades4

1 República Txeca 96,0 4,0 2,8 Txec 98,0 10.400.000

2 Sud-àfrica 94,9 5,1 2,8 Afrikaans 13,5 6.860.000

4 Finlàndia 94,2 5,8 5,8 Finès 94,0 5.100.000

5 Dinamarca 89,5 10,5 12,1 Danès 96,0 5.380.000

6 Eslovènia 88,5 11,5 6,7 Eslovè 93,0 1.910.000

7 Països Baixos 88,2 11,8 8,6 Neerlandès 94,0 15.700.000

8 Letònia 86,6 13,4 5,2 Letó 71,0 1.470.000

9 Estònia 85,3 14,7 3,0 Estonià 80,0 1.040.000

10 Israel2 75,0 25,0 0,3 Hebreu 74,8 4.380.000

11 País Valencià (ZV5) 66,5 33,5 14,1 Català 46,7 2.395.367

12 Catalunya 64,7 35,3 13,7 Català 33,8 2.558.967

13 Quebec 60,0 40,0 18,0 Francès 78,1 7.300.000

14 Illes Balears 55,6 44,4 17,4 Català 41,5 464.567

Font: Elaboració pròpia a partir de: 1 l’Eurostat (2015) per als estats de la UE, Idescat (2015) per a Catalunya, 
IVE (2015) per al País Valencià, Ibestat (2015) per a les illes Balears. 2 Israel, dades només disponibles per a la 
comunitat jueva (Cbs 2016).3 Eurobaròmetre (2012) estats de la UE, Israel (Cbs, 2016), Catalunya (Idescat, 2012), 
País Valencià (IVE 2012) i illes Balears (Ibestat, 2012). 4 Parlants L1 (Etnologue, 2016).5 Zona valencianoparlant.

Si projectem aquestes dades en un gràfic de dispersió, trobem el re-
sultat que mostra el gràfic 2. 

El gràfic mostra que, a la majoria de CLM analitzades, el percen-
tatge de nats fora del país i el de parlants de llengües altres tendeixen 
a ser propers, un indici força clar que aquestes llengües altres són pro-
ducte bàsicament de la immigració recent. A diversos territoris, però, el 
nombre de parlants de la llengua mitjana és inferior al dels nats fora, la 
qual cosa indica que altres llengües hi tenen un fort arrelament social. 
En dos casos parlem de llengües autòctones i històricament arrelades: 

5. De fet, l’afrikaans és la tercera llengua en nombre de parlants natius a Sud-Àfrica, des-
prés del zulu, que en té 11,6 milions, i el xhosa, amb 8,2 milions (Statistics South Africa, 2012).
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aquest és el cas, òbviament, de l’afrikaans, que conviu amb una munió 
de llengües autòctones i amb l’anglès, i el cas d’Eslovàquia, on viu una 
forta minoria hongaresa assentada històricament al llarg de la frontera 
amb Hongria. També és el cas de països que van experimentar fortes 
immigracions durant el segle xx de membres del grup lingüístic domi-
nant a l’Estat del qual formaven part: Letònia, on els russòfons arribats 
durant el temps de l’imperi soviètic continuen transmetent la seva llen-
gua, i molt especialment els tres territoris de llengua catalana, on les 
successives onades immigratòries del segle xx i xxi han dotat el castellà 
d’una fortíssima vitalitat. Al Quebec, per contra, la preferència per la 
immigració francòfona sembla permetre que el nombre de nats fora del 
territori sigui inferior al nombre de francòfons.6

Gràfic  2. Percentatge de nats al territori i de parlants de la LM (2015)

 1 República Txeca

 2 Sud-Àfrica

 3 Finlàndia

 4 Dinamarca

 5 Eslovènia

 6 Països Baixos

 7 Letònia

 8 Estònia

 9 Israel2

 10 País Valencià (ZV)

 11 Catalunya

 12 Quebec

 13 Illes Balears

Val a dir que la gestió de la diversitat lingüística planteja un desafi-
ament important per a gestió de les CLM. Tal com ho resumia Bitenc 
(2013) per a l’eslovè: 

One of the main challenges of the Slovene language community seems to 
be the question of how to retain the vitality of the Slovene language, so that 
it will remain the dominant language in the Republic of Slovenia, without 

6. Cal no oblidar que la situació sociolingüística actual no s’ha de prendre com a necessà-
riament estable (Baggioni, 1997). Fa tot just un segle, les societats de llengua catalana, letona o 
estoniana eren comunitats molt més homogènies, mentre que el territori de l’actual República 
Txeca, amb centenars de milers de parlants d’alemany i d’ídix, era molt més heterogènia del 
que és ara.
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violating, but rather promoting, democratic principles and the basic human 
rights of those whose mother tongue is not Slovene but who reside in the 
Slovene territory.

[Un dels principals reptes per a la comunitat lingüística eslovena sembla 
que és la manera de conservar la vitalitat de la llengua eslovena, de manera 
que es mantingui com a llengua dominant a la República d’Eslovènia, sense 
violar els principis democràtics i els drets humans bàsics dels qui no la tenen 
com a llengua materna però resideixen al territori eslovè, ans al contrari, 
promovent-los. (Traducció nostra)]

Ara bé, tal com mostra la taula 4 ja analitzada anteriorment, les po-
sicions pel que fa a la manera de gestionar la diversitat etnolingüística és 
considerable i depèn de factors històrics, geopolítics i culturals diversos. 
Llevat del cas català, en tots els altres la llengua mitjana analitzada os-
tentava el màxim estatus possible, sola o acompanyada d’altres llengües. 
A diversos països aquesta llengua és l’única oficial i nacional, encara 
que després hi hagi cert reconeixement de minories. En els casos de 
plurilingüisme oficial, més enllà de l’estatus de iure, la realitat estableix 
nombroses diferències de facto. Els casos de bilingüisme estrictament 
paritari com el de Bèlgica o Finlàndia són clarament l’excepció, i tendei-
xen a substanciar-se bàsicament en forma de monolingüismes territorials 
contigus. Per contra, sovint la substanciació de l’oficialitat d’una o més 
llengües és clarament inferior a la d’altres: aquest era el cas, per exemple, 
dels Països Baixos o de Sud-àfrica. 

En la majoria dels casos es constata que el règim lingüístic és di-
nàmic, com ho són les ideologies lingüístiques públiques. En termes 
generals, si bé guanyen terreny els plantejaments que cerquen cert re-
coneixement dels aspectes positius de la diversitat lingüística, tam-
bé es detecten posicions obertament assimilacionistes que rebutgen 
qualsevol reconeixement de la diversitat lingüística vingui d’on vingui, 
exemplificat en el cas d’alguns cercles socials i polítics a Dinamarca 
(Jørgensen, 2013), que de vegades incorporen discursos explícitament 
aïllacionistes i antiintegracionistes com els de l’Institut de la Llengua 
d’Estònia (Skerrett, 2013). En qualsevol cas, es poden identificar al-
gunes tendències molt generals en l’enfocament de la diversitat etno-
lingüística interna. 

Una primera tendència és la tendència d’aquestes llengües mitjanes 
reeixides a establir una diferència clara d’estatus entre la llengua del 
territori i qualsevol altra, molt en la línia del principi de territorialitat 
(van Parijs, 2011). De fet, la llengua que presentava més problemes de 
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supervivència, a banda del català, era l’afrikaans, ja que el règim posta-
partheid impedeix establir distincions d’usos lingüístics territorials i fins 
i tot per institucions, la qual cosa està conduint a un ús creixent de l’an-
glès com a llengua franca. Una segona tendència apuntava a mantenir 
la distinció entre les minories històriques i les comunitats immigrants 
(Kymlicka, 1995). Molt en la línia del principi d’historicitat (Marí, 
1996) que de fet constitueix la base de la Carta Europea per a les Llen-
gües Regionals i Minoritàries, les CLM estudiades reconeixen drets 
lingüístics a les seves minories històriques com els hongaresos i els ita-
lians a Eslovènia, els aranesos a Catalunya o els latgalians a Letònia en 
molt més grau que no pas a les darreres immigracions. Tercerament, el 
pes demogràfic és també un factor significatiu a favor del reconeixement 
dels grups més nombrosos. De fet, l’avenç de la democràcia i els drets 
humans té com a conseqüència el reconeixement de més espai per a la 
diversitat lingüística. Però cap d’aquestes tendències generals explica per 
si sola les enormes diferències en la gestió de la diversitat interna entre 
cada societat: és només a través de l’estudi en profunditat de la història 
local, la societat i la política que es pot comprendre la gestió interna de 
cada comunitat. En altres paraules, no hi ha un enfocament general pel 
que fa la diversitat interna de les CLM, sinó respostes concretes segons 
les coordenades de cada país.

3.2. Alguns trets compartits de les llengües mitjanes estudiades
L’objectiu bàsic de la recerca era l’anàlisi de les característiques co-
munes d’un seguit de CLM que s’estiguessin demostrant viables en 
el context de la globalització. Des d’aquest punt de vista, tal com s’ha 
indicat anteriorment, una de les condicions de partida del projecte 
era que les comunitats lingüístiques revisades presentessin uns bons 
indicadors pel que fa la reproducció de la llengua. En termes gene-
rals –és a dir, centrant-nos en els territoris analitzats i prescindint per 
exemple d’illots transfronterers– cap de les CLM estudiades com a 
punt de comparació per al català no va presentar símptomes d’inter-
rupció de la transmissió intergeneracional, amb l’única excepció, com 
a molt, de l’afrikaans.7

7. El cas de Sud-àfrica només va ser analitzat a fons pel que fa a la política lingüística 
universitària, i en aquest camp sí que s’hi va detectar una reculada significativa de l’afrikaans 
com a llengua acadèmica i quasi cap ús de les altres llengües mitjanes. Encara que diversos 
indicis aportats durant els seminaris permetin sospitar que el retrocés afecta més esferes de la 
vida (Beukes, 2015), les dades analitzades es van circumscriure a l’ús acadèmic i, per tant, no 
permeten fer afirmacions en conjunt. 



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

42 

Més enllà del comportament lingüístic intergeneracional, l’anàlisi 
comparativa de les comunitats lingüístiques mitjanes seleccionades en 
aquest estudi va mostrar que compartien unes quantes característiques:

1. Des del punt de vista de les funcions socials, es tractava de llengües 
completes tot i que no necessàriament exclusives.

2. Des del punt de vista del corpus, es tractava de llengües plenament 
elaborades.

3. La majoria dels seus parlants eren poliglots o, com a mínim, bilingües.

3.2.1. Llengües completes però no exclusives
És innegable que el volum demogràfic d’una llengua és un factor que 
condiciona la possibilitat de produir-hi determinats productes per una 
simple qüestió d’economia d’escala. Així, com més especialitzat o més 
nou sigui un producte, més fàcil és que només es trobi en anglès, o en 
molt poques llengües. Ara bé, encara que la grandària demogràfica sigui 
un factor a tenir en compte, resulta obvi que aquest principi d’economia 
d’escala no es tradueix de manera automàtica al món de les llengües: per 
exemple, encara avui dia bona part de l’etiquetatge comercial a l’Índia es 
fa en anglès i no pas en hindi i les diverses llengües índies, encara que, 
al subcontinent, aquestes siguin molt més compreses que no pas aquella 
(Chopra, 2016). Altres factors com el nivell de vida, la regulació i les 
ideologies lingüístiques vigents són tan o més importants que la mera 
demografia.

La comparació de les CLM d’aquest projecte permet afirmar que 
totes les llengües revisades en aquest projecte són llengües completes, 
és a dir, que s’utilitzen en pràcticament totes les esferes de la vida (La-
muela, 1994). Totes les llengües estudiades s’empren tant en la comu-
nicació interpersonal privada com també en l’esfera pública, en tots 
els cicles educatius des de l’escola bressol fins a l’educació superior, 
a l’administració, a les forces de seguretat, en els sistemes judicials i 
en l’àmbit sanitari. Les llengües mitjanes analitzades són presents en 
petites i grans empreses, tant en la comunicació interna com externa, 
i en les comunicacions orals i escrites, així com també en tot tipus de 
mitjans de comunicació i en la cultura popular. Empreses nacionals 
i multinacionals de diferents sectors –des d’Ikea a la Coca-Cola, de 
Nestlé al Deutsche Bank, de Nokia a Microsoft– fan un ampli ús de les 
llengües mitjanes en les seves activitats. Aquesta completesa no es pro-
dueix només als sectors clarament regulats com la justícia, l’etiquetatge 
comercial o el món de les relacions laborals. Moltes empreses nacionals 
i multinacionals utilitzen les llengües mitjanes en àmbits que a priori 
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poden semblar inesperats. En són un exemple, sense anar més lluny, 
diverses revistes especialitzades de matriu angloamericana com Cos-
mopolitan, National Geographic o Playboy, que es publiquen no només 
en llengües hipercentrals i supercentrals com són l’anglès, el castellà, el 
xinès, l’indonesi, el francès, l’alemany, el japonès o el portuguès, sinó 
també en diverses llengües mitjanes com el búlgar, el croat, el txec, el 
danès, el grec, l’hebreu, l’hongarès, el finès, el noruec, el serbi, l’eslo-
vac, el suec o el tailandès. En termes comparatius, la principal excep-
ció a la norma de completesa detectada durant l’estudi va trobar-se a 
Sud-àfrica i als territoris de llengua catalana. A Sud-àfrica, el procés 
de superació de l’apartheid s’ha dut a terme combinant una oficialitat 
de iure d’onze llengües amb un arraconament creixent de l’afrikaans 
de les funcions formals i un manteniment de les llengües bantus en 
situació clarament secundària. Pel que fa al català, continua exclòs de 
iure o de facto d’alguns àmbits regulats per l’Estat central, com és el 
cas de l’exèrcit i gran part del sistema judicial, i és molt minoritari en 
nombrosos àmbits, sobretot socioeconòmics o de lleure.

La presència d’una llengua a totes les esferes de la vida social no ha de 
ser entesa necessàriament en termes d’exclusivitat. De fet, els ecosistemes 
lingüístics d’aquestes CLM estan lluny de ser monolingües. Es detecten 
com a mínim tres àmbits on les pràctiques multilingües són àmpliament 
esteses. En primer lloc, una esfera de la vida que semblava especialment 
oberta a la introducció de les llengües estrangeres és la de l’oci i la cul-
tura pop. L’oferta de pel·lícules, música, videojocs, etc., en anglès, i en 
altres llengües estrangeres en versió original subtitulada va resultar ser 
molt freqüent a totes les societats analitzades. La segona àrea en la qual 
el plurilingüisme és evident en la majoria de les comunitats analitzades 
és l’àrea dels negocis i les relacions comercials. L’ús de més d’una llen-
gua, i l’alta valoració dels capitals lingüístics, és un punt en comú en 
totes les comunitats lingüístiques. Com era d’esperar, una part substan-
cial d’aquestes pràctiques multilingües són causades pel comerç inter-
nacional, però en molts altres casos la diversitat etnolingüística interna 
també ha impulsat l’ús de llengües diferents de la pròpia. Finalment, 
però no menys important, un dels àmbits més vulnerables a la presència 
d’altres llengües és l’àmbit de l’educació superior, fins al punt que se li 
va dedicar un seminari específic. La investigació científica –publicaci-
ons– sembla que és un camp on l’anglès és protagonista, especialment 
als països occidentals i Israel (Stavans, 2013). L’anglès també està fent 
progressos com a llengua d’ensenyament, especialment en relació amb els 
estudis de postgrau, especialment a Dinamarca i Finlàndia (Jørgensen, 
2013). Val la pena assenyalar el debat sobre la pèrdua d’àmbits d’ús de 
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la llengua danesa (Haberland, 2005), on han desenvolupat el concepte 
de parallels proglighed o «l’ús de la llengua en paral·lel», un concepte que 
cal tenir en compte a l’hora de gestionar el perill potencial de la pèrdua 
d’àmbits d’ús sense deixar de ser oberts als moviments internacionals 
(Jørgensen, 2013). Tanmateix, només en el cas de l’afrikaans es va cons-
tatar un retrocés que posés en perill l’estatus acadèmic de la llengua, i cal 
recordar que aquest procés es deu més a pressions internes –bona part 
de la població negra i de color aspira a rebaixar l’estatus d’aquest idio-
ma perquè el percep encara lligat al règim racista– que no pas al feno-
men de la globalització (Fraser, 2015). A la resta de casos, la presència 
de l’anglès anava lligada a processos d’internacionalització, ja sigui per 
l’atracció d’estrangers (i recursos), ja sigui amb finalitats d’immersió o 
AICLE, però no semblava posar en perill la continuïtat de la LM com 
a llengua acadèmica. 

En poques paraules, la comparació va constatar que les llengües ana-
litzades s’utilitzaven en la majoria dels àmbits lingüístics, encara que 
no ho fessin de forma totalment exclusiva. Algunes esferes de la vida, 
especialment aquelles més obertes als contactes amb membres d’altres 
comunitats lingüístiques, com el món acadèmic i la cultura pop, són 
susceptibles de presentar una notable presència d’altres llengües. Ara 
bé, llevat del cas del català i les llengües sud-africanes, la llengua mit-
jana tendeix a ser hegemònica a tots els àmbits i en cap cas és possible 
dir que es detectés una distribució diglòssica entre les llengües mitjanes 
analitzades i cap altra llengua. 

3.2.2. Unes llengües plenament elaborades
En termes generals, totes les llengües mitjanes analitzades estaven ple-
nament elaborades (Haugen, 1983; Lamuela, 1994), és a dir, que ha-
vien transcendit els àmbits familiars i disposaven d’una àmplia gamma 
de recursos formals que incloïen una varietat estàndard i els diversos 
registres necessaris per funcionar en una societat contemporània. En 
mesures diferents però sempre rellevants, totes les llengües analitzades 
tenien eines lingüístiques com ara diccionaris bilingües i monolingües, 
gramàtiques descriptives i prescriptives, llibres d’estil, eines lingüís-
tiques electròniques i virtuals com ara corpus lingüístics, traductors 
automàtics, etc. 

Disposar d’un ampli ventall de recursos lingüístics no implica pas la 
inexistència de tensions pel que fa al corpus. De fet, totes les llengües 
analitzades experimentaven algun tipus de tensió entre les varietats 
normatives i les varietats col·loquials. En alguns casos, com l’eslovè, 
les tensions provenien de la distància entre l’estàndard i les varietats 
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geolectals, molt diferents entre elles (Bitenc, 2013). En altres, com en 
el txec, els problemes sorgien de l’existència de més d’un registre for-
mal (Nekvapil, 2013). En altres contextos com l’israelià es detectaven 
controvèrsies pel que fa a l’acceptació d’interferències foranes (Stavans, 
2013). De fet, la comparació va posar de manifest diferències signifi-
catives pel que fa a les ideologies lingüístiques hegemòniques a cada 
CLM. Per exemple, els danesos atorguen un gran valor a l’homogene-
ïtat (Jørgensen, 2013), mentre que altres comunitats com l’hebrea i la 
catalana són relativament més obertes a la variació interna (Boix-Fus-
ter i Farràs, 2013; Stavans, 2013). Les ideologies lingüístiques també 
són crucials per entendre com són acceptats els fenòmens de contacte 
lingüístic. Per exemple, es detecten tendències puristes en totes les co-
munitats, encara que les posicions són molt diferents entre elles. En 
aquest sentit és interessant remarcar que l’ascens del purisme en una 
determinada comunitat lingüística no es pot predir per la mida de la 
comunitat, sinó que depèn de factors històrics i, en bona mesura, de la 
sensació d’amenaça d’altres llengües.

3.2.3. Unes comunitats d’ individus poliglots o almenys bilingües
La major part dels membres de les CLM estudiades afirmen ser capa-
ços de parlar almenys una llengua diferent de la seva llengua inicial.8 
Els orígens de les respectives bilingüitzacions són diversos: els condici-
onaments sociopolítics passats o presents, el sistema educatiu d’èxit, els 
mitjans de comunicació, la proximitat geogràfica i les relacions comer-
cials, entre d’altres. En tot cas, el grau de poliglotització de les CLM 
analitzades es percep amb un cop d’ull a la taula 6. Segons l’informe 
de l’Eurobarometer (2012), el 54 % dels ciutadans europeus saben parlar 
almenys una llengua més a part de la seva llengua inicial, el 25 % és 
capaç de parlar tres llengües i un 10 % pot expressar-se en quatre llen-
gües. Per contra, un 46 % dels ciutadans europeus són monolingües. 
Els països amb llengües mitjanes tendeixen a ubicar-se cap a dalt i els 
països amb llengües molt parlades tendeixen a trobar-se cap a la part 
inferior de la taula. Amb tot, cal evitar els automatismes, perquè, si bé 
el capdamunt de la taula està ocupat per CLM, el cert és que el pa-
ís menys multilingüe, Hongria, també té com a llengua nacional una 
llengua mitjana.

8. Evitem el terme llengua materna a causa de les seves inadequacions i biaixos (de Rosselló 
i Galindo, 2016).
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Taula 6. En quantes llengües es capaç de tenir una conversa, a part de la seva llengua materna? (2012)

País Almenys 1 
una llengua

Almenys 2
llengües

Almenys 3
llengües

Cap llengua

Luxemburg 98 84 61 2

Letònia 95 54 13 5

Països Baixos 94 77 37 6

Malta 93 59 13 7

Eslovènia 92 67 34 8

Lituània 92 52 18 8

Suècia 91 44 15 9

Dinamarca 89 58 23 11

Estònia 87 52 22 13

Catalunya >85 34 7 <15

Eslovàquia 80 43 18 20

Àustria 78 27 9 22

Xipre 76 20 7 24

Finlàndia 75 48 26 25

Bèlgica 72 50 27 28

Alemanya 66 28 8 34

Grècia 57 15 4 43

EU27 54 25 10 46

França 51 19 5 49

Polònia 50 22 7 50

República Txeca 49 22 8 52

Romania 48 22 8 52

Bulgària 48 19 4 52

Espanya 46 18 5 54

Irlanda 40 18 4 60

Regne Unit 39 14 5 61

Portugal 39 13 4 61

Itàlia 38 22 15 62

Hongria 35 13 4 65

Font: Eurobarometer (2012) per als estats de la UE, les dades de Catalunya (Idescat, 2012), les dades del País 
Valencià (IVE 2012) i les dades de les illes Balears (EULP13).
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En tot cas, sembla que la majoria de les CLM més avançades han 
abandonat l’era del monolingüisme i han entrat en una fase en què el 
poliglotisme és una norma més que una excepció. Aquesta poliglotització 
es tradueix en una sèrie de coincidències pel que fa a les ideologies i els 
comportaments lingüístics. En termes generals, els parlants d’aquestes 
llengües tenen poques expectatives pel que fa a l’aprenentatge de les seves 
llengües per part dels estrangers més o menys temporals, i per tant solen 
mostrar voluntat d’adaptació lingüística a l’interlocutor en la mesura de 
les pròpies capacitats. Aquesta predisposició a canviar a una altra llen-
gua té múltiples facetes entrellaçades. En primer lloc, pot ser percebuda 
com una actitud oberta i cosmopolita per afavorir el contacte amb els 
forans. En segon lloc, és probablement un ajut inestimable per millorar 
la competència en segones llengües / llengües estrangeres, i, per tant, 
l’ampliació dels capitals lingüístics dels parlants de llengües mitjanes. 
Alhora, però, la disposició generalitzada a convergir amb parlants d’al-
tres llengües desincentiva l’aprenentatge de la llengua mitjana per part 
dels parlants d’altres llengües.

4. Alguns reptes de futur per a les CLM

L’ordre lingüístic internacional vigent fins fa poques dècades es va cons-
truir, en essència, a partir del desenvolupament de l’estat nacional(ista) 
imposat primer a Europa i posteriorment a la resta del món a partir del 
segle xviii (Boix i Vila, 1998; Bourdieu, 1985). Enmig del procés d’in-
dustrialització i de creació dels mercats estatal-nacionals, la llengua de 
la burgesia dominant a cada estat esdevé la llengua legítima, la llengua 
nacional, l’única vàlida per participar en la vida pública de cada Estat 
nació (Aracil, 1986). Com a conseqüència, es desencadena el procés de 
substitució massiu de les llengües minoritzades a Europa i la reorga-
nització del vell continent en estats monolingües en les seves respec-
tives llengües nacionals. Sociolingüísticament, els estats nació moderns 
afavoreixen l’homogeneïtzació de la diversitat lingüística no funcional 
i doten del màxim poder classificador i màximes funcions les llengües 
nacionals. Com a conseqüència, són una eina de doble tall: d’una ban-
da, han contribuït a normalitzar dotzenes de llengües mitjanes; d’una 
altra, han afavorit la minorització i l’extinció de moltes altres (Baggioni, 
1997; Gat, 2012).

Per a alguns autors, aquesta tendència cap a l’homogeneïtzació crei-
xent en favor de les llengües estatals continua essent vigent a dia d’avui 
(De Swaan, 2001; Fishman, 2001b). Ara bé, aquesta perspectiva no és 
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compartida per tothom. Diversos autors han proposat que, si el món ha 
anat entrant en una nova societat globalitzada, informacional o postcapi-
talista (v. Beck, 1998; Castells, 2003; Giddens, 1977), també han can-
viat les dinàmiques sociolingüístiques (Bastardas, 2007; Blommaert, 
2010; Coupland, 2012; Heller i Duchêne, 2012). En termes generals 
i molt sintètics, al llarg de les darreres dècades s’hauria conformat un 
mercat planetari (la «societat xarxa»), interconnectat dia i nit per les 
noves tecnologies i on capitals, persones i informació circularien a una 
velocitat no vista mai. Aquest mercat «global» estaria dotant determi-
nades instàncies econòmiques d’un poder molt superior al de la majoria 
d’estats, de manera que aquests veurien compromesa la seva capacitat 
de regular l’economia i, en conseqüència, la societat. Això tindria dues 
conseqüències: d’una banda, l’avenç de l’anglès no sols com a llengua 
franca internacional, sinó com a veritable llengua imperial; d’una al-
tra, l’afebliment substancial de la capacitat reguladora dels estats en el 
camp de les llengües.

4.1. L’avenç de l’anglès com a llengua franca
D’acord amb alguns autors, l’anglès, íntimament lligat amb els poders 
més beneficiats per la globalització, s’estaria convertint en una verita-
ble llengua assassina que amenaçaria la diversitat lingüística del món 
fins i tot en els estats nació més consolidats (Phillipson, 1992, 2013). 
El resultat de les anàlisis comparatives va ser que, tot i que en general 
havia progressat significativament durant les darreres dècades, la pre-
sència de l’anglès era molt diferent segons els diversos països estudi-
ats. Aquesta diferència es palesa de maneres diferents. A Dinamarca, 
per exemple, l’anglès, gairebé una segona llengua per a bona part de la 
població i àmpliament present en els mitjans de comunicació i l’entre-
teniment importat, s’infiltra fins i tot en la llengua col·loquial (Haber-
land i Preisler, 2015). Al centre i est d’Europa, per contra, l’anglès té 
una posició molt més perifèrica, és molt menys sabut i té escassa pre-
sència social (Sherman, 2015). Per descomptat, l’anglès té clarament 
molta més presència en ciutats cosmopolites i amb grans contingents 
de població anglòfona com Brussel·les que no pas en societats molt 
més homogènies (Hambye, 2015). En termes generals, però, la llen-
gua de Shakespeare és encara vista com una molt prestigiosa llengua 
franca internacional parlada per un percentatge de la població en un 
nombre reduït d’àmbits associats majoritàriament a interaccions amb 
estrangers. Així, si bé hom pot detectar manlleus de l’anglès en totes 
les llengües estudiades, per contra no sembla emprat com a vehicle en 
la comunicació interpersonal entre els locals. Per exemple, les experi-
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ències bàltiques són interessants. D’ençà de la independència, tant les 
autoritats d’Estònia i com les de Letònia han fomentat l’aprenentat-
ge i l’ús de les llengües nacionals, i també de l’anglès, com una eina 
per unir les seves societats al món occidental. Segons Laitin (1998), el 
més probable era preveure que l’anglès fos vist com una llengua franca 
«neutral» entre parlants de la llengua nacional i els russòfons. No obs-
tant això, tot i exemples anecdòtics en aquest sentit, aquest no sembla 
el cas: mentre que la competència en anglès va en augment entre tots 
els grups lingüístics, no sembla que tingui un paper rellevant en la co-
municació interpersonal intergrupal (Ozolins, 2013; Skerrett, 2013).

En altres paraules, l’anglès està ocupant funcions significatives en 
totes les comunitats però no per això està reemplaçant les llengües mit-
janes analitzades en la gran majoria de les seves funcions tradicionals. 
Sí que hi ha docència en anglès, sobretot al tercer cicle de l’ensenyament 
superior, i sí que l’anglès té un paper bàsic com a llengua de ciència i en 
les multinacionals. Però la imatge de societats profundament anglicit-
zades que es té d’algunes d’aquestes societats no és del tot exacta; per 
dir-ho amb un exemple, per a treballar a Nokia calia saber finès (o calia 
acabar aprenent-lo si hom hi volia prosperar). I no sols per no sentir-se 
aïllat en converses al cafè de l’empresa, sinó per treballar-hi amb como-
ditat. Això no treu que en determinats estrats de grans multinacionals 
l’anglès s’adopti com a llengua franca o que l’usin determinats directius 
transnacionals, però de cara a les relacions internes l’anglès no sembla 
que hagi esdevingut, a hores d’ara si més no, una amenaça per a les llen-
gües mitjanes analitzades.

De tots els àmbits analitzats, l’únic on van detectar-se casos en què 
l’anglès podia arribar a esdevenir predominant enfront de la llengua 
mitjana local va ser el de l’educació superior. La singularitat d’aquest 
camp va ser suficient per dedicar-li un volum específic (Vila, 2015) que 
va permetre contrastar les tendències vigents en diferents països. L’anà-
lisi va palesar diverses tendències: en primer lloc, que la presència de 
l’anglès com a eina docent és molt inferior a l’ús hegemònic de l’anglès 
com a llengua franca en les revistes científiques; en segon lloc, que hi 
ha una enorme diferència entre els estudis de grau, molt més orientats 
als mercats locals i per tant més lligats a la llengua local, i els estudis de 
màster i doctorat, més internacionalitzats i més susceptibles de fer-se en 
anglès; en tercer lloc, que les llengües altres que la local i l’anglès com 
a eina acadèmica semblen estar de reculada. Fet i fet, el món acadèmic 
dista molt d’haver-se convertit en una institució English-only, per bé que 
a l’acadèmia, com arreu, la llengua de Darwin hagi esdevingut el prin-
cipal codi emprat per saltar les fronteres entre comunitats lingüístiques.
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Taula 7. Percentatge de població que pot mantenir una conversa en una segona llengua per països a la 
Unió Europea (2012)

País Anglès Francès Alemany Castellà Rus Català Italià Suec

EU27 38 12 11      

Q1
 

Països Baixos 90 29 71

Malta 89 11 56

Suècia 86 9 26

Dinamarca 86  47     13

Q2
 

Àustria 73 11 9

Xipre 73 7

Finlàndia 70 18 44

Eslovènia 59 42

Luxemburg 56 80 69

Alemanya 56 14 10

Grècia 51 9 5

Estònia 50    56    

Q3
 

Letònia 46 67

França 39 6 13

Lituània 38 14 80

Bèlgica 38 45 22

País Valencià 36 13 47 10

Itàlia 34 16 11

Polònia 33 19 18

Romania 31 17 7

Catalunya 31 16 45 49

Illes Balears 28 9 51 43

República Txeca 27 15

Portugal 27 15 10

Eslovàquia 26 22

Bulgària 25  8  23    

Q4

Espanya 22 16 11

Hongria 20 8 18

Regne Unit 10 19 6

Irlanda 6 17

Font: Eurobarometer (2012) per als estats de la UE, les dades de Catalunya (Idescat, 2012), les dades del País 
Valencià (IVE, 2012) i les dades de les illes Balears (EULP, 13).
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4.2. Una reducció de les llengües franques?
Una segona constatació del projecte és que, en el terreny de les llengües 
franques, hi ha una tendència a evolucionar des del poliglotisme cap a 
l’hegemonia de l’anglès (v. taula 7). A moltes de les comunitats analitza-
des es reportava un retrocés del coneixement de l’alemany, el francès, o el 
rus. Allò que és discutible és si aquest procés es deu a l’acció planificada 
d’uns estats embarcats en un model de globalització concret (Jørgensen, 
2013) o més aviat a un flux de les coses força més complex (Vila, 2013a). 
En qualsevol cas, en diversos cercles es detecta la preocupació per allò 
que Lluís Vicent Aracil (1981) havia definit com a interposició: si totes 
les fonts d’informació depenen de l’anglès, d’una manera o altra s’acaba 
obtenint com a resultat que llegim el món filtrat per ulls anglosaxons, i 
això implica com a mínim un biaix (preocupant?).

4.3. Uns estats amb molt a dir en el terreny de les llengües
Ara bé, per més que hagi avançat, a cap de les societats analitzades es 
va detectar que l’anglès estigués expulsant realment la llengua mitjana 
local de cap esfera de la vida. Fins i tot, com hem vist, hi havia nombro-
ses empreses internacionals emprant les llengües locals. En comptes de 
la globalització lingüicida, doncs, caldria doncs parlar d’una globalització 
favorable a la diversitat? Ni de bon tros. Per comprendre l’adaptació de 
les grans empreses a les llengües mitjanes estudiades cal no oblidar que 
les llengües seleccionades en aquest capítol són llengües plenament es-
tablertes de facto i de iure, i amb estatus de llengua oficial, sovint únic o 
prioritari. Fins i tot les comunitats més anglicitzades han retingut la seva 
sobirania lingüística en tots els terrenys, cosa que implica una immen-
sa capacitat de regulació que priva, en la pràctica, que l’anglès amenaci 
efectivament les llengües locals. Aquesta capacitat es percep a tots els 
nivells: a l’espai audiovisual, l’etiquetatge comercial, el sistema jurídic, 
el sistema educatiu, etc. tenen la llengua local com a centre de gravetat. 
En conseqüència, la integració eficaç en les CLM requereix l’aprenen-
tatge d’aquesta llengua i l’anglès no pot substituir-la. L’anglès pot haver 
guanyat valor però en totes aquestes societats no passa de ser un capital 
lingüístic complementari que no amenaça la posició de la llengua prò-
pia del territori, la qual continua tenint el valor més alt de socialització 
i classificació social dels membres de la comunitat (Boix i Vila, 1998; 
Bourdieu, 1985; Lamuela, 1994; Ostler, 2010).

El problema de l’adaptació lingüística a la llengua local no sembla 
radicar tant en el mercat com en la seva regulació (Milian-Massana, 
2012). Comptar amb el suport d’un estat favorable, és a dir, disposar de 
la sobirania lingüística sembla que és un element decisiu per garantir la 
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integritat lingüística d’una llengua mitjana no només en les esferes ofi-
cials, sinó també en els àmbits econòmics i comercials. Les funcions de 
l’Estat com a motor de la política lingüística han estat i continuen es-
sent essencials per a les llengües mitjanes. Algunes d’aquestes funcions 
poden ser: el reconeixement d’oficialitat d’una llengua, la utilització en 
tots els àmbits oficials i el requeriment en molts altres, la promoció del 
coneixement, la difusió d’actituds i discursos positius, l’encoratjament 
del seu ús, i la garantia que serà present en els mitjans de comunicació 
i en els àmbits culturals i d’entreteniment. Recordem, en aquest sentit, 
que diversos estats on es parlen llengües mitjanes, com Letònia, Estònia, 
Eslovènia, requereixen un coneixement actiu de la llengua nacional per 
aconseguir la ciutadania, i la competència lingüística en la llengua nacio-
nal també s’utilitza en la selecció dels immigrants, com per exemple, a la 
República Txeca (Milian i Massana, 2008). En pocs mots, en la mesura 
que continua tenint un paper absolutament central en la regulació de la 
vida pública, la posició de l’Estat en relació amb les llengües (mitjanes) 
continua essent crucial per a la seva viabilitat.

5. Conclusions

Aquest estudi sobre un seguit de comunitats lingüístiques mitjanes ben 
establertes aporta notícies relativament bones per a la diversitat lingüísti-
ca i molt particularment per al català. Contràriament a aquelles veus que 
prediuen la reducció imminent i ineluctable de les llengües en un petit 
grapat de grans llengües, fins i tot enmig de la globalització sembla que 
hi ha espai per a la diversitat lingüística sostenible que permeti la super-
vivència de les CLM. S’han revisat comunitats lingüístiques de diferents 
dimensions  –entre 1 i 25 milions de parlants–, i ens hem adonat que, tot 
i les múltiples diferències històriques, hi ha un bon nombre de models 
d’èxit de comunitats lingüístiques que ofereixen lliçons per a garantir la 
sostenibilitat lingüística del català. Per descomptat, cada comunitat té 
les seves pròpies característiques i no es troben dos casos idèntics, però 
hi ha prou punts en comú per extreure una sèrie de lliçons aplicables a 
altres comunitats lingüístiques mitjanes.

La primera lliçó que cal aprendre és que els parlants de llengües 
mitjanes no tenen la necessitat d’utilitzar una llengua internacional en 
la majoria d’àmbits per tal de ser econòmicament pròspers. El exemples 
aportats demostren que les llengües mitjanes poden ser perfectament 
viables a l’administració, a l’educació, en el món dels negocis, en els 
mitjans de comunicació, a Internet, i pràcticament en totes les esferes 
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de la vida, sense obstaculitzar el progrés i el benestar. Sens dubte, el 
nombre de parlants d’una comunitat lingüística és un element que s’ha 
de tenir en compte en la gestió lingüística, però el volum necessari per a 
la supervivència és segurament molt inferior al que de vegades es deixa 
entendre. Els exemples que s’han presentat demostren que les comuni-
tats de només un milió de parlants són perfectament viables en societats 
desenvolupades. Altres exemples de llengües perfectament sostenibles, 
com ara el cas de l’islandès, amb poc més de 300 mil parlants, suggerei-
xen que la sostenibilitat lingüística pot ser viable amb comunitats encara 
més petites (Hilmarsson-Dunn i Páll Kristinsson, 2010). El fet que to-
tes les comunitats analitzades pertanyin a països amb uns nivells alts o 
molt alts de desenvolupament humà d’acord amb l’IDH (2015) indica a 
més a més que l’alternativa «o llengua o progrés» és rotundament falsa. 
Per prosperar no cal passar-se amb armes i bagatges a la llengua colonial 
o imperial de torn, perquè les llengües mitjanes també permeten arri-
bar-hi. Potser fins i tot amb més facilitat i tot.9

La sostenibilitat, i aquesta és una segona lliçó que ens ofereixen les 
dades presentades en aquest capítol, demana polítiques públiques favo-
rables, i les polítiques públiques les fan els estats. En el nostre estudi, la 
comunitat lingüística en situació més vulnerable no era pas la més petita, 
sinó l’única que no compta amb el suport d’un Estat propi o propici. La 
lliçó és clara. Malgrat tots els canvis introduïts per la globalització, i mal-
grat la pèrdua d’autonomia dels estats nació, a fi de garantir la viabilitat 
en el segle xxi, els estats i les polítiques són crucials (Bastardas, 2007; 
Milian i Massana, 2008). Els estats són els reguladors de les polítiques 
lingüístiques, i també són els que estableixen els marcs per als usos in-
terpersonals privats. De fet, tal com Fishman (1991, 2001a) presentava, 
es poden aconseguir moltes coses en el camp econòmic, fins i tot sense 
l’ajuda de l’Estat, però aconseguir una llengua completa és probablement 
impossible sense un Estat favorable.

La tercera lliçó extraïble d’aquesta recerca podria ser la necessitat de 
controlar adequadament la presència de la llengua hipercentral en la vi-
da social, evitant la por, però esquivant alhora la ingenuïtat. En termes 
generals els mercats poden ser bastant oberts a les llengües mitjanes, 
però les pressions en favor de la simplificació també existeixen, i aques-
tes pressions afavoreixen sobretot l’anglès o, depenent de l’ecosistema 

9. De fet, cal no perdre de vista que la majoria de societats econòmicament menys pròs-
peres tenen per llengua oficial una llengua colonial. Caldria estudiar a fons fins a quin punt 
l’adopció d’una llengua forana com a llengua oficial impedeix més que no pas afavoreix el 
desenvolupament econòmic perquè en el fons serveixen per a la reproducció del colonialisme.
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lingüístic, algunes altres llengües supercentrals. L’anglès ha fet incur-
sions en alguns àmbits de moltes de les CLM analitzades. Ara bé, els 
àmbits on l’anglès ha anat creixent no són tan nombrosos com d’entrada 
era esperable; deixant de banda la seva funció de llengua franca entre els 
parlants de diferents llengües, el progrés de l’anglès se centra al voltant 
de quatre àrees: la investigació, la tecnologia, l’educació superior i l’en-
treteniment. Totes aquestes àrees mereixen una atenció especial, i no es 
pot predir si l’anglès penetrarà en altres àmbits. Però també cal recordar 
que els estats també tenen molts instruments per mantenir les llengües 
estrangeres a una certa distància quan sigui necessari.

Un quart punt d’interès és que totes les CLM analitzades han de-
senvolupat llengües completes i elaborades, que utilitzen de manera 
efectiva en la majoria d’àmbits de la vida, encara que no sempre de 
forma exclusiva. Curiosament, tot i que sovint es col·loquen en un 
ecosistema multilingüe, cap de les comunitats ha mostrat un patró de 
distribució lingüística diglòssica –no s’ha detectat una distribució de 
les llengües segons els àmbits d’ús–, a part del fet que l’anglès s’utilitzi 
sobretot en les interaccions amb parlants d’altres llengües. Així doncs, 
la sostenibilitat pot no requerir l’exclusivitat de la llengua a tots els 
àmbits, però seguir el principi de subsidiarietat lingüística (Bastardas, 
2002)–tot allò que pugui fer una llengua local que no ho faci una llen-
gua global– pot ajudar a la sostenibilitat a llarg termini. Certament, la 
millor manera de garantir aquest repartiment sembla que és la implan-
tació del principi de territorialitat en les formes que convinguin i amb 
els matisos que siguin pertinents a cada cas (van Parijs, 2011). Com 
diu la dita anglesa, «les bones tanques fan els bons veïns». No deu ser 
debades que Suïssa sigui un dels països que pot presumir de més anys 
de pau lingüística de tot Europa.

Una cinquena lliçó podria ser que la sostenibilitat lingüística no re-
quereix societats monolingües. Molts moviments de revitalització lin-
güística pensaven que el monolingüisme era l’única manera de superar la 
substitució lingüística, però les dades suggereixen que la bilingüització 
general de la població sembla també compatible amb el manteniment 
lingüístic. En termes generals, les CLM analitzades estan àmpliament 
bilingüitzades en una o fins i tot més d’una llengua. En altres paraules, 
el bilingüisme generalitzat no condueix necessàriament a la substitució 
lingüística. Cap de les llengües mitjanes analitzades es veu desplaçada 
per una llengua internacional més gran.

Finalment, hem vist que la diversitat etnolingüística interna és un fe-
nomen força més rellevant per a la sostenibilitat de les CLM que no pas 
el volum demogràfic. Alguns dels casos analitzats suggereixen que les 
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llengües mitjanes poden sobreviure fins i tot en contextos d’alta diversi-
tat etnolingüística, però tot fa pensar que la sostenibilitat de les llengües 
(mitjanes?) passa per un model sociolingüístic que els garanteixi la ple-
na elaboració, la completesa funcional i el suport de l’estat. La qüestió, 
sens dubte, serà com cal gestionar democràticament els escenaris més 
complicats perquè evitin degenerar cap a conflictes socials i, sobretot, 
que en casos en què s’ha arribat a equilibris molt fràgils no evolucionin 
cap a la substitució lingüística. 
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El cas català des d’una perspectiva 
nord-europea: marcs ideològics 
i legislació lingüística
 Josep Soler Carbonell
Universitat d’Estocolm

1. Introducció

Una de les virtuts més destacades del projecte sobre comunitats lingüís-
tiques mitjanes dut a terme en el marc de la Universitat de Barcelona 
(http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/) ha estat sens dubte la de 
posar el cas català en el marc europeu de manera clara i decidida. Cer-
tament, el català, des d’un punt de vista demolingüístic i de desenvolu-
pament socioeconòmic i tecnològic, pot considerar-se una llengua mit-
jana amb un pes destacable dins de la seva societat. En molts aspectes, 
aquest pes és comparable al d’altres llengües europees com el danès, el 
txec, l’eslovè, l’estonià o el suec. Lògicament, hi ha tant semblances com 
diferències importants entre tots aquests casos i el català, amb una dife-
rència principal clara: totes aquestes llengües gaudeixen d’un Estat propi, 
un marc legal que els atorga una indiscutible legitimitat internacional 
(amb el que això implica, per exemple, pel que fa a reconeixement com 
a llengua oficial de la Unió Europea). D’altra banda, la semblança més 
important entre el cas català i altres llengües mitjanes europees és el de 
la necessitat dels seus parlants de poliglotitzar-se en nivells alts i de for-
ma activa. Sovint, aquesta poliglotització és en llengües d’abast comu-
nicatiu internacional, per exemple l’anglès, un producte i condicionant 
alhora del fet que les llengües mitjanes hagin de compartir espais d’ús 
amb llengües internacionals.

A partir d’aquest marc de treball, en el capítol proposo una reflexió 
sobre el cas català vist des de la perspectiva del context nord-europeu. 
En concret, prendré dos casos de dos països diferents del nord d’Europa 
que il·lustren les diferències i les semblances amb el cas català apuntades 
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més amunt: el cas estonià i el cas suec. En el cas estonià, em centraré a 
observar les conseqüències de l’assoliment de la independència política 
del país per a la llengua estoniana, especialment en relació amb el fet de 
declarar l’estonià com a única llengua oficial de l’Estat. En el cas suec, 
per altra banda, analitzaré la influència de l’anglès sobre la comunitat 
lingüística sueca, fixant-me en els discursos al voltant de l’empobriment 
de la llengua pròpia i la pèrdua de dominis d’ús per al suec. L’explora-
ció dels dos casos aportarà, espero, elements de discussió rics per al cas 
català en relació amb els reptes amb què s’enfronta la llengua de cara al 
futur. Abans, però, val la pena aprofundir més en el punt de partida del 
marc de treball que acabo d’exposar en relació amb les llengües mitjanes 
i la sostenibilitat lingüística.

2. El punt de partida: llengües mitjanes i sostenibilitat 
lingüística en l’era de la globalització

El punt de partida del projecte sobre comunitats lingüístiques mitjanes, 
dut a terme en el marc del CUSC-UB, era el d’indagar més profundament 
en l’estudi de situacions de contacte lingüístic en llengües demogràfica-
ment mitjanes en el context de societats postindustrials i tecnològicament 
avançades. La idea principal era la de mirar de trencar la divisió binària 
i en molts casos simplista o simplificadora entre «llengües majoritàries» i 
«llengües minoritàries». D’aquesta manera, es buscava entrar més de ple 
a veure i analitzar la complexitat dels ecosistemes lingüístics en comuni-
tats amb llengües que, tot i no gaudir de la base de centenars o desenes de 
milions de parlants, tampoc es troben en una situació d’absoluta minoria/
minorització. En definitiva, es tractava de posar el focus en les situacions 
intermèdies per mirar de teoritzar d’una manera més afinada sobre els 
efectes dels canvis provocats per la globalització en aquest tipus de co-
munitats lingüístiques, veure si realment l’acceleració i intensificació dels 
contactes a escala planetària conduïa a reptes per a la seva sostenibilitat 
lingüística, i proposar idees base per mirar de fer front a aquests reptes de 
manera més efectiva col·lectivament.

Entre els contextos estudiats, dos dels àmbits concrets que es volia 
mirar de més a prop eren, per una banda, els efectes provocats per can-
vis juridicopolítics i, per altra banda, la intensificació del contacte amb 
llengües d’abast internacional i amb pesos demogràfics més importants. 
Tots dos àmbits estan, evidentment, interconnectats i es fa difícil destri-
ar-los l’un de l’altre de manera neta i directa. Amb tot, sí que és possible 
posar l’èmfasi analítica més en un pol o en l’altre, i aquest és precisament 
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l’objectiu del present capítol. Primerament, i com ja s’ha dit, em centraré 
en el cas de l’estonià i en com la recuperació de la independència políti-
ca va ser aprofitada pels líders polítics estonians per culminar un procés 
de revitalització lingüística de la llengua que ja havia començat els anys 
previs a la declaració d’independència del país el 1991. En segon lloc, 
posaré el focus en el cas suec i analitzaré, en aquest cas, l’evolució dels 
discursos en la societat sueca en relació amb el contacte intens que exis-
teix entre el suec i l’anglès i em fixaré en com s’ha passat d’un discurs de 
l’anglès com a element positiu, de modernització i democratització, a un 
discurs on aquesta llengua és vista com a amenaça per a la sostenibilitat 
del suec en dominis lingüístics clau, tot observant els canvis linguoide-
ològics que han tingut lloc al país les darreres dècades. Tots dos casos, 
el de l’estonià i el del suec, ens serviran de base per, a la darrera part del 
capítol, proposar un resum de les idees bàsiques que en podem extreure 
des del punt de vista de la llengua catalana a Catalunya.

3. L’estonià i la recuperació de la independència

Estònia és la més septentrional de les repúbliques bàltiques. La capital 
és Tallinn i al país hi viuen poc menys d’1,3 milions de persones. Un 
68,5 % de la població declara l’estonià com a llengua primera, mentre que 
un 29,6 % declaren que és el rus la seva L1 (Statistics Estonia, 2011). La 
majoria dels habitants del país són bilingües o multilingües. De fet, amb 
Letònia i Lituània, és dels pocs estats membres de la Unió Europea en 
què més de la meitat de la població, un 52 % en concret, segons dades de 
l’Eurobaròmetre de 2012 (Comissió Europea, 2012), assoleix l’objectiu 
de la Unió que els parlants de cada Estat coneguin dues llengües a més 
de la seva L1. El rus (56 %) i l’anglès (50 %) són les dues llengües estran-
geres més conegudes per la majoria de la població del país. Tanmateix, 
tot i que el rus continuï sent la llengua estrangera més coneguda al país, 
si més no segons les dades de l’Eurobaròmetre de 2012 (Comissió Eu-
ropea, 2012), val a dir que hi ha hagut un retrocés important pel que fa 
al coneixement d’aquesta llengua entre els estonians en les últimes dues 
dècades, especialment entre els fragments de la població més jove. En 
paral·lel, l’anglès ha anat guanyant amb el pas del temps un pes més im-
portant, entre altres coses producte del seu paper simbòlic en el «retorn 
a occident» del país (Kasekamp, 2010).

Juntament amb Letònia i Lituània, a finals dels vuitanta i princi-
pis dels noranta del segle passat els tres països van ressorgir amb més o 
menys certa força fruit del desmembrament de la Unió Soviètica. Tots 
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tres estats tenen, doncs, molts elements històrics comuns, sobretot si es 
mira el seu passat més recent, des de l’època soviètica fins a l’actualitat. 
És per això que quan es parla de les repúbliques bàltiques s’engloba Es-
tònia, Letònia i Lituània en un mateix conjunt i se les consideri iguals 
en tots els aspectes. Tanmateix, però, val la pena fer notar que hi ha di-
ferències destacables entre els tres països. Les seves llengües nacionals 
són distants (hi ha, però, semblança entre el letó i el lituà com a llengües 
indoeuropees de la branca bàltica), les tradicions religioses són diferents 
(el luteranisme domina a Estònia i Letònia, però Lituània és majorità-
riament d’arrel catòlica), i els seus pesos demogràfics són també diferents 
(Estònia té 1,3 milions d’habitants, Letònia 2 milions, i Lituània 2,8 
milions). És per això que, a l’hora d’analitzar els seus sistemes polítics 
i sociolingüístics, val la pena aplicar una mirada per separat en les tres 
repúbliques i, en aquest cas, el centre de l’anàlisi serà Estònia.

Aprofitant la desintegració de la Unió Soviètica, el 20 d’agost de 
1991, en un clima de forta tensió bèl·lica arran del cop d’Estat a Moscou 
del 18 d’agost, Estònia va declarar la seva independència. En la recons-
trucció del nou Estat nació estonià, la llengua va jugar-hi un paper molt 
important. La Constitució del país, aprovada el mateix 1991, consolidava 
la designació de l’estonià com a única llengua oficial del país, una desig-
nació que ja es preveia en la llei lingüística aprovada (més a tall simbòlic 
que no pas pràctic) el 1989, ja en plena decadència soviètica. La legis-
lació lingüística al país, doncs, compta ja amb una trajectòria històrica 
consolidada i és una legislació robusta, amb més de 400 lleis, decrets i 
disposicions legals (Rannut, 2004). Tret de l’estonià i la llengua de signes 
estoniana, qualsevol altra llengua és considerada una llengua estrangera. 
La Llei de política lingüística (language act) és la que desplega els ele-
ments més importants des del punt de vista legal; va ser aprovada ja el 
1995, només quatre anys després de la recuperació de la independència 
(fet que denota la importància de la llengua en la construcció nacional 
del país), i va ser renovada i actualitzada el 2011.

El paper de la llengua, doncs, va ser clau en el restabliment de l’es-
tat estonià. Tant és així que en el mecanisme establert per tal d’adquirir 
la ciutadania del país s’havia de demostrar un coneixement tant de la 
llengua com de la història i la Constitució estonianes. No tothom, però, 
havia de passar per aquest procés de naturalització. Atès que el principi 
de restauració de la nacionalitat estoniana va ser el ius sanguinis, els ciu-
tadans que prèviament a l’ocupació soviètica de 1940 tenien la nacionali-
tat estoniana i els seus descendents van poder recuperar automàticament 
la seva condició de ciutadans estonians. La resta, si volien aconseguir el 
passaport estonià, hauria de passar per un procés de naturalització que 
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incloïa, com ja s’ha dit, un test de coneixements lingüístics i històrics. 
Tenint en compte que en el període de transició cap a la independència 
només un 15 % dels ciutadans russòfons residents a Estònia declaraven 
saber parlar estonià, queda clara la importància de la llengua en aquest 
moment històric del país.

En aquest context, de manera més o menys reticent, la majoria de 
russòfons van adaptar-se a la situació i progressivament van començar 
a adquirir habilitats en estonià de manera més clara i decidida, una 
tendència que s’ha anat consolidant al llarg dels anys. En la prime-
ra dècada postindependència, el nombre de russòfons que declaraven 
saber estonià va passar del 15 % al 40 % i actualment aquest índex se 
situa al voltant del 50 %. Aquestes són unes dades prou bones si tenim 
en compte que el gruix del sistema educatiu del país segueix estant 
dividit en dues línies, l’estoniana i la russòfona. Tot just el 2012 es va 
completar una fase de transició en les escoles russòfones de secundària 
en què el 60 % de les assignatures s’impartirien en estonià i el 40 % en 
rus. A més, bona part de la població russòfona viu concentrada al nord-
est del país, a les ciutats de Narva, Kohtla-Järve i Sillamäe, prop de 
la frontera amb Rússia. Només a la capital Tallinn hi ha oportunitats 
més reals perquè les dues comunitats lingüístiques hagin d’interactu-
ar amb més o menys freqüència. Dit altrament, russòfons i estonians 
conviuen pacíficament però ho fan força d’esquenes els uns dels altres. 
La segregació del món educatiu es trasllada també al món laboral (amb 
més o menys intensitat depenent de quins àmbits), les xarxes socials 
d’amistats solen ser poc permeables entre els diferents grups, i els ma-
trimonis lingüísticament mixtos entre russòfons i estonians són poc 
freqüents. En resum, doncs, majoritàriament, estonians i russòfons es 
toleren i accepten viure en una societat heterogènia, però fragmentada 
per raó de llengua alhora.

Convé afegir, en aquest punt, que les lleis de política lingüística 
estonianes permeten la possibilitat d’organitzar-se en règim bilingüe 
per a les minories del país. Una regió o ajuntament, per exemple, pot 
demanar gestionar els afers públics en una llengua que no sigui l’esto-
nià. La condició perquè això sigui viable, però, és que la població de la 
localitat que demani aquesta possibilitat tingui la ciutadania estoniana 
i es declari parlant d’una llengua diferent a l’estonià (rus, per exemple). 
Aquesta situació, però, es dona molt poc habitualment, per no dir gai-
rebé mai, atès que la majoria de la població russòfona són ciutadans 
de la Federació Russa o bé apàtrides, sobretot en les regions que fan 
frontera amb Rússia, on hi ha la principal concentració de la població 
russòfona del país.
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Quin va ser l’efecte de la recuperació de la independència per a l’esto-
nià, doncs? Certament, es va aconseguir capgirar una russificació impor-
tant de l’administració pública del país, de l’alt funcionariat i dels esta-
ments militars. Amb tot, en el global de la població, els nivells de russi-
ficació havien estat més tímids i havien penetrat amb menys intensitat. 
De fet, i amb l’excepció de l’etapa presidida per Brezhnev (1964-1982), 
l’estonià va poder mantenir una certa vitalitat lingüística també durant 
l’ocupació soviètica, i va ser així per diverses raons. Primerament, el que 
va ser una política per facilitar el moviment de la població russòfona al 
conjunt de la Unió Soviètica va acabar significant el manteniment d’un 
àmbit d’ús molt important per a qualsevol llengua: el sistema educatiu. 
Les autoritats soviètiques van disposar que hi hagués dues línies educa-
tives en repúbliques amb una llengua nacional diferent al rus. Això va 
permetre que l’estonià se seguís ensenyant i que la població estoniana 
seguís sent escolaritzada en estonià durant bona part del període d’edu-
cació obligatòria. Fins i tot en el nivell d’educació universitària es podien 
completar els estudis en estonià. La Universitat de Tartu, la més gran i 
de més pes dintre del país, oferia formació en estonià en la immensa ma-
joria de les matèries des del 1919. Durant els anys cinquanta i seixanta, 
moltes de les tesis doctorals en disciplines com medicina, física o biolo-
gia, s’escrivien en estonià. És durant els anys setanta i fins a mitjans dels 
vuitanta quan s’intensifica més decididament la russificació del sistema 
educatiu de línia estoniana. Un període, però, prou breu i abocat a canvis 
estructurals radicals, com ja hem comentat. La declaració d’oficialitat 
única de la llengua, doncs, s’afegiria a aquest context de canvi polític i 
social iniciat a mitjans dels vuitanta, uns canvis que anaven més enllà de 
la declaració d’oficialitat única per a l’estonià.

Així, la llengua va ser un instrument, un recurs si es vol, que les elits 
polítiques del país van mobilitzar en aquest període clau de la història 
contemporània d’Estònia. La declaració d’oficialitat única i el fet que 
s’hagués de demostrar un coneixement d’estonià en el procés de natura-
lització com a ciutadà del país simbolitzaven de forma prou clara que, en 
la creació del nou Estat independent, hi havia una llengua i una nació que 
se sobreposava. No és casualitat, doncs, que la Llei de ciutadania i el pro-
cés de naturalització fossin marcats de molt a prop per organismes com 
l’OSCE i la Unió Europea, el Comitè dels Drets Humans de l’ONU, 
Human Rights Watch o Amnistia Internacional (Branchadell, 2011). 
Aquest marcatge va ser molt intens durant els anys noranta i principis 
dels dos mil per diverses raons, principalment perquè hi havia el temor 
que s’acabés reproduint al Bàltic un conflicte semblant al dels Balcans. 
Durant els anys en què es van allargar les negociacions per a l’accés a la 
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Unió Europea i OTAN (accés formalitzat l’1 de maig de 2004), el mar-
catge internacional va ser més intens. 

Com a conseqüència, el govern d’Estònia va haver de dur a terme 
accions concretes per mirar de millorar la situació de la minoria russòfo-
na. Es va redactar un programa per a la integració a la societat estoniana 
2000-2007, continuat per un programa semblant entre els anys 2008-
2014 i encara per un tercer programa per al 2014-2020. Especialment en 
els primers programes, es posava molta èmfasi en l’adquisició d’habilitats 
lingüístiques com a clau per a la integració al país, amb poca previsió 
de com calia treballar aquesta expansió de les habilitats lingüístiques. 
Més enllà de l’àmbit lingüístic, un important problema permanent que 
es buscava redreçar era el de l’elevat nombre de residents amb nacionali-
tat indeterminada (ciutadans apàtrides). El 2003 hi havia un 12 % de la 
població en aquesta situació, mentre que un 7 % tenia la ciutadania d’un 
tercer país (majoritàriament de la Federació Russa). El 2016, 6,1 % dels 
residents permanents a Estònia segueix sense tenir passaport de cap país, 
mentre que un 9,7 % són ciutadans d’un tercer país. El ritme de natura-
lització els darrers anys és baix o molt baix, entre 1.300 i 1.500 persones 
a l’any, lluny de l’objectiu marcat pels programes d’integració de 5.000 
persones l’any, tot i que la majoria de ciutadans apàtrides (un 57 % en 
concret) declaren que voldrien poder accedir a la nacionalitat estoniana 
(Integration Monitoring, 2015). Queda, doncs, encara terreny per cór-
rer en la regularització de la situació de la minoria russòfona del país.

En definitiva, i com a conclusió d’aquest primer apartat, el cas estonià 
ens mostra com canvis jurídics i polítics profunds com són en aquest cas 
el restabliment de la independència política d’un país poden tenir efectes 
importants a curt i llarg termini pel que fa a la sostenibilitat lingüística 
d’una llengua mitjana. Amb més de dues dècades de trajectòria com a 
renovat Estat independent, Estònia i l’estonià tenen un lloc al món, fet 
important sobretot en un context on els estats nació segueixen sent pe-
ces importants en l’engranatge mundial. L’estonià, parlat per poc menys 
d’un milió de persones com a L1, és avui llengua oficial i de ple dret de 
la Unió Europea, i això té un valor simbòlic, però també pràctic, relle-
vant com a legitimador internacional i de respecte dels drets lingüístics 
dels seus parlants. Alhora, però, a escala interna la llengua ha estat un 
element simbòlic que les elits polítiques han mobilitzat, amb el suport 
de la majoria de la població, per hegemonitzar una idea de país molt 
propera al de «una llengua, una nació». En aquest context, la declaració 
d’oficialitat única va lligada a aquesta ideologia lingüística i, si bé és cert 
que amb la recuperació de la independència es van transformar elements 
clau de l’ecosistema lingüístic estonià a favor de la llengua pròpia, l’ofi-
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cialitat única en si no va pas generar aquestes modificacions clau, sinó 
que en va ser només un ingredient més (conseqüència de la reestructu-
ració jurídica i política de principis dels noranta). Aquestes són algunes 
de les idees bàsiques que ens demostra el cas estonià, les quals vistes des 
de la perspectiva catalana tenen més interès. Recuperaré aquestes idees 
més endavant en el capítol, en el resum i discussió final. En el següent 
apartat, però, em centraré en el segon cas que vull exposar, el del suec i 
el seu contacte intens amb l’anglès.

4. El suec i la intensa convivència amb l’anglès

A diferència d’Estònia, Suècia té una trajectòria com a país independent 
molt més llarga i evident. De fet, durant els segles xvii i xviii, Suècia va 
tenir un paper cabdal al nord d’Europa com a Estat imperialista i do-
minant a la riba del mar Bàltic. Com a llengua, però, el suec pot consi-
derar-se una comunitat lingüística mitjana, amb aproximadament 10,5 
milions de parlants repartits entre Suècia, on són la clara majoria de 
parlants, i Finlàndia, on ocupen posició de minoria nacional (represen-
tant el 5 % de la població finesa). De la mateixa manera que la majoria 
de parlants de llengües mitjanes, els suecs presenten un elevat grau de 
multilingüisme, especialment en relació amb l’anglès. Juntament amb 
altres països nord-europeus com Noruega, Dinamarca, Finlàndia i Ho-
landa, Suècia apareix constantment en els llocs més alts del rànquing de 
països amb més elevat nivell d’anglès (Education First, 2015). Segons 
l’Eurobaròmetre de 2012, el 86 % dels habitants de Suècia declaren tenir 
un bon coneixement d’anglès, el nivell més alt entre els estats membres 
de la Unió, juntament amb Dinamarca (Comissió Europea, 2012).

La relació i el contacte entre el suec i l’anglès, però, ve de lluny, i és en 
aquest context diacrònic de llarga durada que convé entendre la posició 
actual de l’anglès a Suècia. Ja el 1849 l’anglès formava part de les assig-
natures obligatòries en el sistema escolar suec (en les escoles de ciències 
exactes). El 1946 es va promoure una iniciativa educativa anomenada 
«anglès per a tothom» per tal d’obrir una finestra al món a tots els habi-
tants del país, i el 1962 l’anglès es va convertir en assignatura obligatòria 
per a tots els estudiants, i s’emmarcava la llengua com a font d’oportu-
nitats econòmiques i de desenvolupament personal (Hult, 2012). En 
les darreres dècades, però, s’ha anat consolidant un discurs que denota 
l’anglès amb connotacions més negatives, vist com a llengua dominant 
que pot posar en perill la sostenibilitat lingüística del suec. Per entendre 
aquest canvi de to del discurs en relació amb l’anglès a Suècia convé ob-
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servar els canvis transcorreguts en el país els darrers anys des dels punts 
de vista demogràfic, institucional i sociopolític.

Durant el segle xx, Suècia ha experimentat almenys tres canvis im-
portants a l’escala «macro» en relació amb les ideologies lingüístiques 
dominants al país: una primera etapa d’orgull nacional a principis de 
segle (fins als anys 1930), una segona etapa de neutralitat i on l’orgull 
nacional passa a ser tabú (1950-1980) i un tercer estadi on hi ha un res-
sorgiment nacionalista, conseqüència de l’estrès identitari produït per la 
globalització (a partir de 1990). A principis de segle, especialment entre 
les dècades de 1920 i 1930, el sentiment nacionalista suec era important 
i dominant, producte del llegat romàntic del segle xix. Els anys poste-
riors a la Segona Guerra Mundial, però, aquest sentiment va canviar 
radicalment i de forma ràpida. Com a conseqüència dels desastres del 
nazisme, la Suècia socialdemòcrata va invertir l’ordre de valors i durant 
bona part de la segona meitat del segle discutir o expressar públicament 
qualsevol idea nacionalista de tall xovinista suec era considerat un tabú. 
En aquesta època d’internacionalització (Oakes, 2005), el marc mental 
dominant al país és d’obertura de mires i de creixement personal i col·lec-
tiu, de presentar-se com a nació oberta al món i competitiva. En aquest 
marc, tenir uns bons coneixements d’anglès denotava precisament això, 
era una expressió de modernitat i justícia social. Saber anglès, doncs, 
passava a ser (paradoxalment) una característica profundament sueca. 
Com a curiositat, si es vol, és en aquest context que pren sentit la tria del 
grup ABBA de cantar en anglès: més enllà del seu desig d’arribar a un 
públic més gran, d’abast mundial, la recepció a bastament positiva de la 
societat sueca d’aquest fet demostra les connotacions obertament posi-
tives de l’anglès en aquesta època del segle xx. Tant és així que, segons 
Oakes explica (2005: 160), una campanya promoguda pel Consell de la 
Llengua Sueca i el servei de Correus del país de finals dels anys vuitanta 
per a un ús del suec no contaminat per l’anglès va ser rebuda pel públic 
en general com una expressió poc sana de nacionalisme suec, fins i tot 
titllada de racista.

Per tant, no era tant l’amenaça del corpus (el Swenglish o svengelska) 
el que s’intuïa com a element que posava en perill la llengua sueca, sinó 
l’amenaça de l’estatus (el domain loss o pèrdua de dominis lingüístics). 
El discurs sobre l’amenaça de l’estatus es fa més evident i guanya més 
terreny durant els anys noranta i és arran d’un canvi estructural d’ordre 
supraestatal que es desencadena de forma més clara: l’accés de Suècia 
a la Unió Europea el 1995. Tot i representar que el suec passava a ser 
de iure llengua oficial de la Unió, majoritàriament entre la població el 
sentiment era que es confirmava la diglòssia en relació amb l’anglès ja 
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que, en el si de la Unió, el suec passaria a ser una llengua de segon ordre 
en l’entramat lingüístic supraestatal. Aquest fet s’afegia a la ja aleshores 
percebuda creixent anglicització de dominis simbòlicament clau com ara 
l’àmbit dels negocis, la ciència i tecnologia, i bona part del món univer-
sitari i acadèmic.

En aquest context, el 1997 el Consell de la Llengua Sueca va rebre 
l’encàrrec parlamentari d’investigar si Suècia necessitava o no una llei de 
política lingüística. L’any 2000 es formava una comissió parlamentària 
amb experts acadèmics i membres de tots els partits polítics amb repre-
sentació al parlament; l’objectiu marcat era clar: elaborar un pla d’acció 
concret per a la promoció del suec. L’informe elaborat per aquesta co-
missió es va publicar el 2002 amb el títol Mål i Mun, traduït a l’anglès 
com Speech (discurs), un document1 amb 80 mesures concretes pensades 
per a la promoció del suec al voltant de les tres àrees típiques de plani-
ficació lingüística: la planificació de l’estatus, la planificació del corpus i 
la planificació de l’adquisició. Així, la comissió considera que: «1) el suec 
ha de ser una llengua completa, que serveixi per unir la nostra societat; 
2) en àmbits oficials i públics, el suec que s’utilitzi ha de ser correcte i 
efectiu; 3) tothom té dret a la llengua: al suec, a la seva llengua mater-
na, i a llengües estrangeres» (SOU 2002: 2). Aquest procés de política i 
planificació lingüística iniciat a finals dels noranta culmina el 2009 amb 
l’aprovació de la Llei de políticalingüística (language act), la qual recull 
els postulats del document Mål i Mun: es declara el suec com a llengua 
principal de Suècia, la llengua comuna a la qual tothom ha de poder ac-
cedir i la qual ha de poder ser usada en tots els àmbits de la societat. Són 
deu anys de tensions i debats públics sobre la llengua que deixen entre-
veure elements identitaris clau en la formació de l’entramat lingüístic i 
ideològic actual al país.

El punt de partida de la comissió d’experts que va elaborar Mål i Mun 
era el de la protecció i promoció de suec en un context de canvi social 
percebut com a profund i amenaçador per a la sostenibilitat de la llengua. 
Aquesta idea és del tot clara en l’inici del text, que comença per pre-
guntar-se: «Per què necessitem un programa d’acció?». Com a resposta, 
tres idees clau: l’anglès ha passat a ser dominant a escala internacional i, 
per tant, la seva influència a l’interior del país ha crescut; segonament, 
Suècia és un estat multilingüe, com a resultat de la immigració recent, 
així com el fet de tenir cinc llengües reconegudes oficialment com a his-
tòricament minoritàries; finalment, hi ha una creixent demanda social 
d’adquirir bones habilitats lingüístiques orals i escrites. En el fons, el di-

1. Se’n pot consultar un resum en anglès a <regeringen.se>.

http://regeringen.se
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lema dels polítics i planificadors lingüístics suecs és un dilema transver-
sal en totes les comunitats lingüístiques mitjanes: assegurar que el suec 
continuï tenint una posició important en dominis lingüístics clau, fent 
que la llengua funcioni com a element de cohesió social al país (llengua 
comuna i d’ús habitual en àmbits públics), alhora que s’assegura també 
que la població manté uns bons coneixements d’altres llengües d’abast 
internacional, especialment l’anglès, com a element clau de connectivitat 
lingüística i competitivitat internacional.

Si ens fixem en el paper i la posició de l’anglès a Suècia, s’observa que, 
efectivament, la llengua ocupa un lloc privilegiat en la jerarquia lingüís-
tica del país. No hi ha cap dubte que el suec ocupa la primera posició en 
aquesta jerarquia, però, pel seu valor simbòlic i instrumental, l’anglès se 
situa en segona posició, davant de les llengües minoritàries oficials (en el 
tercer nivell), i les llengües de la immigració (en un darrer nivell) (Hult, 
2012); val a dir que aquesta jerarquia no s’ha d’entendre com a judici 
de valor, sinó merament descriptiva de com les ideologies lingüístiques 
dominants configuren el terreny lingüístic del país. Més endavant faré 
referència a les conseqüències que aquesta configuració lingüística pot 
tenir per als diferents grups de parlants al país. Ara, però, val la pena 
adreçar la qüestió de si l’anglès representa realment una amenaça en de-
terminats àmbits d’ús clau o no.

Investigacions sociolingüístiques més recents (p. ex.: Bolton i Kutee-
va, 2012; Bolton i Meierkord, 2013) han volgut indagar en aquesta qües-
tió i amb resultats obtinguts conclouen que l’ús creixent de l’anglès no 
representa una amenaça greu per a la sostenibilitat del suec. Més aviat, el 
que s’observa és una creixent complexitat en les pràctiques lingüístiques 
dels parlants en funció de variables específiques de cada context comu-
nicatiu. L’anàlisi de Bolton i Kuteeva (2012), per exemple, se centra en 
el món acadèmic, tradicionalment percebut com un dels més propensos 
al retrocés del suec vers l’anglès. A partir d’una enquesta a més de cinc 
mil informants, estudiants i professors d’una universitat pública del país, 
observen que les actituds en relació amb el suec i l’anglès són diverses 
però sobretot estan relacionades amb l’àmbit acadèmic de cada discipli-
na. Així, en àrees de Ciència i Tecnologia, l’anglès és vist habitualment 
com un instrument, una eina mitjançant la qual acadèmics i estudiants 
en aquestes àrees duen a terme la seva feina; per contra, a l’àrea d’Hu-
manitats, l’amenaça de l’anglès tendeix a ser vista més explícitament i es 
percep com a problema. 

Kuteeva i Airey (2014) relacionen aquestes diferències amb les par-
ticularitats culturals de cada àmbit científic: en àrees on la llengua té 
un paper relativament poc important en la construcció de coneixement, 
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el conflicte lingüístic es percep com a menys important, mentre que en 
àrees on la llengua és central en la construcció i negociació del conei-
xement, aquest conflicte és més aparent. Anglès i suec, doncs, conviuen 
intensament en el món acadèmic, però això no significa que l’una des-
placi a l’altra. De fet, fins i tot en les aules de cursos els quals són ofici-
alment declarats com a impartits en anglès, el suec hi té una presència 
destacada també en activitats pedagògiques (Söderlundh, 2012). En un 
altre estudi, Bolton i Meierkord (2013) troben que, per a la majoria de 
la població i per a la major part de funcions a Suècia, no és pas l’anglès 
la llengua comuna de referència, sinó el suec. Com és, doncs, que són 
els àmbits més elitistes (negocis i comerç internacional, món acadèmic 
i de recerca universitària) els que atrauen el focus de la discussió de la 
pèrdua de domini?

Com apuntàvem més amunt, la clau de tot plegat és l’estrès identitari 
generat per la globalització, estrès creixent en els anys noranta i concretat 
amb l’accés del país a la Unió Europea. En aquest sentit, es produeix una 
renacionalització del discurs polític, el qual, en un país com Suècia, és 
interessant d’analitzar. Oakes (2005) resumeix aquesta tensió fent refe-
rència al fet que (paradoxalment), com més gran és el grau de globalit-
zació en una societat, més creix el sentiment de nacionalitat, sentiment 
que dona una percepció d’estabilitat i control i que permet navegar enmig 
de les incerteses de la globalització amb aparentment més seguretat. A 
Suècia, però, aquesta renacionalització és difícil de gestionar per part 
de l’Estat, un Estat on històricament el marc mental socialdemòcrata 
posava èmfasi en valors com la justícia social, l’equitat i la modernitat. 
Milani i Johnson (2008) ofereixen una lectura més tècnica d’aquest pro-
cés de renacionalització i de com el debat lingüístic de finals dels noran-
ta i primera dècada del segle xxi pot interpretar-se com una expressió 
clara de les tensions i paradoxes generades en aquest procés a Suècia. 
Dit breument, les paradoxes són principalment dues: historicoculturals, 
per una banda, i sociolingüístiques, per una altra. Així, en el moment 
en què l’Estat accepta legislar en matèria de política lingüística es viola 
el principi ideològic de neutralitat. Deixa de ser tabú, doncs, el fet que 
l’Estat designi el suec com a llengua oficial i es remarqui d’aquesta ma-
nera la dominació del grup majoritari en el pla simbòlic. L’interessant 
del cas, però, és que amb el rerefons del tabú de la preeminència sueca, 
els redactors de Mål i Mun posen èmfasi en l’àmbit comunicatiu i en la 
necessitat de disposar d’una llengua correcta i efectiva, fent valer el pla 
instrumental per sobre del valor simbòlic de la llengua. De la matei-
xa manera, emmarcar el suec com a llengua amenaçada per l’anglès és 
un recurs discursiu legitimador de la renacionalització lingüística que 
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permet evitar una explicitació més exacta de la qüestió de fons. Com a 
conseqüència, en el terreny sociolingüístic, el procés d’oficialització del 
suec i el debat generat al voltant d’aquest fet posa en evidència que ha 
de ser una sola llengua, el suec, la que garanteixi la cohesió lingüística 
del país, amb la contradicció que això significa pel que fa al suport del 
multilingüisme i la diversitat, i amb el potencial de discriminació lin-
güística que se’n pot derivar.

Especialment destacable en el debat públic generat al voltant de la 
qüestió lingüística a Suècia és la discussió sobre si caldria o no introduir 
un test de ciutadania per a aquelles persones que vulguin obtenir la naci-
onalitat sueca, un test que inclouria un examen de llengua. Aquest debat 
va tenir lloc la tardor del 2002 i Milani (2008) n’ofereix una lectura que 
va justament en el sentit d’exposar les contradiccions apuntades en el 
paràgraf anterior. Tot i que molts comentaristes feien notar la necessitat 
d’introduir aquest test com a mesura de garantia d’igualtat d’oportuni-
tats d’accés a la llengua i a la ciutadania (proposant, per tant, un marc 
democratitzador i de justícia social), en realitat el test remarcaria la pree-
minència de la majoria sueca davant de les minories immigrants del país. 
El test, independentment de si és superat amb èxit o no, simbòlicament 
subratlla qui forma part i qui no de la comunitat imaginària sueca, in-
cloent-hi els uns (els que no han de passar el test) i excloent-ne els altres 
(els que l’han de passar), amb, novament, un potencial de discriminació 
ètnica i lingüística important.

En resum, com bé assenyala Salö (2014), el discurs de la pèrdua del 
domini del suec és un discurs que emergeix arran de la percepció del 
desmembrament del projecte d’Estat nació i el règim lingüístic que se’n 
derivava, amb pressions en múltiples direccions. La pèrdua de seguretat 
identitària, lligada amb incerteses econòmiques i la creixent arribada de 
població d’altres països han reforçat i fet créixer el sentiment de renacio-
nalització que neix a mitjan dels anys noranta. Clarament, el creixement 
del suport electoral del partit antiimmigració dels Demòcrates Suecs 
(Swedish Democrats), amb gairebé un 13 % dels vots en les eleccions de 
2014 i 49 dels 349 escons al parlament, s’ha d’entendre en aquest con-
text. El cas suec, doncs, aporta elements de debat rics en la discussió 
de la sostenibilitat lingüística de les llengües mitjanes, amb els dilemes 
identitaris i sociolingüístics característics del moment present. En con-
junció amb el cas estonià, en el següent apartat oferiré una lectura breu 
del més destacat d’aquests dos casos en relació amb la situació del català.
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5. La perspectiva nord-europea i el cas català

Des del punt de vista del cas català, què en podem extreure dels exem-
ples estonià i suec presentats en aquest capítol? En primer lloc, queda 
ben clar que cada cas és un món a part, i el català no n’és pas una ex-
cepció (v. Soler Carbonell, 2013, per a un tractament més aprofundit 
dels casos català-estonià). Per tant, a l’hora de traçar paral·lelismes s’ha 
d’anar en compte i s’ha de tenir clar que qualsevol comparació direc-
ta és arriscada. Tant és així que tots dos casos, el suec i l’estonià, ens 
permeten observar que objectius polítics en principi iguals, com ara 
l’accés a la Unió Europea, poden desencadenar debats i marcs mentals 
ideològics ben diferents. A Estònia, l’accés a la UE era vist com un 
horitzó volgut i desitjable, de manera que significava marcar un pas 
important de distanciament amb el passat soviètic; a Suècia, passar a 
formar part de la UE va representar un punt d’inflexió important en 
l’augment de l’estrès identitari causat per la creixent globalització i la 
conseqüent renacionalització del país, amb resultats també sociolin-
güístics, com hem vist.

Amb tot, però, i justament en aquesta mateixa línia, el que sí que 
podem apuntar a partir de l’anàlisi dels casos suec i estonià és que can-
vis estructurals importants (jurídics, polítics, d’ordre econòmic i social) 
tenen conseqüències per als marcs de representació mental i de les ideo-
logies lingüístiques dominants, sempre diferents en cada situació i deter-
minades per la configuració històrica i social específica de cada cas. Fer 
política lingüística, doncs, és fer política d’intervenció social (Cooper, 
1989), i legislar sobre llengua és legislar sobre quina mena de país es vol, 
amb quines relacions grupals i amb quins marcs discursius (integradors 
i oberts o excloents i tancats).

Des de Catalunya, una qüestió que ha generat un interès innegable i 
creixent els darrers anys ha estat el de l’estatus de les llengües, un debat 
especialment centrat al voltant de la necessitat o no de declarar el català 
com a llengua oficial (única) de la futura Catalunya independent (v. Sen-
dra i Vila, 2016). Tant Estònia com Suècia han passat per processos de 
legislació lingüística semblant en períodes més o menys recents. Si ens 
fixem en Estònia, la declaració d’oficialitat única de l’estonià s’ha d’en-
tendre i interpretar en el context històric, social i polític del moment, 
com un recurs més que servia per marcar distància amb el passat soviè-
tic aleshores recent. Declarar l’estonià com a llengua oficial única en la 
renovada república estoniana marcava una voluntat clara de subratllar 
quin grup lingüístic passava a ser dominant i quines eren les noves re-
gles del joc. Per altra banda, a Suècia el 2009 es culmina (almenys ins-
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titucionalment) un procés de política i planificació lingüística en què es 
deixa entreveure clarament un procés de renacionalització del país en 
un estat on neutralitat, justícia social i acceptació de la diversitat han 
estat històricament elements clau en la configuració dels marcs ideolò-
gics dominants. El procés de renacionalització ha continuat i continua 
actualment, com indica, per exemple, el creixement del suport electoral 
del partit d’antiimmigració dels Demòcrates Suecs, per bé que aquest 
partit representa encara una minoria dels electors suecs.

El que és important de destacar dels dos casos és que declaracions 
d’oficialitat (única o no) lingüística van sempre acompanyades de canvis 
estructurals i de tensions ideològiques i de marcs mentals que en cada 
societat són el resultat i la causa alhora de factors històrics, socials, eco-
nòmics i discursius. La clau es troba a detectar quines són les tensions 
ideològiques principals en cada moment i, particularment pel que fa a 
debats lingüístics (d’acord amb Blommaert, 2005), indagar en: 1) quins 
són els interessos concrets de cada grup immers en el debat; 2) quines 
són les condicions discursives en què es desenvolupa el debat (el marc 
mental que proporciona les condicions del debat), i 3) amb quins recursos 
discursius es desenvolupa el debat.

Va més enllà dels límits d’aquest capítol de tractar a fons tots aquests 
tres elements per a cadascun dels dos casos presentats aquí, el suec i 
l’estonià (tot i que en certa mesura es poden intuir a partir de l’exposició 
de cada cas presentada més amunt). Quines són, però, les conseqüèn-
cies de cada procés d’intervenció política lingüística en els dos casos 
observats? A Estònia, amb un marc més explícitament restrictiu, esto-
nians i russòfons conviuen prou pacíficament, però no pas de manera 
integrada. A Suècia, amb un marc a priori més inclusiu, la legislació 
lingüística s’engloba en un procés de renacionalització del país i acaba 
sent una peça simbòlica més (potser clau) en l’establiment de la majoria 
sueca com a dominant i hegemònica al país.

En definitiva, i com a conclusió final, legislar sobre llengua és legislar 
sobre el model de país. Convé, doncs, que tota política lingüística sigui 
una política que condueixi a marcs mentals d’inclusió i d’obertura, marcs 
que no estableixin les bases per a cap mena de discriminació, sinó que en 
el pla simbòlic i identitari hi hagi lloc per a la representació col·lectiva i 
l’afirmació positiva no només de les majories socials, sinó també de les 
minories. Es decideixi o no legislar explícitament sobre llengua, estic 
convençut que els representants polítics de la Catalunya independent 
del futur, quan arribi el moment, tindran el deure i la responsabilitat de 
vetllar perquè això sigui així i perquè la futura legislació lingüística al 
país sigui incloent, democràtica i integradora.
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Com i quan vam deixar de ser 
monolingües els catalanoparlants?
Francesc Bernat i Baltrons
Universitat de Barcelona

1. Introducció

Si haguéssim de resumir en pocs mots l’ús social de la llengua catalana 
del segle xvi ençà, destacaríem que ens trobem davant d’un doble pro-
cés de retrocessos i reaccions. Així, per una banda, és clar que el català 
ha anat cedint progressivament usos o funcions socials a altres llengües 
d’Estat des del segle citat, fins al punt que la història moderna i con-
temporània de la llengua catalana és, en bona mesura, la història de la 
penetració forçada del castellà (o, segons el lloc, del francès o l’italià)1 
en els territoris catalanoparlants. Aquest és un dels símptomes típics 
d’un procés de minorització lingüística, paral·lel als que han afectat 
altres llengües europees durant la mateixa època. Cal recordar que 
aquests processos, alhora quantitatius (pèrdua de parlants i funcions) 
i qualitatius (descohesió/hibridació de la llengua i crisi de la consci-
encia lingüística), comencen primer pels usos més formals i les elits, 
i solen acabar desembocant en una substitució final de l’idioma quan 
el retrocés acaba afectant també la resta de funcions i classes socials. 
Evidentment, aquesta darrera fase només pot desenvolupar-se després 
de la bilingüització completa de la societat afectada en la llengua do-
minant i, sobretot, quan els parlants decideixen deixar de transmetre 
la llengua dominada a les noves generacions. En aquest sentit, hem de 

1. Segons Pradilla i Sorolla (2015), Andorra, la Catalunya Nord i la ciutat de l’Alguer 
concentren menys del 5 % de la població dels països catalanoparlants, per la qual cosa la inci-
dència del francès i l’italià en el conjunt de territoris de llengua catalana és quantitivament molt 
baixa. Això justifica que en aquest article ens centrem bàsicament en la introducció històrica 
del castellà.
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tenir en compte que avui ja no queden parlants monolingües de cata-
là, que a penes hi ha cap àmbit social en què sigui d’ús exclusiu, i que 
la transmissió intergeneracional és molt dèbil o ja inexistent en alguns 
territoris perifèrics de la seva àrea. 

Amb tot, i per contra, la comunitat de llengua catalana presenta una 
especificitat que la singularitza en la història contemporània de les llen-
gües minoritzades europees. Es tracta de la notable reacció social contra 
aquest procés de subordinació, liderada pel catalanisme politicocultural, 
que ha actuat sobretot a Catalunya des de finals del xix quan la situa-
ció política a l’Estat espanyol no li ho ha impedit.2 Aquesta reacció ha 
aconseguit frenar en part el procés de minorització esmentat, ha recu-
perat una part dels usos i àmbits perduts anteriorment, i ha atret nous 
parlants d’origen al·lòcton. Tanmateix, cal reconèixer que aquests pro-
gressos no han estat complets en tots els àmbits i que alguns presenten 
encara importants dèficits i, sobretot, que la incidència geogràfica de 
la recuperació és molt desigual, ja que en algunes regions el català està 
pràcticament extingit (com a la ciutat d’Alacant) mentre que en d’altres 
s’ha aconseguit mantenir o recuperar l’ús públic i privat de la llengua 
(per exemple, a la Catalunya no metropolitana), passant por tota mena 
de situacions intermèdies en la resta de territoris de l’àrea lingüística. 

És clar, doncs, que una de les característiques que defineixen avui l’ús 
social del català és la gran diversitat de situacions sociolingüístiques que 
es donen en l’àrea d’aquesta llengua com a resultat del grau (o manca) de 
reacció que ha suscitat el procés de minorització a què hem al·ludit. En 
definitiva, la història social del català dels darrers cinc segles no s’entén 
sense tenir en compte la penetració del castellà, que en cap cas va ser 
una lliure decisió com alguns han manifestat.3 Explicar sintèticament 
els agents que han intervingut en aquest procés i les etapes que ha seguit 
seran els objectius principals d’aquest article. 

2. Els agents del procés de minorització

Com en tot procés de minorització (Pueyo, 1996), cal parar especial 
atenció als agents socials que han difós i imposat la llengua dominant, 

2. Pensem sobretot en les dues dictadures espanyoles del segle passat (1923-1930, 
1936/9-1975).

3. «Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nun-
ca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad 
libérrima el idioma de Cervantes» (paraules de l’exmonarca espanyol Juan Carlos I pronuncia-
des el 23 d’abril del 2001 en el lliurament dels premis Cervantes).
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en el nostre cas, el castellà (especialment), el francès o l’italià. En 
aquest sentit, cal resseguir sobretot la trajectòria històrica i el grau d’in-
cidència regional de tres factors: l’acció dels estats en forma de política 
lingüística (ja sigui explícita o implícita),4 el grau de col·laboració de la 
població afectada (especialment de les elits autòctones, que solen mar-
car la pauta dels comportaments socials) i, finalment, la intensitat de 
les transformacions socioeconòmiques de l’edat contemporània, entre 
les quals destaquem la mobilitat social, l’abast de les grans migracions 
i la incidència dels mitjans audiovisuals. És la combinació particular 
d’aquests tres agents a cada territori catalanoparlant, així com la força 
de les reaccions contràries a la subordinació del català, allò que ex-
plica els diferents ritmes que ha seguit el procés de minorització que 
afecta l’àrea catalanoparlant des de fa cinc segles. Dels tres factors, 
el desencadenant del procés de minorització és sempre el primer: la 
política lingüística dels estats. El segon n’és una conseqüència, ja que 
les elits locals reforcen el seu poder col·laborant i identificant-se amb 
els estats, tot i que també poden trencar-hi o distanciar-se’n si creuen 
que no en surten prou beneficiades.5 El tercer, en canvi, és el resultat 
dels canvis socioeconòmics que han afectat el món occidental a partir 
del xix, els quals poden haver estat afavorits o alentits pels estats a fi 
d’adaptar-los als seus interessos, però no sempre amb èxit ni mai amb 
un control absolut. 

Tot i això, cal matisar i ponderar l’efecte real que ha tingut l’acció 
estatal perquè no sempre ha aconseguit els objectius que desitjava. Per 
una banda, és clar que els mitjans de coerció lingüística dels diferents 
estats no han estat igual d’eficaços, a banda que no es pot comparar la 
incidència social de les institucions públiques a l’edat moderna i a la con-
temporània. Per exemple, França sempre s’ha caracteritzat per una efi-
càcia molt més alta en l’extensió de la seva llengua estatal que Espanya, 
tant a l’edat moderna com, sobretot, la contemporània. Així mateix, el 
procés de minorització sempre ha estat condicionat per les dinàmiques 
que singularitzen els diversos àmbits socials a cada lloc. Per exemple, el 
procés de castellanització de l’ensenyament s’enceta al segle xviii, induït 

4. La plasmació més habitual de la política lingüística explícita han estat les prohibicions del 
català, ben estudiades per Ferrer i Gironès (1985). Pel que fa a la política lingüística implícita, un 
bon exemple és la instrucció secreta del fiscal del Consejo de Castilla, José Rodrigo Villalpando, 
als corregidors de Catalunya (1717): «pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana 
a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto 
sin que se note el cuidado.» Amb tot, altres decisions governamentals, com l’extensió de l’ense-
nyament i el servei militar obligatoris, han demostrat ser molt més efectives que les prohibicions.

5. Aquest és el cas, per exemple, de la burgesia catalana a partir de la crisi de 1898.
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per la política lingüística dels Borbons, mentre que el de la cultura escrita 
és anterior i respon a altres factors. Per altra banda, cal no menystenir 
la resistència de la població a l’acció dels estats, sovint poc o mal docu-
mentada abans del sorgiment del catalanisme polític.6 En aquest sentit, 
queda molt per investigar encara sobre els detalls del procés d’extensió de 
les llengües d’Estat als països catalanoparlants, malgrat que ja coneixem 
prou bé les línies generals que ha seguit.7 

Pel que fa al grau de la col·laboració dels catalanoparlants amb la polí-
tica lingüística dels estats, els indicatius més importants que cal seguir és 
l’extensió de la llengua dominant entre els diferents grups de la societat 
(és a dir, el procés de bilingüització social), especialment entre les elits, 
i, sobretot, estudiar el manteniment o la interrupció de la transmissió 
intergeneracional de la llengua dominada. Respecte al primer fenomen, 
sabem que la bilingüització total dels catalanoparlants amb la respectiva 
llengua estatal és molt recent, ja que no va aconseguir-se fins a la primera 
meitat del segle xx, tot i que als territoris administrativament espanyols 
va ser més lenta. Amb tot, les elits autòctones ja havien abraçat la llengua 
de l’Estat a l’edat moderna, la qual cosa explica per què el bilingüisme 
(acusadament diglòssic) va ser durant molt temps un signe de classe als 
països catalanòfons.

Pel que fa a la transmissió intergeneracional, els darrers estudis (ve-
geu-ne un sumari a Mas i Montoya, 2011) certifiquen que el primer 
grup que va abandonar la llengua catalana va ser l’aristocràcia valen-
ciana a mitjan segle xvi, per bé que aquest fenomen va trigar més a 
estendre’s entre la resta dels grups dirigents del països catalanòfons. 
A partir del xx aquest comportament s’estengué lentament a la resta 
de classes socials, sobretot les urbanes, en aquells territoris on les elits 
havien començat a abandonar la llengua catalana a la segona meitat 
del xix. Amb tot, els territoris capdavanters en la substitució del català 
estan situats bàsicament fora de l’Estat espanyol (la Catalunya Nord i 
l’Alguer), la qual cosa evidencia que el comportament de les elits no és 
el factor més decisiu perquè el conjunt d’una societat abandoni la seva 
llengua sinó l’eficàcia de la política dels estats. Al costat del cas valen-
cià, amb un procés de substitució parcial (Mas i Montoya, 2011), un 
altre exemple que ho corrobora és l’adopció privada del castellà entre 
una part de l’alta burgesia catalana en el tombant entre els segles xix 

6. Vegeu-ne un bon exemple a Montoya (2012).
7. Precisament, aquesta és una de les línies de recerca del projecte en què s’emmarca el 

present article: La evolución (inter)generacional de las bilingüizaciones: contextos, mantenimiento y 
sustitución lingüísticos (FFI2015-64459-P), dirigit pels doctors Albert Bastardas i Emili Boix 
de la Universitat de Barcelona.
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i xx, que no va generalitzar-se entre el grup ni va superar els límits de 
classe. En aquest procés, doncs, hi tingué molt a veure l’extensió de la 
mobilitat social en la nova societat capitalista i el grau d’oposició a la 
política lingüística estatal.

Tanmateix, al costat dels territoris on avui es dona un abandonament 
acusat o parcial del català (Catalunya Nord, l’Alguer i les àrees urbanes 
del País Valencià), trobem també altres zones on els parlants han (re)
valoritzat el català en el darrer segle i la transmissió lingüística interge-
neracional no només s’ha mantingut sinó que ha atret una part dels re-
sidents al·loglots. És evident que aquest fenomen s’explica sobretot com 
una conseqüència del rebuig majoritari dels catalanoparlants d’aquests 
territoris (especialment a Catalunya) a la política lingüística dels estats, 
especialment notable a partir de la difusió social del catalanisme polí-
tic a finals dels xix, un moviment que considera la llengua pròpia l’eix 
central de la identitat catalana i que és contrari, per tant, a la política de 
subordinació lingüística dels estats. 

Però, com ja hem avançat, el procés de minorització del català no pot 
deixar de banda les profundes transformacions socials, econòmiques, 
tècniques i culturals que caracteritzen l’edat contemporània, les quals 
han afectat tota la població el segle xx (especialment a la segona mei-
tat), perquè han ajudat a difondre les llengües d’Estat tant o més que 
la política lingüística dels governs. En aquest sentit, l’auge dels sectors 
secundari i terciari en l’economia, la urbanització creixent del territori, 
la mobilitat social, les migracions massives i els mitjans de comunicació 
de masses han dut les llengües dels estats nació fins als últims racons de 
la catalanofonia amb una intensitat i una eficàcia mai coneguda abans. 
Per això, el grau de modernització socioeconòmica és també un factor 
decisiu per entendre l’abast del procés de minorització en qualsevol ter-
ritori de llengua catalana. Un bon exemple de la importància d’aquest 
fenomen és la situació del català a la Franja de Ponent, una de les àre-
es en què els índexs de manteniment i ús del català han estat dels més 
alts fins fa pocs anys, malgrat l’escassa presència pública del català a la 
zona per l’acció de les institucions espanyoles i aragoneses, la col·labo-
ració de les elits autòctones i la poca resistència de la població local a 
la política de subordinació. És evident que l’únic que pot explicar-ho 
és l’estructura socioeconòmica de la Franja, dependent del sector pri-
mari, amb molt pocs nuclis urbans i escassa immigració.8 Així mateix, 

8. Tanmateix, els darrers estudis (v. Sorolla, 2016) certifiquen que el procés de substitució 
lingüística ha començat a estendre’s entre les joves generacions de la Franja de Ponent a les dues 
últimes dècades.
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i com a exemple oposat, el desenvolupament econòmic de Catalunya, 
Andorra o les illes Balears, basat en el sector secundari i/o terciari, és 
el que explica els elevadíssims índexs d’immigració que han minoritzat 
quantitativament els catalanoparlants d’aquests territoris durant la sego-
na meitat del xx i principis del xxi. En aquest sentit, no podem oblidar 
que el percentatge de les persones que es consideren catalanoparlants a 
l’àrea del domini lingüístic sota sobirania espanyola ja no arriba avui al 
50 % del total de la població.9

3. Etapes del procés de minorització del català

Com totes les llengües europees que no van poder accedir a la segona 
revolució ecolingüística europea10 entre els segles xv i xvi, el procés de 
minorització del català ha passat per dues grans etapes clarament dife-
renciades: la que correspon a l’edat moderna, en què l’acció dels estats 
anava destinada sobretot a difondre les seves llengües entre les elits au-
tòctones i els àmbits formals; i la que correspon a l’edat contemporània, 
en què la política lingüística dels estats, que disposen ara de mitjans força 
més potents, estarà adreçada a tota la població i s’aprofitarà dels canvis 
socioeconòmics de l’era capitalista per difondre les llengües nacionals 
amb molta més eficàcia. Amb tot, en el cas del català és aconsellable 
distingir dues fases dins l’edat moderna, perquè a partir de la guerra de 
Successió (1701-1715) el retrocés de la llengua dins els àmbits formals 
s’accelera significativament a causa de la supressió de les institucions 
polítiques autòctones, que fins aquell moment havien funcionat princi-
palment en la llengua del país, i l’inici de la nova política lingüística del 
Borbons destinada a afavorir l’expansió social del castellà. En definitiva, 
el procés de minorització dels usos lingüístics que caracteritza la història 
moderna i contemporània del català ha seguit tres estadis que descriu-
rem sumàriament a continuació, tot precisant la incidència dels agents 
descrits en l’apartat anterior a cada territori catalanoparlant.

9. Segons Pradilla (2015, 147-148), el 31,6 % dels habitants dels tres grans territoris (Ca-
talunya, País Valencià i illes Balears) declaren tenir el català com a primera llengua i el 34,9 % 
s’hi identifiquen. La resta es declaren majoritàriament castellanoparlants i una petita minoria 
(al voltant del 5 %) usuaris d’altres llengües i bilingües.

10. Segons Baggioni (1997), aquesta revolució ecolingüística europea es caracteritza per 
un triple procés: el pas d’alguns vulgars «il·lustres» de l’edat mitjana a la condició de llengües 
dels nous estats moderns (les quals, com a conseqüència, inicien un procés de gramatització o 
codificació que les iguala al llatí), la seva expansió fora d’Europa i l’inici de la crisi del llatí, que 
anirà perdent la seva antiga condició de llengua comuna de l’Occident europeu.



87 

C O M  I  Q U A N  VA M  D E I X A R  D E  S E R  M O N O L I N G Ü E S

La primera etapa abasta els segles xvi i xvii i és l’inici del procés de 
replegament dels usos de la llengua. Com és sabut, els usos formals del 
català entraren en crisi en aquesta època com a resultat de la progressiva 
supeditació política i cultural dels països catalanòfons a Castella que im-
plicà la seva integració definitiva en la monarquia hispànica, la qual cosa 
va impedir que la nostra llengua accedís al rang d’idioma de les noves 
monarquies absolutes. Aquesta crisi, però, només afectà les elits políti-
ques i culturals autòctones, les quals abraçaren totalment o parcialment 
el castellà,11 la llengua promocionada pels nous monarques. Amb tot, 
el català no és perseguit oficialment ni prohibit, excepte a la Catalunya 
annexionada a França a partir de 1659,12 sinó relegat a una posició subal-
terna en els àmbits formals.13 Això explica que la crisi afecti sobretot l’ús 
del català com a llengua àulica i literària, i que en cap moment deixi de 
tenir una presència destacable en els usos formals autòctons, tant admi-
nistratius com escrits, tret de la Franja de Ponent a partir de mitjan segle 
xvi per l’acció de les autoritats aragoneses. Amb tot, la gran majoria dels 
catalanoparlants –sobretot la massa camperola analfabeta, però també 
una part dels notables locals– queden al marge d’aquest fenomen i resten 
o bé monolingües en català o bé amb un coneixement molt superficial del 
castellà. En aquesta etapa, doncs, els territoris catalanòfons més afectats 
al final del període (llevat d’Andorra, l’únic que en queda al marge) són 
el País Valencià, la Catalunya Nord i la Franja de Ponent, tot i que el 
procés de minorització estava en una etapa molt inicial.

La segona etapa comença després de la guerra de Successió i es clou 
amb l’inici de la construcció dels estats liberals espanyol i francès, ja 
ben entrat al segle xix.14 Es tracta d’un breu període caracteritzat per 
l’aprofundiment qualitatiu i quantitatiu del procés de replegament ini-
ciat en el període anterior, però englobat encara dins el marc definit 
per l’edat moderna i la segona revolució ecolingüística europea. Atès 

11. L’aristocràcia valenciana i la que emigrà a la Cort fou la primera a abandonar comple-
tament la llengua catalana; la petita noblesa i les elits culturals, en canvi, solien mantenir-la en 
els contextos privats.

12. Especialment a partir de l’edicte de Lluís XIV (1700), que deixà sense validesa legal 
tota documentació i deliberació pública que no estigués feta en francès. Sobre la integració 
lingüística de la Catalunya Nord a França v. Iglesias, 1998.

13. En aquest sentit, ens sembla molt adequat el terme quasidiglòssia de classe, encunyat per 
Escribano (2016) per definir la situació lingüística als territoris de la Corona d’Aragó durant 
els segles xvi i xvii.

14. Malgrat els breus assajos anteriors, l’estat liberal s’implanta definitivament a França 
després del 1830 (tot i que de facto ja era vigent des de la consolidació de la primera república) i 
a Espanya el 1833. Per això, proposem iniciar aquesta segona etapa a partir del segon terç del 
segle xix.
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que els Decrets de Nova Planta (i, anteriorment, l’edicte de Lluís XIV) 
signifiquen l’inici d’una política lingüística oficial destinada a expulsar 
progressivament el català (i les altres llengües no castellanes) de tots 
els àmbits formals possibles –que mai no havia existit abans–, els trets 
més significatius que defineixen aquesta segona etapa són la margina-
ció oficial de la llengua i la progressiva extensió de la diglòssia amb la 
llengua de l’Estat. Tot i això, i sense menystenir-ne l’efecte, les mesures 
legals contra el català van tenir una eficàcia limitada, perquè no sempre 
es disposava dels mitjans adequats per fer-les complir15 i, a més, sovint 
no anaven adreçades al conjunt de la població (que resta majoritària-
ment analfabeta i monolingüe) sinó a les capes benestants, les quals 
aprofundeixen el seu grau d’alienació lingüística. En aquesta segona 
etapa, doncs, i llevat d’Andorra i la Menorca britànica, la dinàmica en 
el procés de minorització és semblant a la major part del territori ca-
talanoparlant, així com el grau de col·laboració de les elits autòctones, 
tot i que a la Catalunya Nord el procés anava més avançat per l’eficaç 
pressió de l’Estat francès. 

La tercera i última etapa (que arribaria fins als nostres dies) està 
marcada per la construcció dels nous estats nació europeus i el canvi de 
paradigma ecolingüístic que comporten les revolucions liberals del xix: 
la unificació política, econòmica i lingüisticocultural de tota la població 
serà concebuda ara com l’única via per assolir el progrés i l’estabilitat 
de les noves nacions, per la qual cosa esdevindrà un dels principals ob-
jectius dels estats liberals. A més, les profundes transformacions socials 
impulsades pel capitalisme i els avenços tècnics durant els dos darrers 
segles –migracions, urbanització creixent, nous mitjans de comunicació 
i transport, etc.– potenciaran encara més les mesures legals destinades a 
aconseguir la uniformitat lingüística de la població a cada Estat nació. 
El principal efecte d’aquests nous factors és la bilingüització progressi-
va de tots els catalanoparlants (acomplerta a mitjan segle xx) i la inter-
rupció generalitzada de la transmissió lingüística intergeneracional en 
els territoris més avançats en el procés de minorització, tot i que molt 
condicionada per l’efectivitat de cada Estat en la difusió de la respectiva 
llengua nacional. 

La gran novetat, però, és que aquest procés de minorització ha es-
tat qüestionat des de finals del xix i bona part del segle xx per una 
part dels catalanòfons, especialment a Catalunya, que han aconseguit 
alentir-lo amb més o menys eficàcia i, fins i tot, fer tornar la llengua en 

15. Les reiteracions oficials al llarg del xviii i xix sobre la prohibició del català en l’ense-
nyament del catecisme o les representacions teatrals en són un bon exemple.
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determinats àmbits públics en què s’havia perdut.16 Amb tot, aquesta 
recuperació ha provocat fortes tensions amb els partidaris de mante-
nir la política lingüística dels estats durant l’últim segle, els quals han 
aconseguit fer revertir, frenar o alentir l’avenç social del català en de-
terminats períodes, especialment durant les dues dictadures espanyoles 
del xx. També cal sumar-hi l’efecte de les grans migracions al·lòctones 
del segle xx i principis del xxi, que han rebaixat significativament el 
percentatge de catalanoparlants dins la pròpia àrea lingüística, fins i tot 
en els territoris on tradicionalment es mantenia més bé l’ús social del 
català, com les illes Balears.

4. Conclusió: la diversitat sociolingüística com 
a tret distintiu del català contemporani 

Com hem vist, el procés de minorització del català, iniciat a principis 
de l’edat moderna, ha anat afectant profundament els usos lingüístics de 
tota l’àrea del català, fins al punt que en determinats territoris perifèrics 
s’ha arribat a una situació pràcticament irreversible; però, d’altra banda, 
hi ha hagut una significativa recuperació en una part de la catalanofonia 
des de les acaballes del xix, tot i que amb dures interrupcions i sovint en 
pugna amb l’acció dels estats, per la qual cosa s’han aprofundit notable-
ment les divergències sociolingüístiques entre els territoris catalanopar-
lants. Aquesta doble evolució dels usos socials de la llengua des de fa poc 
més d’un segle és, al nostre entendre, el principal tret que singularitza el 
català en la història contemporània de les llengües minoritzades europees 
i allò que ens permet explicar els diferents decalatges sociolingüístics en 
què se situen avui els països catalanoparlants. 

En definitiva, un dels fets més rellevants i característics de la història 
contemporània de la llengua catalana és el procés de bilingüització ge-
neral dels catalanoparlants, sobretot amb el castellà. Cal no oblidar que, 
abans de la primera meitat del segle xix, la competència dels habitants 
del país en una llengua d’Estat estava restringida a les capes altes de la 
societat, la qual cosa significa que la gran majoria dels catalanoparlants 
eren monolingües. En conseqüència, Pueyo (1996) ha calculat que entre 
la segona meitat del xix i la primera del xx el conjunt dels catalanopar-
lants hem esdevingut progressivament bilingües en la llengua de l’Estat 
on vivim, un procés que s’ha acomplert, paradoxalment, durant la ma-

16. Dins aquest procés de recuperació, cal subratllar l’impuls que va significar la normati-
vització empresa per l’Institut d’Estudis Catalans a principis del segle xx.
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teixa centúria en què una part significativa de la comunitat lingüística 
reaccionava contra l’aculturació forçosa que l’afectava. 

El segle xx, doncs, se’ns revela com una punt d’inflexió crucial en 
la història del català perquè és el moment en què s’ha modificat més 
profundament l’ús social que havia mantingut tradicionalment aquesta 
llengua dins el seu territori. Després d’aquesta mutació sociolingüística, 
el repte que a partir d’ara ens hauríem de plantejar els catalanoparlants 
és com hem de garantir la continuïtat dels avenços aconseguits i estendre 
la llengua en els àmbits i les regions on encara no és prou present, però 
ara en unes condicions socials i demogràfiques mai conegudes abans i 
en un panorama de creixent multilingüisme. 
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Les llengües no solament inspiren lleialtat, sinó que també provoquen por, 
odi, ressentiment, gelosia, amor, eufòria –tota la gamma de sensacions hu-
manes. (Pérez Firmat, 2003, apud Pavlenko, 2005: 22)

Un idioma que nunca será como mi piel, pero sin cuya existencia no puedo 
sentirme a gusto en mi piel. (Torres, 1997: 39))

1. Política lingüística familiar

Tota política lingüística significativa es desenvolupa, principalment, a 
la família. Tal com postula Fishman (1991) en els seus primers treballs, 
l’objectiu principal de la política lingüística que intenta revitalitzar una 
comunitat lingüística és garantir la transmissió lingüística intergenera-
cional en els àmbits privats, és a dir, a la llar. El nostre objectiu és exa-
minar què passa en les famílies bilingües que formen part de la societat 
catalana actual, en què el castellà i el català coexisteixen i competeixen 
constantment en els àmbits públics i privats, i en què el percentatge de 
població immigrant, tota no catalanoparlant i en bona part castellano-

1. Aquesta recerca ha estat finançada pel projecte FF-I 2012-35-502: «Globalización y 
transmisión lingüística familiar en comunidades lingüísticas medianas» (Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat). Ens agradaria donar les gràcies a tots aquells estudiants (Universitat de 
Barcelona, 2013 i 2015) que han contribuït en aquest estudi amb les seves entrevistes.

2.  Agraïm els comentaris i suggeriments dels revisors anònims. La redacció COST 
d’aquest article ha estat possible, també, gràcies als debats amb els membres de la xarxa IS1306 
New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges, finançada per la UE.
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parlant, és molt elevat (Domingo, 2014). Així doncs, a diferència de les 
societats que tenen un gran nombre de població immigrant i una llen-
gua amfitriona o titular, com solen dir als països bàltics, a la Catalunya 
actual no hi ha un grup dominant manifest, ni tampoc una llengua 
anònima en la vida pública que sigui acceptada per tothom (Woolard, 
2016). El castellà és la llengua dominant en la cultura popular de mas-
ses, en el mercat laboral i en l’Administració espanyola, mentre que el 
català predomina en l’Administració local i autonòmica i en l’educació 
primària. Així doncs, l’escenari sociolingüístic ha esdevingut una mica 
paradoxal, especialment si el comparem amb altres comunitats minorit-
zades europees. D’una banda, «l’estereotip del català com a llengua as-
sociada a un estatus social elevat es va estendre gairebé del tot, però no 
de manera homogènia, en el sentit de saturar la consciència i enfosquir 
les seves arrels socials» (Woolard, 2016: 254). D’altra banda, el català és 
après i adoptat per milers de castellanoparlants. Tal com afirma nova-
ment Woolard, «a Catalunya s’ha aconseguit deixar enrere la concepció 
de llengua minoritzada, de manera que la trajectòria en l’adquisició de 
segones llengües que implica el bilingüisme ha canviat». I per tant, «no 
existeixen, actualment, les condicions que van fer que els primers soci-
olingüistes catalans consideressin que el bilingüisme representava un 
estadi delusori que comportaria, previsiblement, el canvi i la pèrdua de 
la llengua» (2016: 303).

En altres paraules, la dicotomia entre la majoria i la minoria sovint 
pot arribar a ser molt ambigua, o fins i tot contradictòria. Per tant, és 
necessari investigar els processos de socialització d’una llengua al llarg 
de la vida en què la transmissió de la llengua té una càrrega emocional: 
no debades els nens, per exemple, «desenvolupen una identitat social 
simultàniament al desenvolupament del llenguatge» (Lanza, 1997: 7). 
Les famílies bilingües són, doncs, un escenari social en el qual la cons-
ciència metapragmàtica és molt recurrent: els efectes i les condicions de 
l’ús de la llengua esdevenen, per si mateixos, objectes del discurs (Sil-
verstein, 1993).

Spolsky (2004) proposa tres aspectes principals, interrelacionats i 
complexos, de la política lingüística familiar (PLF): ideologia, interven-
ció i pràctica (per mitjà, per exemple, d’alfabetitzacions familiars, com 
ara llibres, recursos digitals, lectura compartida, ajuda amb els deures i 
ensenyament explícit de la lectura). La política lingüística familiar pot 
ser definida com una planificació explícita (Shohamy, 2006) i oberta 
(Schiffman, 1996) pel que fa a l’ús del llenguatge a la llar entre els mem-
bres de la família (Spolsky, 2012). Alguns autors han atorgat un signifi-
cat més detallat a aquest terme. D’una banda, King i Fogle (2013: 172) 
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exposen que la PLF incideix en l’aprenentatge de la llengua per part 
dels infants i té en compte, com a funcions de les ideologies parentals, 
la presa de decisions i les estratègies relacionades amb la llengua i l’al-
fabetització, com també el context social i cultural més ampli de la vida 
familiar. D’altra banda, Curdt-Christiansen defineix la política lingüís-
tica com «una decisió política i una temptativa deliberada de canviar/
influir/afectar diversos aspectes de les pràctiques lingüístiques (language 
practices) i l’estatus d’una o més llengües en una societat determinada» 
(2009: 352). Tal com Schwartz i Verschik recorden, «les ideologies so-
bre la llengua no són solament sobre la llengua mateixa, sinó que més 
aviat reflecteixen qüestions d’identitat social i personal» (2013: 10). El 
que és evident, doncs, és que la política lingüística familiar a les famí-
lies bilingües manté un fort lligam amb les estructures polítiques de ni-
vell superior i rep una forta influència de les pressions migratòries, de la 
política lingüística nacional i de la llengua en les polítiques educatives 
(Curdt-Christiansen, 2014). Els resultats d’aquestes pressions poden ser 
contradictoris, filtrats per molts sedassos. Tal com afirma Spolsky, «la 
política lingüística familiar pot ser considerada com una reproducció de 
les demandes contraposades pel que fa a l’herència que els parlants han 
rebut i al seu nou entorn, i també com un mecanisme de defensa contra 
les pressions externes» (2012: 7).

La gran majoria de pares no segueix una estratègia concreta ni plani-
fica la política lingüística familiar. Així, la política lingüística familiar no 
es planifica conscientment, sinó que més aviat està predeterminada prin-
cipalment per la història i per les circumstàncies, i per tant es troba fora 
del control familiar. En les dades que hem recollit sobre el bilingüisme 
en les famílies catalanes, no hi ha, de manera general, un esforç deliberat 
per prendre decisions ben fonamentades sobre les tries de llengües. En 
el dia a dia, no sempre hi ha la possibilitat (o el temps) d’arribar a una 
clarificació ideològica sobre el tema.

Així doncs, no hi ha una política lingüística familiar explícita, 
en el sentit d’una planificació oberta i visible pel que fa a l’ús de la 
llengua a la llar entre els diferents membres de la família (Schwartz, 
2010: 180). Com a màxim, es pot trobar una mena de gradació ben 
observable, des de les decisions més planificades i organitzades (so-
bretot en les famílies d’alt nivell educatiu), fins a les pràctiques apa-
rentment invisibles del laissez faire de la gran majoria de famílies. El 
marc analític clàssic proposat per Cooper aquí és apropiat: «En què 
intenten influir els actors, en quines conductes i a quina gent, amb 
quina finalitat, amb quines condicions, per quins mitjans, a través de 
quin procés es prenen les decisions i quins efectes tenen?» (1989: 98). 
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Cal matisar, però, que, atès el creixement de la globalització, les famí-
lies tendeixen a ser cada vegada més conscients de la prominència dels 
capitals lingüístics per al benestar dels seus fills. En estudiar aquestes 
famílies no sempre és predictible fins a quin punt les comunicacions 
institucionalitzades (aquelles que procedeixen del poder de l’estat i 
n’afecten la política lingüística: el govern, els mitjans de comunica-
ció de massa, l’educació, etc.) incideixen en el domini familiar, en la 
tria de llengües de cada família, per bé que aquesta en pugui ser un 
resultat indirecte i a llarg termini. Com recorden Palviainen i Boyd, 
«la política lingüística familiar és per naturalesa dinàmica, fluctuant 
i subjecta a renegociació al llarg de la trajectòria vital d’una família» 
(2014: 225).

En síntesi, cal ressaltar que està emergint un nou camp de recerca 
(Schwartz, 2010; Schwartz i Verschik, 2013) que s’adreça a un factor 
que té un paper destacat en la continuïtat o interrupció de les comuni-
tats lingüístiques.

2. Ideologies i trajectòries lingüístiques 

Les ideologies lingüístiques són la força motriu dels canvis lingüístics en 
el nucli familiar, perquè es basen en la vàlua percebuda, en el poder i en 
la utilitat de les diferents llengües. Curdt-Christiansen (2009: 355 i 2014: 
37, amb alguns canvis), il·lustra en la figura 1 la complexitat i la multi-
direccionalitat dels lligams entre la ideologia lingüística, la intervenció 
lingüística i les pràctiques lingüístiques.

Les ideologies lingüístiques s’entrecreuen amb factors econòmics, 
polítics i socioculturals (Schieffelin, Woolard i Kroskrity, 1998). Les 
tries lingüístiques familiars permeten accedir a les ideologies parentals 
i reflectir ideologies socials més àmplies. La política lingüística de l’Es-
tat, en contextos democràtics, no intervé directament en les tries lin-
güístiques que tenen lloc en l’àmbit íntim i privat de les famílies, però 
sí que els afecta de manera indirecta. La PLF es podria comparar amb 
les campanyes de l’Estat sobre la natalitat: l’increment de la inversió en 
les llars d’infants o en programes d’assistència per a les famílies pot aju-
dar a augmentar la taxa de natalitat. Des d’una perspectiva similar, l’ús 
d’una determinada llengua en àmbits de prestigi pot traspassar aquesta 
valoració positiva a l’àmbit privat familiar.
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Figura 1. Política lingüística familiar (Curdt-Christiansen, 2014)

L’objectiu d’aquest article és copsar quina incidència tenen les ideolo-
gies lingüístiques en les trajectòries lingüístiques, en totes les pràctiques 
familiars, en el cas dels nous parlants de català en famílies etnolingüís-
tiques mixtes (castellà-català). En altres paraules, la finalitat d’aquest 
capítol és entendre com les persones que tenen el castellà com a llengua 
inicial se situen en aquests contextos familiars i socials en general, en 
què totes dues llengües, el català i el castellà, coexisteixen i competeixen. 
Quins tipus de transicions han tingut lloc? Quins patrons de pràctiques 
lingüístiques apareixen? (Rovira, 2012; Saurí, 2015). Quines són les 
seves ideologies i trajectòries lingüístiques? A partir del comportament 
declarat de les persones entrevistades es pot copsar indirectament com 
es formen aquestes ideologies.

El darrer factor que intervé en les tries lingüístiques familiars són 
les creences individuals, la seva vitalitat etnolingüística subjectiva, com 
denominen els psicòlegs (Giles, 2001). La vitalitat etnolingüística és «el 
que fa que un grup es comporti com un col·lectiu i com una entitat dife-
rent en una situació intergrupal» (Azurmendi, 1999: 266). Una vitalitat 



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

96 

etnolingüística subjectiva positiva que permeti que un grup sobrevisqui 
i funcioni com a entitat col·lectiva, considerada positivament, seria el 
millor predictor del comportament tant de l’endogrup com de l’exogrup 
(Azurmendi, 1999: 268).

Les dades a partir de les quals es basa la nostra anàlisi són entrevis-
tes semiestructurades a parlants fonamentalment de primera llengua 
castellana en famílies bilingües. Aquesta «cohabitació» planteja fins a 
quin punt es pot definir amb precisió què és un parlant nadiu? La idea 
del parlant nadiu pur és tan desorientadora i inusual com la idea del nou 
parlant homogeni. Entren, doncs, en competència diferents ideologies 
d’autoritat lingüística (per al cas de Galícia, vegeu O’Rourke i Rama-
llo, 2013). Alguns parlants, encara dins la tradició de filiació romànti-
ca, defensen l’existència d’un parlant ideal, «autèntic» i no contaminat. 
Per exemple, en la Catalunya actual els puristes com Pau Vidal (2015) 
afirmen repetidament que el català corre el risc de patir una dissolució 
atesa la manca d’autenticitat en la seva pràctica, plena de formes híbri-
des creixents i dinàmiques. Aquest autor només reclama legitimitat per 
als parlants nadius i adverteix que cal mantenir la llengua allunyada de 
la influència castellana o del castellà, sense tenir en compte que els nous 
parlants són també catalanoparlants, encara que sigui amb totes les se-
ves imperfeccions. Coincidim amb Pavlenko que cada vegada és més i 
més difícil localitzar parlants monolingües de llengües que no siguin 
l’anglès, i que alguns «no saben tractar amb l’aiguabarreig desordenat 
del bilingüisme» (2011: 3). Quins són els parlants legítims d’una llen-
gua en concret?

3. Els nous parlants a la Catalunya contemporània

Trobem una gradació complexa de les varietats del castellà i del català 
a la Catalunya actual atesa la immigració massiva i constant, que ha 
estat una fita en la història recent del país. L’increment de la població a 
Catalunya durant el segle xx i durant el segle actual s’ha desencadenat 
sobretot per l’afluència de població endògena, en primer lloc, proce-
dent de la resta d’Espanya, i en segon lloc, de la resta del món. Aquesta 
immigració s’ha considerat tant positivament, perquè ha contribuït al 
progrés del país (Domingo, 2014), com negativament, atès que s’ha in-
terpretat com una amenaça per a la continuïtat de la cultura autòctona 
catalana (Vandellós, 1935; Rafanell, 2011), la qual podria córrer el risc 
d’esdevenir minoritària en el seu territori històric, l’Überfremdung, com 
l’anomenen en alemany.
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Caldria veure com i en quina mesura els nous parlants es veuen a si 
mateixos o són vistos per la resta com a participants legítims en el dis-
curs d’una comunitat lingüística que ha estat històricament constituïda 
i imaginada en contextos de revitalització lingüística (O’Rourke, Pujolar 
i Ramallo, 2015: 9). Amb tants nous parlants, qui és el propietari legí-
tim de la llengua?

En efecte, el que observem en les nostres societats cada vegada més 
interculturals és una gradació de competències lingüístiques (Hornsby, 
2015). Els nous parlants ocupen una espècie de tercer espai, situat entre 
els parlants nadius i els aprenents d’una llengua. Aquest és el cas de la 
Catalunya actual, en què hi ha una gran quantitat de varietats entre el 
català fluid i el castellà fluid.

A Irlanda, per exemple, els nous parlants són «individus que adqui-
reixen la llengua fora de la llar i que afirmen que utilitzen l’irlandès amb 
fluïdesa, regularitat i compromís» (O’Rourke i Walsh, 2015: 64). En 
basc, per la seva banda, hi ha un nom específic per a aquests nous par-
lants: euskaldunberris. Hi ha molts catalanoberris, nous parlants de català, 
a la Catalunya moderna, com ara el mateix expresident de la nacionalitat 
José Montilla (Pernau, 2010; vegeu, per exemple, l’anàlisi del seu idio-
lecte a Woolard, 2016). Els nostres informants són, doncs, nous parlants 
peculiars: no van aprendre català com a primera llengua principal, però 
de manera conscient o inconscient aquesta llengua s’ha incorporat al seu 
repertori, ha estat present en la seva infantesa o (cas més freqüent) ho és 
a la seva llar actual.

En conjunt, la imatge pública políticament correcta de la immigra-
ció a Catalunya ha estat positiva. Un dels eslògans que se senten (o se 
sentien) freqüentment a les reunions polítiques, als mítings i a les pu-
blicacions, ha estat de tipus integratiu i inclusiu: «Els catalans són tots 
aquells que viuen i treballen a Catalunya», i alguns hi afegeixen «i que 
volen ser catalans». Creiem que aquesta porositat en les identificacions 
dels catalans deu ser explicable per l’estructura social catalana, que de 
ben segur dona lloc a moltes combinatòries. José Luis López Bulla, 
el dirigent sindical comunista, sabia sintetitzar la incertesa d’aquestes 
identificacions: «Tú decías, Javier, si se nos fue la mano cuando hici-
mos aquella lápida de «Son catalanes los que viven y trabajan en Cata-
luña». ¿Quién lo sabe? Lo que sí parece cierto es que aquello no borró 
definitivamente las identidades de tantísima gente ni resolvió el pro-
blema de sentirse a medias, como mi amigo de Cornellà […], la frase 
tampoco pretendía borrar nada […]» (1997: 180). D’una banda, doncs, 
hi ha límits traspassables entre els parlants de castellà i de català com 
a L1 en la Catalunya actual (probablement aquest no és el cas d’altres 
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grups etnolingüístics més recents). D’altra banda, hi ha una ambigüitat 
en relació amb les connotacions que rep el castellà: és la llengua de la 
classe treballadora, immigrant, del sud d’Espanya, i alhora és la llengua 
poderosa de l’Estat, del mercat laboral i d’un petit però poderós i més 
acomodat segment castellanitzat de la població (Boix-Fuster i Moran, 
2014). El català, en canvi, és la llengua més freqüent en la classe mit-
jana assalariada (Alarcón et al., 2015: 48-52).

La bibliografia no especialitzada s’ha fet ressò d’aquest interès en 
els nous catalans o en «els altres catalans», com es va proposar en un 
popular assaig a la dècada dels seixanta, Els altres catalans (Candel, 
1965). Pernau (1995), per exemple, ha aplegat setze històries familiars 
de ciutadans catalans que s’havien mudat a Catalunya i que, tot i que 
en diferents graus, havien adoptat la llengua local. Aquest autor em-
fasitza que els contactes lingüístics entre iguals, entre companys, entre 
membres de la mateixa classe i xarxa socials faciliten l’adquisició del 
català (Pernau, 1995: 33). La gran majoria dels informants, amb arrels 
castellanes, van descobrir que, en efecte, la llengua i la cultura catalanes 
existien, i molts d’ells han esdevingut nous parlants de català; fins i tot 
en alguns casos han arribat a simpatitzar amb la ideologia catalanista. 
Tots els informants són personatges públics de la societat catalana i 
sintetitzen la seva història cultural personal en el context més general 
de la història de Catalunya. Aquests informants adquireixen el català 
com un assoliment (Botey, 1986; Woolard, 2013). Saurí (2015: 205), 
al seu torn, descriu cinc camins de reetnicització i relingüificació dels 
immigrants a Catalunya, és a dir, com s’apropien del català i dels usos 
lingüístics duals, i com de vegades no reïxen a fer seva la llengua o en 
fan un ús momentani, o, en darrer terme, mantenen distàncies respecte 
a la llengua catalana. 

Finalment, el lector ha de tenir present que aquestes ideologies i 
comportaments lingüístics tenen lloc en un territori en què tant els par-
lants de català com els de castellà se senten legitimats com a parlants 
nadius, encara que el català sigui la varietat titular o històrica («llengua 
pròpia»). Aquest context social a Catalunya és molt diferent del d’una 
societat amb les llengües «amfitriones» i amb les llengües «immigrants» 
ben definides, com les que es descriuen en un article de Schwartz (2010) 
sobre aquest tema. 
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4. Les dades quantitatives: el context demolingüístic

Quin és el pes demogràfic tant de castellanoparlants com de cata-
lanoparlants en la Catalunya contemporània? El català és una llengua 
minoritària en la socialització primària a causa, principalment, de la 
contínua immigració (molta de la qual arribà durant les dures dictadu-
res homogeneïtzadores), a causa de les baixes taxes de natalitat de les 
famílies de catalanoparlants i a causa de les polítiques assimilacionis-
tes dutes a terme pel Govern central espanyol (Subirats, 1990 i 2012; 
Domingo, 2014).

Així doncs, té una gran rellevància esbrinar què és el que passa en 
el procés lingüístic intergeneracional: «El fet que els fills d’aquests ma-
trimonis siguin bilingües, o tinguin només una de les dues llengües 
com a llengua de la llar, tindrà un impacte en el futur de la llengua 
subordinada en els casos en què es tracti de famílies nombroses» (Stru-
bell, 2001: 262).

Les dades recollides a l’EULP 2013 indiquen el poder de recluta-
ment lingüístic de la població catalanoparlant, principalment en sectors 
de classe mitjana. Tal com es pot observar en les figures 2 i 3 (EULP, 
2013), hi ha parlants que tenen el castellà com a llengua inicial (L1) 
que se senten identificats amb la llengua catalana. Si tenim en compte 
aquest fet, sembla que el català s’està convertint en alguna mena d’iden-
titat «anònima» o ètnicament no marcada (Pujolar i Gonzàlez, 2013; 
Woolard, 2016).

Gràfic 1. Dades sobre la llengua inicial (EULP, 2013)
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Gràfic 2. Dades sobre la llengua d’identitat (EULP, 2013)
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Aquest grup de parlants que tenen el castellà com a llengua inicial 
(L1) i que són nous parlants de català reflecteixen el procés relatiu a 
la normalització lingüística a favor del català. Rovira (2012: 133) posa 
l’èmfasi en el fet que aquest grup de nous parlants no es té en compte a 
les campanyes de política lingüística a Catalunya.

Aquest col·lectiu, el de persones d’origen castellà que esdevenen pri-
oritàriament catalanoparlants, és el màxim exponent d’èxit en la polí-
tica lingüística: són els qui es veuen menys reflectits en les apel·lacions 
de la política lingüística al bilingüisme passiu com a fórmula preferent 
dels catalanoparlants en converses amb un interlocutor castellanoparlant. 
Entre els missatges emesos per la política lingüística no se n’hi troben 
d’adreçats específicament a aquest col·lectiu desculpabilitzant-los de la 
seva promiscuïtat lingüística, que no és altra cosa que una cerca d’equi-
libri personal en el trànsit entre dues comunitats lingüístiques.

5. Dades qualitatives: catorze entrevistes semiestructurades

Aquestes dades provenen de setanta-nou enquestes semiestructurades 
adreçades a dones de parelles lingüístiques mixtes (principalment, cas-
tellà-català) amb fills petits a l’àrea de Barcelona, dutes a terme des del 
2010 fins al 2014.

A continuació, presentem un recull de dades sobre les ideologies 
lingüístiques que s’han pogut detectar a partir de l’anàlisi de catorze 
entrevistes fetes a membres castellanoparlants de parelles bilingües ca-
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talà-castellà. Les catorze enquestades següents tenen contacte, en més 
o menys proporció, amb la llengua catalana en el nucli familiar. En 
primer lloc, descriurem les ideologies lingüístiques de dotze informants 
que han passat a tenir el català com a llengua identitària preferida o 
en una posició equilibrada en comparació del castellà. En segon lloc, 
presentarem el cas d’una informant que, després de perdre el català en 
el nucli familiar, el va recuperar posteriorment en la seva vida quoti-
diana. Finalment, analitzarem un fragment d’una entrevista amb una 
informant catalanoparlant que va abandonar el català com a llengua 
identitària preferida. Així doncs, els casos que presentem reflecteixen 
processos oposats, és a dir, processos de catalanització (1-11), un procés 
de catalanització no reeixit (12), un procés de recatalanització (13) i, 
finalment, un procés de castellanització (14), tots els quals tenen lloc 
simultàniament en la mateixa societat. Evidentment, aquest reflex pot 
ésser distorsionat pel treball d’imatge de les informants: per exemple, 
l’afany de voler presentar-se com a «catalans» (Boix-Fuster, 2009: 126).

5.1. Processos de catalanització (1-12)
La primera informant, SIMA, sent que té el deure d’aprendre català, o 
com a mínim d’entendre’l, ja que que és la llengua del país, de tal ma-
nera que manifesta una posició integradora.3 En negreta, en destaquem 
els fragments més significatius:

(1) SIMA: dona de 37 anys, treballadora o empresària, nascuda a Barcelona. 
Té dues filles de 17 i 21 anys. Parla en català i en castellà a la filla gran, i només 
en català a la petita.

ENT: Creu que per ser català cal saber català?

3. Aquest tipus d’ideologia integradora emergeix també a les dades de Rovira (2012), en 
una recerca similar a la nostra. Apareix de manera clara una ideologia compensatòria: en cas 
que els pares no hagin tingut accés al català, els fills n’hi han de tenir, i per tant han de parlar-lo. 
El testimoni recollit per Rovira (EL, castellanoparlant casat amb una professora) sent que té 
la responsabilitat de parlar en català als seus fills, i confia, de la mateixa manera que les nostres 
informants 5-10, que el castellà l’aprendran igualment: «EL: Jo te puc dir una cosa. Els meus 
fills… el meu compromís era que si el meu fill ha nascut aquí, aaah  el meu compromís com a 
immigrant era de que  jo no estic integrat plenament però ells sí. Ells s’han de sentir com que 
han nascut aquí i tenen una cultura pròpia, i de petit jo sempre els parlava català [ ]. Que la de 
nou anys hasta fa poc li costava parlar el castellà. Per què? Perquè la meva obligació era parlar-li 
en català. La meva mare  cada vegada que portava la petita… ja no et parlo de la gran quan tenia 
cinc anys: “¡Ai, Antonio, que hable en castellano que no la entiendo!” [ ]. I jo, a la meva mare, li 
deia: “És la seva llengua, mama, ja parlarà castellà quan sigui gran». Ara li parla castellà tran-
quil·lament, però quan són petits, evidentment… la meva obligació era parlar-li català perquè 
era la seva llengua. Els meus fills parlen perfectament el català, parlen perfectament el castellà 
i parlen l’idioma que sigui.”» (Rovira, 2012: 251-252)
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SIMA: Sí, el català és la llengua de Catalunya, i si vius a Catalunya com a mí-
nim l’has d’entendre. Encara que tu vinguis d’un altre puesto, has d’apren-
dre la llengua del lloc on vius, on cries els teus fills, on tens la teva feina.

La segona informant, ROGA, compara la seva classe social amb la 
dels catalans autòctons, els quals veu com un grup de referència positiu. 
Aquesta visió del català com el codi corresponent a les classes benestants 
i com a pijo es confirma en el discurs de Victòria, recollit en la recerca 
de Rovira (2012).4 

(2) ROGA: dona de 52 anys, nascuda a Barcelona, castellanoparlant, professora 
de primària. Té dos fills de 20 i 16 anys amb els quals parla en català.

ROGA: A vegades a casa meva sí que ja havia parlat en català perquè la me-
va mare, quan va venir de Terol, va entrar a servir en una casa de senyors 
que parlaven català, i per ella el català era una cosa de prestigi, com de se-
nyors. Deia que era bo parlar-lo i recordo que, de tant en tant, a casa deia: 
«Ara anem a enraonar en català». I ens feia parlar a tots en català una estona.

La tercera informant, FP, mostra una actitud clarament militant: de-
fensa políticament el català, el qual va adoptar de manera «natural» a la 
seva ciutat natal, Manresa. FP afirma que té més fluïdesa en català que 
en castellà, i sosté la necessitat de mobilitzar-se en favor del català. Ara 
bé, tot i això, reconeix les seves arrels castellanes.

(3) FP: mestra de 58 anys, castellanoparlant. Té una filla de 23 anys amb la 
qual parla en català.

FP: El castellà és imposat i el castellà és la llengua que domina. De fet, és 
un acte de militància, de dir no. Ens hi posem perquè si no… doncs, en-
tens? Vull dir, està en desigualtat el català […]. Adoptar-lo [el català]? Di-
guem-ne… és la meva llengua, bueno, vull dir, la meva llengua també és el 
castellà, eh? Vull dir, perquè la meva llengua materna és el castellà. I per-
què jo parli sobretot en català no vol dir que… no ho sé. És que clar, jo l’he 
adoptat. No sé si l’he adoptat. Sí, suposo que sí […]. Si no volem que es per-

4. Victòria, castellanoparlant, de Mataró. El seu marit és de Gàmbia. La seva mare va 
treballar de serventa en una casa de família catalana. Victòria es va sentir alienada respecte dels 
catalans i l’anomenaven «xarnega»: «Aquí vam ser els dolents de la pel·lícula. Cony, vam venir 
aquí. Perquè, si som els dolents, «Per què veniu a menjar aquí, si sou els dolents, no?» Hi havia 
com una rabior. Això és el que deia la meva mare. Llavors deia: «Vosaltres heu d’aprendre el 
català. Heu d’aprendre el català per no tenir cap problema de ». Perquè ens deien xarnegos, eh? 
«Heu d’aprendre el català. No vull que sigueu marginats perquè no sapigueu el català».
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di, perquè ja prou pals li donen, no? Doncs és important que ens hi posem 
i que la trobem el més útil possible. […] Si tu penses en una Catalunya, 
doncs la seva llengua és el català. Si te’n vas a un altre país, doncs, parla-
ràs l’idioma d’aquell país […]. Sí, de fet, ha estat d’una manera natural [la 
manera com va aprendre català] perquè des de ben petit l’has sentida i has 
parlat en català […] potser em sento més còmoda parlant en català perquè sí 
que és veritat que és la que més, potser més anys de la meva vida he parlat.

En el cas de la quarta informant, MJ, es pot observar com influeix la 
presència hegemònica del català a les escoles públiques en la tria d’aques-
ta llengua en el nucli familiar. MJ continua fent ús de totes dues llengües 
amb la família. Tal com s’observa en aquest fragment, amb un fill parla 
en català i amb l’altre en castellà: «Quan els faig els petons de bona nit 
a la Sara li dic “T’estimo molt” i al Carlos li dic “Te quiero mucho”».

(4) MJ: dona de 46 anys, venedora, castellanoparlant, nascuda a Barcelona, viu 
a Vallromanes. Té un fill de 14 anys i una filla de 13. El seu marit és també cas-
tellanoparlant, però parlen tots dos en català als seus fills.

MJ: Al primer jo li parlava castellà, el Sergi [la seva parella] sempre li parlava 
en català, i amb la Sara no… amb la Sara sempre en català. […] Em va sor-
tir natural. No era una decisió. Amb la Sara sí que vaig parlar català perquè 
em donava la sensació que no m’entenia. […] La seva professora a la guar-
deria era molt catalana, els hi parlava tot en català. I amb el gran no, era una 
professora que parlava català i castellà. I amb la Sara no sé per què jo pensa-
va que quan li parlava en castellà no m’entenia… O es feia una mica la «No 
t’entenc», «No ho sé». […] [Els nostres fills] ens parlen en català, però quan 
jo estic enfadada, o els he de renyar o recriminar alguna cosa, ho he de fer 
en castellà i em contesten en castellà. […] Aleshores el meu pensament és en 
castellà. I quan em poso seriosa lo primer que em surt és el castellà. I, bue-
no, també quan els dic coses boniques també a vegades és en castellà. […] 
Sí. Quan els faig els petons de bona nit a la Sara li dic «T’estimo molt» i al 
Carlos li dic «Te quiero mucho».

Els cinc informants següents (5-10) comparteixen una posició simi-
lar. En cada cas, en el nucli familiar, el membre de la parella castellano-
parlant s’adreça als fills en català, i considera que el castellà l’aprendran 
igualment, atès el fort domini que presenta en la Catalunya actual. L’hi-
bridisme és el tret comú que hi ha en aquests casos, tal com assenyala 
Rovira, a Catalunya «és difícil trobar casos en què la gent abandoni la 
seva llengua per assimilar/adquirir del tot l’altra» (2010: 127).
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El cinquè informant, AFS, indica que la tria de la llengua a la llar 
va tenir lloc de manera espontània, i que no es va arribar a planificar 
(«va sorgir»). Quan la seva filla va créixer, va decidir incorporar el català 
per a adreçar-se als seus pares. AFS no està amoïnada per l’adquisició 
del castellà, perquè sosté que els seus fills l’aprendran igualment. Es pot 
observar que aquesta informant utilitza un gran nombre d’interferències 
del castellà quan parla en català (per exemple, terminas en lloc de acabes).

(5) AFS: dona de 46 anys, castellanoparlant, nascuda i resident a Barcelona, 
treballa en una oficina i té un grau universitari. Té dos fills de 16 i 14 anys amb 
els quals parla en català, tot i que quan eren més petits s’hi adreçava en castellà. 
Parla amb el seu marit en català, el qual és catalanoparlant i sempre ha parlat 
en català als fills. 

AFS: No sé, e… és, jo penso que això va sortint. Te, te va sortint, o sigui 
no, no, no són coses que programis. Són coses que… bueno, tu, és normal 
que si amb els teus pares tota la vida has parlat en castellà, i estan aquí a ca-
sa i ells estan amb els nens i els hi estan parlant en castellà… i tu amb ells 
també els hi estàs parlant en castellà… doncs clar, quan són petits, si enca-
ra ells no diferencien en quin idioma parla ningú, pues termines de rema-
tar tu també la frase en castellà. Però després, quan ells ja van començar a 
diferenciar els dos idiomes, jo automàticament vaig passar a parlar amb ells 
en català, perquè els nens aprendrien el castellà igualment.

La sisena informant, AAS, va arribar a Catalunya quan tenia vint 
anys, procedent de les Canàries. Al llarg de la seva narració, es poden 
observar moltes interferències del castellà. De fet, assegura que quan parla 
amb la seva filla sovint barreja totes dues llengües. El que la preocupa, 
precisament, és que la qualitat del castellà de la seva filla no sigui prou 
bona, perquè la branca familiar castellanoparlant, la seva casa natal, és a 
les Canàries. La seva filla utilitza totes dues llengües quan s’adreça als seus 
pares, però la mare prefereix que tingui el català com a llengua inicial. La 
seva parella fa referència al moviment independentista. I afegeix, al final, 
la mateixa justificació que les informants 5, 7 i 8: «Aprendrà i parlarà el 
castellà igualment; així que, com a mínim, haurà après també català».5

5. Les ideologies d’aquests parlants coincideixen amb la perspectiva tradicional del bi-
lingüisme additiu. Aquests informants consideren l’adquisició del català un valor positiu, i no 
pas com un desavantatge. Pinto (2009), un professor castellanoparlant, militant de la causa 
catalana, sosté un raonament similar: «[El català suma] perquè els catalanoparlants d’adopció 
han trobat en la llengua catalana un element essencial de connexió amb el país on viuen, sense 
haver de renunciar a res ni renegar de res, sinó tot el contrari».
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(6) AAS: dona de 41 anys, castellanoparlant, publicista, nascuda a Las Palmas 
de Gran Canària i resident a Barcelona des dels 23 anys. Té una filla de 3 anys. 
La seva parella és de Barcelona i té el català com a L1. AAS parla amb ella en 
castellà, i en totes dues llengües amb la seva filla.

AAS: […] Io diria que de petita petita castellà. Però aquí és donde jo no 
el tinc molt clar, perquè sí que és cert que hi ha vegades que li parlo tot 
en castellà, a vegades en català i acabo en castellà… i voldria definir-me 
ja però m’està costant, eh! Vull dir que… vull veure com acoblar-me. Ja 
ho diuen que lo millor és que un li parli en un i l’altre una altra, perquè 
també per una banda no vull que… diguéssim que Meri està preocupa-
da perquè no està parlant molt català la nena, i per altra banda jo lo que 
tampoc vull és que no parli bé el castellà, perquè com que té tota la famí-
lia en Canàries… Després comencen a dir que no l’entenen… i que tal, 
no sé què… però bueno […]. Jo… no m’he fixat molt però crec que em 
parla en les dos, depèn. Si li surt castellà, castellà i si li surt català, cata-
là. És que no està molt definida encara […]. Les dues [resposta donada en 
demanar-li quina llengua farà servir la seva filla quan sigui gran]. Però… 
però crec que… o almenys intentarem que com a materna tingui el cata-
là. Sí, perquè ara estem amb el tot el rotllo de la independència i amb tot 
això estem molt… sensibles? I tirarem per allà, sí. I perquè, bueno, és el 
que diu ella, el castellà al final ia l’aprendrà igual i ho parlarà igual. Lla-
vors almenys que tingui el català.

La setena informant, AS, bilingüe català-castellà, explica, com acos-
tuma a passar, que la parella es relaciona en castellà però que amb els fills 
utilitzen el català. AS assenyala el predomini del català a l’escola com la 
causa principal de la tria del català com a llengua de comunicació amb 
els fills. En la darrera part de l’entrevista, AS afegeix que estan conven-
çuts que els seus fills aprendran castellà igualment perquè el practicaran 
quan siguin amb els seus avis castellanoparlants. 

(7) AS: dona de 44 anys, bilingüe català-castellà, nascuda i vivint a Barcelona 
(al barri de Sant Andreu), administrativa, amb tres fills (17, 14 i 8 anys d’edat). 
Parla castellà amb el seu marit, que és de primera llengua castellana. Tanmateix, 
tots dos parlen en català amb els tres fills.

AS: Ens van presentar en castellà (ella i el seu marit) i parlem en castellà. 
El que passa que a casa indistintament si parlem dels nens podem par-
lar català. […] Als nens? Nosaltres? Català, en català sempre. [Ella asse-
nyala per què parla català amb els seus fills] No, perquè a mi em surt el 
ca… surt el català i llavors… també l’escola… a la guarderia on anaven… 
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en el bressol on anaven i això… ho parlaven tot en català i allavors par-
làvem català. Però com que també anaven a vegades quan els tenien els 
meus sogres els hi parlaven en castellà ja sabíem que el castellà l’apren-
drien de totes maneres.

La vuitena informant narra com la parella va arribar a triar el català 
per adreçar-se al seu fill. La decisió no va ser una opció del tot delibe-
rada ni del tot conscient. Com succeeix amb informants anteriors, ella 
creu que el seu fill aprendrà el castellà de tota manera. Finalment, aques-
ta informant valora positivament el bilingüisme: «Si ell pot tenir dues 
llengües maternes, millor». La mateixa ideologia apareix en Woolard: 
«Va ser precisament l’habilitat de moure’s entre llengües diferents en la 
vida quotidiana el que va aportar tanta satisfacció a aquests informants» 
(2016: 296).

(8) MPM: dona de 38 anys d ’edat i de primera llengua castellana, nascuda 
i resident a Barcelona, biòloga, amb un fill de tres anys amb el qual parla en 
català.

MPM: No, perquè això… vam pensar que el castellà l’aprendria igualment 
per l’entorn en el que estem, bueno vull dir, més medis en castellà malau-
radament que en català… Llavors això ho aprendria segur, i emmm clar 
volíem que aprengui un altre idioma com a propi. Després l’anglès, el fran-
cès i tot això ja arribarà, però si pot tenir dues llengües maternes, perfecte. 
Potser no li ensenyarem el millor català del món, però bueno. De fet no és 
allò que ens haguéssim parlat… vull dir va sortir com una mica una cosa 
que vam pensar… tampoc no ho vam discutir… va ser com algo que tení-
em molt clar tots dos.

La mateixa lògica es reflecteix en l’entrevistada 9 (JC). Per a ella, el 
castellà ja està garantit, de manera que l’aprenentatge del català a la famí-
lia no és un obstacle per a l’adquisició del castellà. L’entrevistada 10 (BC) 
afegeix un matís: BC comenta que ella es planteja parlar als seus fills en 
català perquè les seves criatures aprendran castellà de tota manera, per-
què l’aprenentatge d’aquesta llengua seria més senzill i perquè aquesta 
llengua es trobaria més a l’abast en la societat que els envolta. Tots dos 
fragments procedeixen d’un article de Bastardas (2017) que forma part 
del mateix projecte de recerca que aquest capítol. 

(9) JC: dona, bilingüe familiar castellà-català, nascuda i resident a Barcelona, 
amb un fill de tres anys. La parella és de primera llengua castellana. Tots dos van 
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començar a relacionar-se en castellà, però ara es parlen en català. Actualment tots 
dos es dirigeixen al seu fill en català.

JC: De fet, també va ser de les coses que vam pensar, no? El castellà aquí 
el té garantit, segur. Llavors, anem a garantir-li el català.

(10) BC: dona d’L1 castellana. La seva parella és de primera llengua francesa. Es 
van trobar a Catalunya i es comuniquen en castellà. Tenen una parella de nens 
de 14 mesos, la mare s’hi adreça en català i el pare, en francès. 

ENT: I això ho vau decidir o va sorgir o com va anar?

BC: No ho vam decidir. Jo vaig decidir que si vivia a Catalunya els hi par-
laria en català i en el supòsit de que haguéssim eh: viscut a França, crec que 
hagués optat pel castellà, més que res per un tema de… lo que tenia clar és 
que volia que el sapiguessin… vull dir. Jo no els hi parlo francès perquè no 
és la meva llengua materna. Amb la qual cosa em sembla molt imposat i la 
meva idea és parlar-les en català. I com que el castellà ja l’adquiriran per-
què és molt més fàcil, perquè està molt més a l’abast doncs… I ell francès, 
perquè és la seva llengua.

L’onzè entrevistat, RY, mostra una actitud similar a la de l’infor-
mant 1. RY afirma que, per tal de sentir-se realment català, ell necessita 
aprendre i parlar el català. Per tant, ell decideix d’adreçar-se en català 
al seu fill.

(11) RY: home de primera llengua castellana, amb una parella que té el fran-
cès com a L1. Es comuniquen en castellà, però l ’entrevistat s’adreça al fill en 
català. 

RY: Vaig ser jo que vaig decidir que jo volia parlar en català perquè em sento 
[(F) molt] català i no entenia que, sentint-me molt català, no parlés català.

ENT: Per parlar en català et sents més català?

RY: Per parlar català, em sento més català, no. Jo em sento [(f) molt] cata-
là i per a sentir-me català, vull parlar en català. No és a l’inrevés […]. Jo 
pensava en castellà i havia de traduir al català. Ara mateix no, ara mateix 
penso, sento, somio en català. Ja és meu el català.

Finalment, la dotzena informant, MGH, es mostra escèptica respec-
te al procés catalanitzador. MGH suggereix que hi ha hagut un canvi 
d’actitud pel que fa al seu repertori lingüístic. En la seva opinió les no-
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ves generacions avaluen les llengües d’una nova manera, menys positiva 
envers el català que no pas les generacions anteriors.6

(12) MGF: dona de 40 anys d’edat, mestressa de casa d’L1 castellana, que viu a Bar-
celona. Té dos nens de 14 i 8 anys, amb els quals ens diu que parla en castellà i català. 

MGF: Ara crec que tot això ha canviat. La llengua catalana ha perdut pres-
tigi per totes aquestes raons polítiques, no? Bueno, crec que abans la gent 
feia l’esforç de parlar en català i ensenyar els fills en català. Ara crec que tot 
això s’ha perdut.

5.2. Procés de recatalanització
La tretzena informant mostra un procés de doble compensació en una 
família establerta en un barri ric de Barcelona. D’una banda, els pares de 
l’entrevistada, tots dos de primera llengua catalana, van passar al castellà 
quan la van pujar a ella. Més endavant, quan ella va educar els seus fills, 
va triar parlar-los el català per tal de compensar la interrupció prèvia en 
la transmissió d’aquesta llengua que havien iniciat els seus pares: «Jo no 
volia que els passés el mateix que a mi». D’altra banda, l’àvia, de primera 
llengua catalana però que no usà aquesta llengua amb la seva filla, con-
tinua parlant castellà amb els nets per tal de compensar una mica: «Yo 
les hablaré en castellano y así equilibramos un poco».

(13) CO: dona de primera llengua castellana, provinent d’una família autòc-
tona d’L1 catalana prèviament castellanitzada. Filla d’una parella a qui li ha-
vien parlat en castellà, propietària d’una agència de negocis, nascuda i resident a 
Barcelona, al barri acomodat de Sarrià. Té dos fills, d’11 i 15 anys d’edat, amb 
els quals parla en català.

CO: la llengua materna de la meva mare era el català i la del meu pare, el 
castellà, però entre ells parlaven català i amb nosaltres castellà.

ENT: Com va tenir lloc aquest procés de castellanització a la teva família?

CO: Perquè com la família del meu pare era molt estirada i no eren cata-
lanistes… Era una mica perquè no tinguéssim l’accent català que tenim 
els catalans quan parlem castellà.

ENT: Molt bé. Llavors quan vau tenir els nens, com ho vau decidir? Vau 
decidir, doncs mira, a partir d’ara els hi parlaré en català o va ser un tema 
que no vau parlar i va sortir com natural?

6. Pérez Andújar (2011) formula molt bé aquesta perspectiva quan descriu les identitats 
dels immigrants castellanoparlants de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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CO: Jo diria que ho vam parlar perquè, o sigui, jo no volia que els passés 
el mateix que a mi, que a mi em va costar molt arribar a parlar català i par-
lar-lo amb fluïdesa […]. Però bueno, la meva mare els hi parla en castellà. 
Intenta compensar una mica. Però el DA [el germà de l’entrevistada] tam-
bé els hi parla en castellà.

ENT: I això és premeditat, aquest ús del castellà? 

CO: Sí, la meva mare em diu, em diu «Yo les hablaré en castellano y así 
equilibramos un poco». 

5.3. Procés de castellanització
Finalment, el catorzè fragment és similar a la narrativa del tretzè infor-
mant. Aquest relat exemplifica el comportament d’un petit sector de la 
població autòctona de primera llengua catalana que deixà d’usar aquesta 
llengua en família. Aquest sector es localitza sobretot en la mitjana i alta 
burgesia, i ha estat poc investigat (Boix-Fuster i Moran, 2014). L’entrevis-
tada proclama o exhibeix la seva autenticitat com a catalana, les seves arrels 
en el país: «Soy catalana de pura cepa. Yo sé dieciséis apellidos míos». Però 
al mateix temps critica les pressions presumptament exagerades del procés 
de normalització català. L’entrevistada adopta una posició exteriorment 
moderada («Es malo un extremo y es malo el otro»), i implícitament critica 
una pretesa imposició o un pretès tancament en la societat catalana («Es 
mejor no imponer, mejor no cerrarse, mejor tener miras más abiertas»). Els 
seus grups socials de referència, aquests amb què es compara, són grups 
amb mobilitat social per als quals el castellà, l’anglès o fins i tot el xinès 
són més útils que no pas el català. Com a resultat d’aquesta comparació, 
el català li sembla una llengua de segona categoria: «Lo que veo triste es 
la gente que se limita solo en el tema catalán».

(14) ADB: mestressa de casa de 47 anys, nascuda a Barcelona, al barri de Sar-
rià, amb quatre fills (de 20, 18, 16 i 14 anys) amb els quals sempre ha parlat en 
castellà. Respon en castellà a l ’entrevista.

ENT: ¿Te has planteado la razón por la que ha aumentado el uso del catalán?

ADB: Ahora o hace años, hay gente que quiere como catalán, muy muy 
catalán. No sé si llegó a salir como normas incluso de los rótulos de los 
comercios. Que si no era en catalán multa y así, no. Para mí creo que no 
hay que cerrarse. No hay que limitarse, no hay que imponer. O sea, yo 
creo que dos lenguas enriquece cuanto más mejor. No hay que cerrarse, 
no, porque si todo es catalán… a mí siempre he pensado que me ha sabi-
do muy mal las familias que en casa catalán, en el cole catalán, en el tra-
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bajo y todo catalán. Y se cierran y van en detrimento del castellano. Pa-
ra mí es cerrarse puertas […]. Porque hoy en día, que justo pensamos en 
abrirnos a Europa, viendo el futuro de cómo están las cosas, aún más, 
porque nuestros hijos están estudiando. Por muy formados que estén, se 
tendrán que buscar la vida y tendrán que salir. Pues incluso por el resto 
funcionarán más con el castellano que con el catalán, dando por hecho 
que el inglés lo dominen y encima alguna otra lengua, tipo chino o ru-
so o lo que sea. Lo que veo triste es la gente que se limita solo en el te-
ma catalán porque, por muy orgullosos que estén pues de su cultura, de 
su historia, de su tierra… yo también lo estoy. Porque, digamos, soy ca-
talana de pura cepa. Yo sé dieciséis apellidos míos (como un juego, los 
fuimos aprendiendo de memoria, como si fueran una canción. Dieciséis 
apellidos míos que son catalanes) […]. Yo creo que su habla materna es 
el castellano pero creo que se defenderán, que incluso estarán cómodos 
hablando el catalán en el trabajo o incluso en la universidad. Y que claro, 
el tema, tal como están las cosas, tendrán que controlar mucho el tema in-
glés, también con sus trabajos, sean aquí o sea fuera […]. Y yo más orgu-
llosa de mi tierra, de Cataluña, de Barcelona, mi ciudad  y todo. Si yo oi-
go hablar fuera de Cataluña mal, seré la primera que me pondré a defen-
derlo. Pero claro, no el otro extremo o quizá piensan que estuvieron muy 
reprimidos. Viven mucho el pasado, la época franquista, en vez de olvidar 
cosas desagradables, porque fue muy triste por los dos bandos, están un 
poco como heridos. Es malo un extremo y es malo el otro. Es mejor no 
imponer, mejor no cerrarse, mejor tener miras más abiertas. El catalán 
es muy bonito, la historia de Cataluña, también.

6. Anàlisi de les dades

Les dades que acabem de mostrar refracten o reflecteixen una de-
terminada situació sociolingüística en famílies etnolingüísticament 
mixtes a Catalunya, en les quals tenen lloc tant processos d’adquisi-
ció com de pèrdua de la llengua catalana en la transmissió lingüística 
intergeneracional.

A diferència del que succeïa en èpoques anteriors, força parlants de 
llengua castellana, d’acord amb una recerca recent (Pujolar i Gonzà-
lez, 2013: 148-149), mostren una bona predisposició per adaptar-se o 
per acomodar-se als parlants de llengua catalana. Això és el que ocorre 
especialment entre els membres de primera llengua castellana amb els 
quals hem parlat. Ells fan mudes, és a dir, «moments ( junctures) concrets 
de la seva biografia en què els individus promouen canvis significatius 
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en el seu repertori lingüístic» (Pujolar i Gonzàlez, 2013: 139). Hi ha 
membres de llengua castellana d’aquestes famílies que adopten el ca-
talà quan eduquen i pugen els seus fills, quan creen una nova família. 
Aquests informants, tanmateix, alhora que passen al català per adre-
çar-se als fills, no abandonen el castellà, que continua essent ben present 
en les seves ments i en les seves vides. Simultàniament, el procés invers 
també té lloc: hi ha famílies de parla catalana que abandonen el català 
com a llengua quotidiana (vegeu les entrevistades 13 i 14). Finalment, 
cal esmentar que també trobem casos de recatalanització: informants 
que en una primera fase (en una primera generació familiar) perden el 
català però el reprenen en la socialització d’una generació subsegüent 
(vegeu l’entrevista 13).

La majoria d’aquests nous parlants catalanitzats mostren una iden-
tificació simbòlica profunda amb la llengua catalana. Tenen una forta 
predisposició a identificar-se amb la llengua catalana, no es volen con-
finar en el monolingüisme castellà sinó que volen incorporar a les se-
ves vides una dimensió de «catalanitat», una dimensió que els permet 
obrir-se al país que els acull, a la seva gent, a les seves xarxes socials. 
D’aquesta manera, els «catalans», generalment considerats d’un nivell 
social més alt, han esdevingut un grup de referència per a aquests nous 
parlants, tal com ja va indicar fa anys Mollà (2006). El català és perce-
but com un trumfo, com una carta per a l’ascens social. Els seus vells i 
nous parlants han interioritzat el que els psicòlegs socials del llenguat-
ge anomenen vitalitat etnolingüística subjectiva. Mentre es tria el català 
gràcies al prestigi que té per les seves connotacions de classe mitjana 
i per la seva associació amb les institucions de l’Administració local i 
autonòmica el castellà o espanyol continua essent el codi més important 
tant en la cultura de masses com en el mercat laboral i en les institucions 
estatals espanyoles. Aquests resultats confirmen els factors que tant Ro-
vira (2012) com Saurí (2015) trobaren com a causants o detonadors dels 
diferents processos de catalanització: mobilitat social ascendent, medi 
social amb alta densitat lingüística catalana, xarxes socials amb cercles 
propers catalanoparlants.

Aquests nous parlants han participat en xarxes socials organitzades, 
han deixat els seus barris o localitats d’origen (on acostumaven a distingir 
els «catalans» i els «castellans» com a grups culturals diferenciats) i han 
afegit el català al seu repertori lingüístic, fins i tot com a codi familiar, de 
manera que han trencat amb generacions anteriors. La transmissió inter-
generacional del castellà, tanmateix, no s’ha alterat, no s’ha interromput 
perquè els fills dels entrevistats continuen essent del tot competents en 
la llengua castellana, a causa de la seva presència, d’una manera o altra, 
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tant en les constel·lacions familiars com en els contextos macrosocials (en 
el mercat laboral i en la cultura de masses, sobretot). El castellà conti-
nua, per tant, essent una llengua familiar de tota manera, per exemple en 
les comunicacions internes amb avis i entre germans (Tuominen, 1999; 
Barron-Hauwaert, 2011).

En altres paraules, aquests nous parlants del català, d’origen caste-
llanoparlants, no han fet l’opció d’abandonar la seva llengua primera, 
com feien molts immigrants als Estats Units d’Amèrica, per exemple 
(vegeu-ne un excel·lent testimoni literari a Rodriguez, 1982). Si bé els 
informants majoritàriament veuen legítim el procés de normalització del 
català, alhora per a ells aquest procés no comporta un abandonament del 
castellà. Si examinem el procés més macroscòpicament, ens adonarem 
que el procés de normalització del català no ha aconseguit que aquesta 
llengua domini en els àmbits públics indiscutiblement, unànimement. 
El català ha de competir contínuament amb els processos de difusió del 
castellà, fort tant demogràficament com socialment i políticament (les 
institucions espanyoles), en direcció contrària. Suggerim que aquestes da-
des, ja reiteratives, assenyalen certa saturació (Bertaux i Bertaux-Wiame, 
1993a i 1993b): parlants de classe mitjana presenten una i altra vegada les 
mateixes actituds i els mateixos capteniments. En les nostres dades i en 
les d’altres recerques sociolingüístiques es dona, cal advertir-ho, una es-
cassa presència d’informants tant de classes populars com d’alta burgesia 
o sectors corporatius.

7. Conclusió

A partir d’entrevistes semidirigides hem recollit manifestacions discur-
sives sobre la transmissió lingüística intergeneracional a Barcelona. En 
les entrevistes recollides s’observa un cert poder d’atracció del català: hi 
ha cònjuges de primera llengua castellana que passen a parlar en català 
als fills, perquè la vitalitat etnolingüística (subjectiva, també) del grup 
de primera llengua catalana és alta. Alhora es mantenen casos de caste-
llanització de famílies de primera llengua catalana, sobretot en franges 
acomodades. Aquests nous parlants del català se senten apoderats pel fet 
de parlar en català i pel fet de transmetre el català als fills. El català no 
és una rèmora, sinó un element vist i viscut positivament. Aquesta ca-
talanització relativa, tanmateix, no arriba a compensar el domini demo-
lingüístic, gairebé aclaparador, del castellà en la societat catalana actual. 
Així mateix, aquesta catalanització relativa no comporta una desaparició 
del castellà en la vida quotidiana: totes les informants que parlen català 
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als fills estan segures que, de tota manera, els seus fills aprendran i con-
servaran el castellà.

S’obren noves línies de recerca. Caldria examinar els usos i les ide-
ologies lingüístics dels fills, la seva evolució sociolingüística al llarg del 
temps, i els desacords entre els comportaments declarats i els compor-
taments reals.
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La llengua catalana entre les famílies 
lingüísticament mixtes de Mallorca
Joan Melià i Garí
Universitat de les Illes Balears

«Una llengua no es perd perquè els qui no la saben no l’aprenen, sinó 
perquè els qui la saben no la fan servir.» I en aquest fer servir de l’afir-
mació de Josanton Artze cal entendre-hi també fer-la servir amb els 
fills. Transmetre-la a les noves generacions. Si no passen de pares a fills, 
les llengües s’aboquen ràpidament al pendent de la desaparició. En les 
comunitats lingüístiques en què no es qüestiona la posició preeminent 
de la seva llengua, els progenitors no solen plantejar-se en quina llengua 
criaran els fills. En canvi, en societats en conflicte lingüístic, com és el 
cas de les illes Balears (i en general de tot el territori de parla catalana), 
aquesta decisió és menys banal i sol prendre’s valorant les conseqüències 
que tendrà per als seus fills, més que no per a la col·lectivitat. En aquest 
sentit J. A. Fishman considera essencial assegurar la transmissió inter-
generacional perquè sigui possible l’èxit en la reversió d’un procés de 
substitució d’una llengua en regressió (1997, pàg. 375-378). Altrament, 
actuar per a capgirar un procés de substitució lingüística és com voler 
inflar un pneumàtic sense haver reparat la punxada (1997, pàg. xii).

La transmissió lingüística intergeneracional es produeix, general-
ment, en l’entorn de la unitat familiar nuclear. Ara bé, avui aquestes uni-
tats poden presentar una diversitat molt alta i, per tant, ens trobam amb 
una realitat molt complexa a l’hora d’establir categories (Ajuntament de 
Barcelona, 2006). Les famílies nuclears tradicionals, formades per una 
parella heterosexual amb fills, han perdut pes relatiu en el conjunt social. 
La diversitat pot estar en el nombre de generacions que conviuen en el 
mateix espai (dues o tres), de vegades forçat per factors de tipus econò-
mic, social o migratori. Però també en les característiques dels progenitors 
(famílies monoparentals o biparentals, parelles de fet; parelles homose-
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xuals i heterosexuals; famílies amb llars compartides) i de la progenitura 
(un o més d’un, amb el dos progenitors comuns o només amb un, con-
vivint regularment amb tots els germans o només periòdicament, etc.).

En el cas de la llengua catalana, la major part de les parelles lingüís-
ticament homogènies (Hcat), en el sentit que ambdós membres tenen 
el català com a llengua inicial (L1cat) o tots dos l’identifiquen com la 
seva llengua (LIcat), a les Illes tendeixen a mantenir-la com a llengua 
de transmissió als fills. És cert que determinats sectors, ja des d’enrere, 
han tendit a abandonar-la, però des del punt de vista estadístic repre-
senten uns valors baixos. L’any 2003 el 94,9 % i el 95,0 % dels fills amb 
els dos progenitors LIcat, amb el pare i la mare, respectivament, no-
més hi parlaven en català. Així i tot, hi havia un 2,0 % i un 2,4 % que 
hi parlaven en castellà. A Palma aquests valors eren menys favorables 
a l’ús del català: 88,5 % i 88,2 % i 6,1 i 6,2, respectivament (Villaverde 
i Vidal, 2008: 3). Pel que fa als fills de progenitors castellanoparlants 
(L1cast), el valor d’ús amb la mare només de castellà era el 97,2 % i 
amb el pare el 97,9 %. En canvi l’ús de català en les mateixes circums-
tàncies era del 0,2 % i 0,1 %, respectivament (Villaverde i Vidal, 2004: 
75). Aquesta és la situació que presenta la transmissió intergeneracio-
nal entre les famílies lingüísticament homogènies a les Balears. Pro-
bablement, la continuïtat intergeneracional, entre els LIcat, no seria 
tan elevada si a començament dels anys vuitanta no hi hagués hagut el 
reconeixement del català com a llengua pròpia i la declaració de la se-
va oficialitat. No tant per aquest simple fet, sinó per les conseqüències 
que ha tengut quant a utilització en, sobretot, l’Administració pública 
i l’activitat escolar. Així, per exemple, hi ha indicis que els progenitors 
catalanoparlants dels matrimonis mixtos tendeixen a usar més el català 
amb els fills nascuts a partir d’aquestes dates que no abans (Melià Garí 
i Villaverde i Vidal, 2008a: 69).

Aquesta certa garantia de continuïtat de la transmissió intergeneraci-
onal basada en la fortalesa dels matrimonis lingüísticament homogenis 
no és suficient en el cas de les illes Balears, on un espectacular creixement 
de la població basat en l’aportació dels corrents migratoris ha provocat 
que abundin les unitats familiars en què només un o cap dels progeni-
tors és nascut en territori de parla catalana. No disposam de dades glo-
bals sobre aquest fenomen, però hi ha prou indicis que apunten que el 
pes relatiu de les famílies que podríem anomenar autòctones s’ha reduït 
notablement durant les tres darreres dècades. D’altra banda, les circums-
tàncies socials i polítiques de la societat insular afavoreixen que la po-
blació immigrada d’origen al·lòfon pugui conservar «l’adhesió preferent 
a aquesta llengua [castellà] després de la tercera generació d’immigrants 
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i a pesar que la línia immigrada s’hagi combinat amb línies autòctones.» 
(Gomila Garcies, Melià Garí, i Oliver Grau, 2011: 140). 

En aquest context demogràfic, no hi ha dubte que el comportament 
lingüístic de les parelles lingüísticament mixtes (MXT), en què només 
un dels dos membres és L1cat o LIcat, serà determinant per al man-
teniment de fet del català com a llengua pròpia de les illes Balears. És 
clar que la continuïtat com a llengua de la població dependrà sobretot 
de la transmissió de les famílies Hcat i de les famílies MXT. En aquest 
darrer grup, vista la composició demogràfica, és on hi ha el pes que pot 
inclinar la balança del procés cap a un costat o cap a un altre. Com s’ha 
assenyalat repetidament (Bastardas i Boada, 1985; Boix-Fuster i Tor-
rens Guerrini, 2011; Boix-Fuster, 1997, 2009; Forner, 2010; Melià Garí, 
1997; O’Donnell, 1991; Strubell i Trueta, 1981; Vila i Moreno, 1993) en 
les famílies MXT es reprodueix en petita escala el fenomen social propi 
de situacions de conflicte lingüístic, per la qual cosa poden ser, d’una 
banda, vehicles de la substitució lingüística i, d’una altra, un mesurador 
de la direcció i la velocitat del canvi i, alhora, com que se’n situen a la 
frontera, indicadors del tipus de relació jeràrquica que s’estableix entre 
les dues comunitats en conflicte. 

A Villaverde i Vidal (2004: 75) es mostra que en les famílies MXT 
la proporció dels fills que amb el progenitor LIcat només usen el castellà 
(26,4 % amb la mare; 27,8 % amb el pare) és més àmplia que la proporció 
dels que usen amb el progenitor LIcast només el català (3,5 % i 11,5 %, 
respectivament). Així mateix, amb el progenitor LIcat de les famílies 
MXT prop de la meitat dels fills hi parlen només en català (53,8 % i 
48,7 %) i més de tres quartes parts, en canvi, parlen en castellà amb el 
progenitor LIcast (83,5 % i 75,0 %). La resta d’enquestats diuen usar-hi 
les dues llengües amb prioritats diferents.

Segons EULIB2014, sobre el conjunt de la població de 15 i més anys, 
el 27,4 % dels fills de matrimonis MXT diuen tenir el català com a L1 
i el 54,2, el castellà; la resta, diuen tenir-hi les dues llengües (17,1 %) o 
donen altres respostes (1,3). En canvi, els qui consideren que el català és 
la seva llengua d’identificació representen el 46,4 % (el castellà, 40,6 % i 
les dues, 11,6 %). Entre aquests mateixos individus, el 32,7 % diuen que 
el català és la seva llengua habitual; el 41,8, el castellà, i el 24,8 % totes 
dues (Defior Barcons, 2016: 34-51).

En el cas de les famílies en què ambdós membres són de procedència 
forana (AL·L), el procés d’integració lingüística i la progressiva apropia-
ció i identificació amb la llengua catalana s’haurà de produir pels efectes 
dels factors externs a la família (el veïnat, l’escola, els mitjans de comu-
nicació, el món laboral…) i, en aquests moments, una part considerable 
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d’aquests factors actuen en sentit contrari, principalment en les parts més 
poblades dels territoris insulars.

Ara bé, també es poden comparar dues altres xifres que ens donen un 
punt de vista diferent. Segons l’enquesta sociolingüística de 2003-2004 
(ES2003) el 43,1 % dels entrevistats deien haver tingut el català com a 
L1, mentre que el 45,9 % eren els que parlaven als seus fills només en 
català; entre els nascuts a l’àrea lingüística catalana (AUT) aquests va-
lors eren el 70,4 % i el 76,9 %, respectivament. En canvi el castellà, que 
era l’L1 del 48,3 % dels enquestats, passa a ser l’única llengua parlada 
amb els fills del 35,6 % dels progenitors; si ens referim només al grup 
AUT els valors són, respectivament, 25,9 % i 11 % (Villaverde i Vidal, 
2004: 70-78). Per tant, hi ha un lleu increment del valor del català com 
a llengua de transmissió dels progenitors amb relació als valors que va 
tenir com a LI.

Si extraiem l’índex de transmissió intergeneracional del català, ITIC, 
(Torres, 2005, 2007) de l’ES2003 podem comprovar que, a les illes Ba-
lears, té un valor positiu (0,06), la qual cosa mostra que, encara que sigui 
en una proporció molt baixa, hi ha progenitors que no reberen dels seus 
pares el català com a L1 i que, en canvi, l’usen amb els fills (Melià Garí, 
i Villaverde i Vidal, 2008b).

1. Classes de famílies mixtes (MXT), 
des del punt de vista lingüístic

Partint de les famílies amb dos progenitors (biològics o adoptius) podem 
trobar-nos amb diverses situacions quant a la llengua o llengües que es-
devenen eines de comunicació dins la unitat familiar i elements d’iden-
titat: a) parelles homogènies amb la mateixa llengua que la pròpia del 
territori on viuen; b) parelles homogènies amb una llengua diferent de 
la del territori; c) parelles heterolingües un membre de les quals té com 
a llengua la pròpia del territori; d) parelles heterolingües amb llengües 
diferents de la del territori.

Aquesta classificació podria ajustar-se més a la complexitat real si ten-
guéssim en compte quina és la llengua que, en el cas de les heterolingües, 
els dos membres empren per comunicar-se entre ells. I, en el cas de bona 
part dels territoris de llengua catalana administrativament espanyols, un 
altre element a tenir en compte és el de la coexistència de dues llengües 
oficials, amb la qual cosa la casuística esdevé encara més complexa.

En el cas de les illes Balears l’estudi específic sobre la transmissió 
lingüística és relativament recent i s’ha centrat sobretot en les parelles 
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mixtes català–castellà. Així, concretament a Mallorca, hi ha treballs 
com el de Melià Garí i Villaverde Vidal (2008b), que se centra en l’anà-
lisi de les dades extretes de l’ES2003; el de Gomila Garcies, Melià Ga-
rí i Oliver Grau (2011), que estudia la transmissió en 22 famílies amb 
infants d’ensenyament infantil residents a Palma i a la part forana; el 
d’Oliver Grau (2013), en el qual amplia en 25 el nombre de casos estu-
diats en el treball anterior; el de Bauzà Jaume (2015), que centra el seu 
estudi sobre el comportament de 5 parelles mixtes en una població de 
l’interior de Mallorca. En algun cas també s’ha estudiat la transmissió 
intergeneracional a Mallorca en 10 famílies en les quals els dos proge-
nitors són estrangers (Bover Rosselló, 2013). I, evidentment, en altres 
treballs d’abast no específic sobre aquesta temàtica també s’han reco-
llit informacions que, com veurem, ens són d’interès. En tots aquests 
estudis, el nombre de casos analitzats és reduït i alhora tenen fortes 
connexions entre ells els que pertanyen a cada estudi, per la qual cosa 
és únicament en el conjunt de tots els casos on podem cercar alguna 
representativitat col·lectiva.

2. Evolució del pes relatiu dels matrimonis mixtos 
(MXT) i el dels matrimonis autòctons (AUT)

No tenim dades que ens permetin anar més enllà d’una aproximació 
orientativa sobre l’evolució que s’ha produït en aquest àmbit, paral·lela a 
l’increment de la població al·lòctona. 

En una enquesta del curs 1979-1980 feta sobre la població que cur-
sava batxillerat i COU a centres de les illes Balears (Melià Garí, 1994), 
els fills de progenitors nascuts a territoris de parla catalana (AUT) re-
presentaven el 71,0 % del total (928 casos); els de progenitors de fora 
d’aquests territoris (AL·L), el 16,7 %, i l’11,7 % tenien un progenitor de 
cada costat (MXT). L’any 1991 el creixement del component al·lòcton 
entre els estudiants de secundària s’havia incrementat notablement; so-
bre una mostra (1.009 casos) representativa del conjunt d’estudiants de 
secundària de Mallorca (Melià Garí, 1997), els pertanyents a famílies 
MXT representaven el 24,6 % (mentre que els de famílies AUT eren el 
55 %, i els AL·L eren el 20,4 %). Segons l’ES2003 aquests valors eren, en 
la població compresa entre els 15 i els 29 anys, 50,8 AUT, 24,7 MXT i 
24,7 IMM (Melià Garí , i Villaverde i Vidal, 2008b). En l’EULIB2014, 
entre els enquestats AUT, un 76,3 % té ambdós progenitors AUT; un 
13,4 % té un progenitor AUT i un d’AL·L, i els progenitors del 10,3 % 
restant han nascut ambdós fora (Defior Barcons, 2016: 17).
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Les causes de formació d’aquesta classe de parelles a Mallorca, com 
a tot el territori lingüístic, són diverses: laborals, d’estudis, de viatges de 
vacances, amistats comunes, etc. (Gomila Garcies et al., 2011).

3. Representacions socials sobre la llengua catalana

En estudiar la situació sociolingüística de les illes Balears i valorar-la, cal 
tenir en compte dos factors que incideixen directament sobre la repre-
sentació social de la llengua catalana i, en conseqüència, actuen sobre el 
compromís i l’actitud de les persones amb relació al procés de normalit-
zació i de substitució lingüística. Ens referim a la qüestió de la identitat 
i denominació de la llengua territorial i a la valoració de la utilitat que 
li atorguen.

Pel que fa a la identitat i la denominació, encara continua el debat 
sobre aquestes temes, a pesar que l’escolarització, l’ús formal i una major 
proximitat comunicativa entre tots els territoris de parla catalana, ja hau-
rien d’haver dissolt la major part dels prejudicis que s’hi relacionen. Els 
nivells de debat es poden situar entorn del model d’estàndard, la deno-
minació o, ja en molt menor grau, la pertinença o no a la catalanofonia. 

Hi ha indicis que apunten a un cert enquistament de la qüestió, de 
vegades fomentat per determinades opcions polítiques que treuen rèdit 
electoral reforçant els prejudicis. Però, al marge d’aquests interessos, la 
perseverança en el manteniment d’opinions contràries al sentit comú s’ha 
d’explicar pel fet que no és l’observació de la realitat que inclina cap a una 
determinada interpretació, sinó que la interpretació prèvia condiciona la 
percepció d’aquesta realitat. La percepció no crea la idea de cadascú, sinó 
que a partir del prejudici es conforma la percepció.

S’ha demostrat en diversos treballs la complexitat d’anàlisi d’aquesta 
qüestió. Ara bé, podríem sintetitzar dient que l’acceptació explícita de la 
unitat de la llengua arriba al 80 % de la població, però, en canvi, la utilit-
zació del nom «català» per referir-s’hi de manera espontània es redueix 
fins a poc més d’una quarta part (Melià Garí, 2015).

D’altra banda, cada vegada més hi ha més comunió entre el rebuig 
de l’ús de la llengua i el rebuig del nom i de la pertinença al conjunt de 
parles catalanes. Així, per exemple, en el treball de Oliver Grau sobre la 
transmissió lingüística en parelles mixtes, que, de totes les esmentades 
abans, és la mostra menys favorable a la transmissió real del català als 
seus fills, és on més apareixen explícits els prejudicis suara esmentats: 
indiquen que el problema per al «mallorquí» no és la substitució pel cas-
tellà, sinó pel «català»; que el català i el mallorquí són llengües diferents 
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o, fins i tot, encara hi ha testimonis de la persistència de la idea que 
l’única llengua a Espanya és el castellà i que la resta (amb el basc inclòs) 
en són dialectes. De fet aquest rebuig sovint sembla un argument per 
justificar la manca d’adhesió al manteniment de la llengua i l’oposició al 
procés de normalització social (Oliver Grau, 2013: 165-167). En canvi, 
en altres treballs, en què es presenten uns progenitors més favorables a 
la transmissió del català als fills, aquests prejudicis són pràcticament ab-
sents (Bauzà Jaume, 2015: 58-59).

Una altra cara, que també té conseqüències pràctiques semblants, 
és la sobrevaloració que es fa del coneixements de llengües estrangeres 
(principalment de l’anglès i l’alemany). Una vegada més sobretot entre 
els progenitors que més resistents són, en la pràctica i amb les idees, al 
manteniment del català. Sens dubte, l’exagerada dependència de l’eco-
nomia insular de la indústria turística és una font d’aquest pensament. 
Els menys transmissors del català manifesten que els esforços invertits 
en l’aprenentatge, sobretot escolar, del català resten possibilitats d’apre-
nentatge de llengües estrangeres, més «útils». Els més favorables a la 
transmissió del català fan una interpretació de complementarietat i de 
reforç entre els aprenentatges del català i d’altres llengües.

Aquest rebuig de la unitat lingüística, amb el suposat perill que su-
posa el «català» cap al «mallorquí», i la prioritat atorgada a llengües es-
trangeres amb relació al català, són arguments que sustenten, o bé justi-
fiquen, l’oposició a la normalització del català. Amb aquests apriorismes 
s’han d’entendre part de les idees i comportaments entre els membres 
de les famílies MXT. 

4. El comportament dels matrimonis mixtos (MXT), i dels 
al·lòctons (AL·L), com a indici dels procés de canvi lingüístic

El sentit d’un procés de canvi lingüístic es pot percebre a partir de 
molts indicadors i sovint poden donar informacions contradictòries, 
ja que la regressió social d’una llengua se sol produir de manera poc 
homogènia quant a ritmes, grups socials, territoris, funcions, grups 
generacionals, etc. A més, quan s’enceten actuacions institucionals per 
frenar un procés de canvi se sol avançar ràpidament en algunes de les 
àrees controlades directament per aquestes institucions; però, alhora, 
les inèrcies o la influència d’altres actors poden fer que el moviment 
global, de fons, no concordi amb algunes percepcions apressades so-
bre els canvis, anunciats o reals, que es poden produir en l’àmbit ins-
titucional. Per això l’observació del que passa en el si de determinats 
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sectors socials pot ser un bon indicador d’aquest procés de fons. Poden 
ser eines per a aquesta observació veure, per exemple, quina llengua 
trien els al·lòctons a l’hora d’integrar-se, quina llengua opten per usar 
els cònjuges de parelles mixtes amb els seus fills i amb quina s’identi-
fiquen més aquests o cap a quina llengua conflueixen els parlants he-
terolingües quan tots dos saben parlar (o entenen) la llengua del seu 
interlocutor. En tots aquests casos la tria s’inclinarà cap a la llengua 
que consideren imprescindible per comunicar-se en aquell entorn o la 
llengua que considerin natural usar, la llengua neutra, la llengua que 
no suposa cap càrrega d’autenticitat, sinó la més anònima (Woolard, 
2008). Així i tot cal tenir en compte que, en una mateixa comunitat 
lingüística, hi haurà diferències (fins i tot diferències profundes) segons 
l’indret de residència i de socialització de les persones involucrades. Cal 
tenir en compte que l’autenticitat del català s’ha reduït notablement en 
el sentit que si abans els que parlaven castellà eren «forasters», ara té 
prou acceptació, com a mínim en el si de les famílies MXT, que no 
s’és més mallorquí pel fet de parlar català (Oliver Grau, 2013: 162). 
D’alguna manera aquesta opinió és la que es consideraria políticament 
correcta. Com també ho és el cas d’integració de la mallorquinitat dins 
l’espanyolitat, com un subconjunt, de vegades amb l’adjunció de la con-
sideració del catalanisme com una amenaça a la identitat mallorquina 
(Oliver Grau, 2013: 163).

Una de les dades que no es pot obviar –i que, si no es té en compte, 
l’observació sobre la realitat lingüística d’una comunitat pot quedar em-
mascarada– és si hi ha diferència entre els valors sobre coneixements, 
usos i representacions dels joves i els valors dels altres grups generacio-
nals. La mirada ingènua pot menystenir la situació precària i amenaçada 
de la seva llengua si només para atenció en el comportament del conjunt 
de la societat i no aïlla el comportament de les generacions més joves, 
tant pel que fa a les lleialtats com als usos, i més en els usos intragene-
racionals que en les seves relacions amb els adults.

5. La saben i no l’usen

Ens podem trobar amb situacions en què aquests infants criats en en-
torns familiars plurilingües, competents en totes les llengües en joc, no 
les usen totes en les oportunitats que les podrien usar sinó que tendeixen 
a evitar l’ús d’una o d’algunes d’aquestes llengües. Ja és prou conegut 
que el que fa que un parlant utilitzi una llengua no depèn exclusivament 
que en tengui el domini, tot i que és imprescindible, sinó que hi ha una 
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sèrie d’altres factors que són decisius (Edwards i Pritchard Newcombe, 
2005; Macintyre, 2007).

Per tant, no és suficient transmetre una llengua a les noves genera-
cions perquè es mantengui socialment; si l’infant viu en contacte amb 
altres llengües i les aprèn pot decidir mudar de llengua (Querol i Puig; 
Strubell i Trueta, 2009: 77). Els progenitors són determinants pel que 
fa a l’L1 dels fills, però perden ascendència sobre la llengua que aquests 
identificaran com a pròpia i sobre la que els serà habitual, quant a l’ús. Els 
efectes positius de la transmissió lingüística intergeneracional pot tren-
car-se quan l’infant està exposat al contacte amb altres llengües (Ostler, 
2011: 316); els fills de matrimonis MXT tenen aquest contacte dins la 
pròpia llar. En relació amb aquesta situació hi ha el fet que, abans d’una 
substitució lingüística (ja sigui en la perspectiva individual com en la 
social) que no impliqui una substitució humana, és necessària una etapa 
de bilingüisme. Però potser és precipitat pensar que una etapa de bilin-
güisme condueix necessàriament a la substitució; tot i que, fins ara, la 
bilingüització generalitzada de comunitats lingüístiques sempre ha estat 
amb aquesta finalitat i, sovint, amb aquest desenllaç.

És evident, per tant, que al costat dels factors que n’afavoreixen l’apro-
piació, és necessari que també hi hagi els que n’impulsen l’ús.

6. Els matrimonis mixtos (MXT) sumen o resten

Ja sabem que, en general, a Mallorca i a bona part del territori lin-
güístic català, els matrimonis lingüísticament homogenis, tant per al 
català com per al castellà, tendeixen en una proporció molt elevada a 
mantenir aquestes llengües per comunicar-se amb els fills. On hi ha 
diferències més importants és en els matrimonis MXT. En aquests 
casos també hi ha disparitats segons l’indret geogràfic a què ens re-
ferim. D’una banda, en gairebé tots els indrets, el progenitor LIcast sol 
mantenir la seva llengua en relacionar-se amb la progenitura; però el 
comportament del LIcat pot variar considerablement segons on tenen 
fixada la residència. I, de l’altra, en els casos en què cada progenitor 
usa la seva llengua, la tria de llengua d’identificació del fill i de major 
ús ve clarament determinada per quina és la llengua que predomina 
en l’entorn en què viuen. 

Ara bé, a més de les parelles castellà-català, hi ha les parelles en què 
el català o el castellà s’emparellen amb altres llengües. En aquest cas, el 
manteniment de la llengua estrangera per part de l’al·lòcton en la relació 
amb els seus fills és condicionat per la consideració social que aquesta 
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llengua té. Si és una llengua prestigiada, la sol mantenir; si és una llen-
gua amb poc prestigi, més fàcilment pot ser abandonada.

Així podem trobar diferents classes de parelles, segons la llengua de 
cada un dels membres. En la taula 1 es presenten de manera esquema-
titzada i simplificada aquests aparellaments (no tenim en consideració 
que la llengua estrangera pugui ser la mateixa per als dos progenitors o 
que sigui diferent, encara que la consideració social, quant al prestigi, 
sigui semblant per a ambdues).

Taula 1. Tipus de parelles, segons la llengua de cada un dels membres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M1 Cat Cat Cast Cat Cat Cast Cas A1 A1 A2

M2 Cat Cast Cast A1 A2 A1 A2 A1 A2 A2

A1: Estrangera «prestigiada»; A2: Estrangera no «prestigiada»; M (membre de la parella)

Un dels aspectes més interessants a analitzar és l’ús que fan de les di-
ferents llengües en contacte en el si familiar els diversos membres segons 
amb quin dels altres membres es relacionin. D’aquesta manera podem 
destriar tres tipus de relació: a) els progenitors entre ells; b) els proge-
nitors amb els fills i els fills amb els progenitors; c) els fills entre ells. 
Podria semblar que la llengua de relació entre tots ells ha de tendir a la 
homogeneïtzació, però no sempre és així, encara que sovint no s’arribi 
a l’extrem dels casos a què es refereix Vicenç Villatoro quan parla de la 
diàspora sefardita: «I penso en el pare de Lluís Bassat […], que va arribar 
a parlar tretze llengües. I en les famílies jueves, també els Bassat, on els 
matrimonis parlaven una llengua entre ells, una altra amb els pares, una 
altra amb els fills, una altra a la feina» (2016: 184-185).

6.1. La llengua entre la parella
En el moment de formar-se parelles amb projectes familiars, cada un 
dels dos membres ja té consolidat un perfil lingüístic, que condicionarà la 
solució que adoptarà la parella. Un perfil lingüístic en què té importància 
no només la llengua d’origen familiar o, si és diferent, la d’identificació, 
sinó també el grau de competència en altres llengües i les representacions 
que assumeixen de les llengües que entren en contacte i de la situació so-
ciolingüística immediata i general. D’aquesta manera, la tria lingüística 
que farà cadascun dels membres dependrà, en primer lloc, dels propis 
coneixements lingüístics i dels coneixements lingüístics de la parella.

Les parelles lingüísticament mixtes tenen la necessitat d’haver de 
decidir la llengua de relació. En general, poden optar per la llengua de 
l’home, per la llengua de la dona o per totes dues (Mackey, 1976: 378). 
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Però aquests rols familiars no solen ser els factors que condicionen la 
tria, i per això es pot explicar que, de vegades, la llengua d’interrelació 
no sigui cap de les dues. Sigui quina sigui la decisió presa, aquesta pot 
ser resultat tant de la despreocupació com de la reflexió i la planificació 
consegüent. Sembla lògic que, en el cas que només n’escullin una, la 
llengua de l’entorn social en què viuen hi ha d’incidir força.

Quan es construeixen parelles heterolingües pot donar-se el cas que 
només un dels dos membres sàpiga la llengua de l’altre, en aquest cas la 
llengua de relació serà aquella de la qual comparteixen el coneixement; 
per tant, si un és monolingüe i l’altre és bilingüe, la llengua que serà d’in-
terrelació serà la del monolingüe. Si tots dos saben la llengua de l’altre, 
en aquest cas serà possible la tria i, amb moltes possibilitats, si una d’elles 
és la llengua de la societat en què viuen serà aquesta o si aquesta és una 
llengua prestigiada socialment. També pot passar que s’hagin de comu-
nicar mitjançant una tercera llengua, que pot ser la llengua d’on viuen. 
Bàsicament aquestes són les diverses possibilitats que tenen les parelles 
heterolingües. El resultat pot ser, per tant, que un adopti la llengua de 
l’altre, que cadascun utilitzi la seva, que ambdós alternin en l’ús de les 
dues llengües o que la interlingua de la parella sigui una altra llengua, 
perquè els coneixements lingüístics que comparteixen corresponen a una 
llengua que no és la pròpia de cap dels dos. Com hem dit, a part d’aquests 
factors bàsics, també hi té una influència cabdal la presència o no d’una 
de les llengües en l’entorn social en què viu o en quin ordre, pel que fa a 
la jerarquia, són col·locades pel pensament dominant. En aquest sentit, 
quan una de les dues llengües és una llengua minoritzada, la tendència 
universal a la convergència amb l’interlocutor empeny el que n’és parlant 
a abandonar-la a favor de la llengua de l’altre.

Una cop formada la parella i fixat l’intercanvi lingüístic, si no s’alteren 
radicalment les condicions de vida, és molt probable que es mantengui 
durant tota la vida de la parella. Fins i tot en els casos en què hi pot haver 
la voluntat explícita, el canvi de llengua de relació entre els dos membres 
no ha estat possible a causa de la inèrcia dels comportaments esdevinguts 
rutinaris. En Oliver Grau (2013: 78 i 98) es documenten només dues 
parelles, una resident a un poble i l’altra a Palma, que ha passat d’un ús 
inicial del castellà al català. El manteniment de la llengua del principi de 
la coneixença no només es produeix entre parelles que es constitueixen en 
família, sinó que la dificultat de canvi també es manifesta entre amistats, 
coneguts o familiars que, quan s’han conegut parlant una determinada 
llengua, difícilment la canvien amb posterioritat. 

En el treball centrat en cinc parelles residents a un poble de l’interior 
de Mallorca (Sineu), tres tenen el català com a llengua de relació i dues hi 
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tenen el castellà. Cal observar, però, que en aquestes tres el cònjuge cas-
tellanoparlant ja havia après a parlar en català abans de la formació de la 
parella, ja que hi arribaren de petits a Mallorca o hi van néixer. En canvi, 
en els altres dos casos, quan es van conèixer ho feren parlant en castellà; 
així i tot, una de les parelles, des de fa poc temps, ha canviat el castellà pel 
català com a llengua de relació. (Bauzà Jaume, 2015: 56-57).

A Melià (1997: 53-58) es mostra que en l’ús entre els dos cònjuges 
de parelles MXT és on la presència del català és més baixa (19,2 %). En 
canvi, quan parlen amb els fills, el català incrementa significativament 
l’ús (27,4 %, el pare, i 29,5, la mare).

La interacció en castellà entre els membres de les parelles MXT no 
és un tret exclusiu de les illes Balears, sinó que, amb més o menys inten-
sitat, es repeteix en tot el territori català. Les raons són les mateixes que 
ja hem indicat i aquesta convergència no és, llevat d’algun cas esporàdic, 
objecte de reflexió en cap dels dos membres. Aquestes dades es confir-
men en els diversos estudis de què disposam, relatius a Palma (Villa-
verde i Vidal, 2009) o al conjunt de l’illa (Gomila Garcies et al., 2011). 
En aquest sentit, el cònjuge catalanoparlant sembla ocupar una posició 
lingüísticament subordinada a la seva parella; un fenomen, de fet, que és 
extensible a la majoria de casos d’interrelació entre un catalanoparlant i 
un castellanoparlant. 

6.2. La llengua amb els fills
Així com sovint la tria de la llengua en què es comuniquen els dos mem-
bres d’una parella està molt condicionada pels comportaments lingüístics 
dels primers moments de coneixença i de formació de la parella i per la 
tendència a perpetuar-se indefinidament mentre la parella es mantingui, 
amb els fills hi ha més possibilitats de tria, ja que el nou interlocutor no 
aporta restriccions inicials sobre les possibilitats d’intercomunicació en 
qualsevol llengua. En aquest cas, la tria del progenitor pel que fa a la 
llengua que usarà amb el fill pot ser més o menys reflexionada i consci-
entment argumentada. 

Per tant, en aquests casos, és possible qualsevol opció, a partir de les 
llengües que els pares saben. La llengua que usa la parella entre ells serà 
un factor important a tenir en compte, però no serà definitiu. Així és 
possible trobar-nos amb parelles que parlen una llengua entre ells i, en 
canvi, amb els fills l’opció que han triada és diferent. Ara bé, al marge 
de l’elecció que cada progenitor faci respecte de la llengua que usarà amb 
els fills, la llengua de la parella influirà a l’hora que aquests es decantin 
per la identificació o un ús superior d’una de les dues llengües. També hi 
influirà, naturalment, la situació sociolingüística de l’entorn immediat 
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en què se socialitzarà. Quan un individu L1cat ha decidit renunciar a 
la seva llengua per comunicar-se amb la parella i retorna a l’ús del ca-
talà per a la relació amb els fills és un indici que encara considera que el 
coneixement i ús d’aquesta llengua aporta guanys, vinculats a la utilitat 
instrumental, a la identitat o a ambdós factors alhora. Si no fos així, amb 
els fills, tendiria a mantenir la renúncia a l’ús del català.

La percepció que els progenitors tenen sobre la conveniència del poli-
glotisme personal tendeix a projectar-se cap al comportament amb l’in-
fant. Se sol atribuir a Maurice Grammont (1902) l’observació de la con-
veniència que les famílies que volien criar bilingües els fills, per obtenir 
uns millors resultats, associassin una llengua a cada progenitor. Aquesta 
estratègia, popularitzada com a OPOL (one person, one language), és avui 
referència obligada de molts de treballs. Consisteix que cada progenitor 
empri la seva llengua en la intercomunicació amb els fills per facilitar la 
capacitació dels infants en les dues llengües. És una estratègia que, per-
què sigui efectiva, exigeix molta constància i coherència en el compor-
tament dels pares. Una aplicació defectuosa pot afavorir que els infants 
no se sentin identificats amb les dues llengües de manera equilibrada i 
s’inclinin a identificar-se més amb una llengua que amb una altra. En 
qualque cas, aquesta deficiència d’aplicació sobre el fill gran pot provo-
car que, després de veure’n els resultats, el progenitor modifiqui el seu 
comportament lingüístic amb els fills següents. S’ha pogut observar en 
altres comunitats lingüístiques (Edwards i Pritchard Newcombe, 2005) 
i en la societat mallorquina. (Gomila Garcies et al., 2011: 138).

En la intercomunicació entre progenitor i fill poden donar-se casos 
en què el primer usi una llengua i el segon no empri la mateixa, sinó 
que en faci servir una altra (i tant pot ser la minoritzada com l’expansi-
va). En aquests casos, en la intercomunicació entre pares i fills, el canvi 
d’opció al llarg del procés vital no és tan insòlit com el canvi entre la 
parella; segurament perquè en aquest procés un dels dos interlocutors 
encara s’està construint el perfil des del punt de vista lingüístic, cosa 
que no sol passar entre els pares. 

La llengua que usen entre ells els dos membres de la parella, a més 
de ser un factor relacionat amb la tria que es farà per al fill, fins i tot en 
el cas que cada progenitor opti per parlar en la seva llengua amb el fill, 
tendrà una incidència considerable en la formació del seu perfil lingüístic 
(de coneixements, d’usos i, sobretot, de jerarquització d’ambdues llen-
gües). En alguns treballs de camp sobre aquesta qüestió s’hi han trobat 
progenitors catalanoparlants que han manifestat una certa recança pel 
fet de no haver estat prou constants en l’ús del català amb els fills, la 
qual cosa, a interpretació seva, facilita un decantament dels fills a favor 
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del castellà (Oliver Grau, 2013: 68), o casos en què, a pesar que els dos 
progenitors li parlen en català, el fill els contesta en castellà, a causa, se-
gons l’entrevistada, d’anar a una escola molt castellanitzada pel que fa al 
perfil dels infants que hi assisteixen (Gomila Garcies et al., 2011: 127).

Entre les parelles MXT de la mostra de Melià Garí (1997), l’opció 
de parlar exclusivament en castellà als fills era la majoritària; en canvi, 
la de parlar-los ambdós en català era molt més baixa i la de parlar-los 
cadascú en la seva llengua se situava entre els dos extrems, tot i que es 
complia que el contacte a l’entorn familiar amb dues llengües des de la 
infantesa n’assegura una apropiació equilibrada sense necessitat de cap 
reforç suplementari (Mackey, 1976). 

Segons una hipòtesi de Sílvia Oliver (2013: 21): «El cònjuge cata-
lanoparlant indefectiblement acaba convergint cap al castellà i, només 
si les circumstàncies són molt favorables (és a dir, es té un alt índex de 
representació del català i/o grup de referència catalanoparlant), trans-
met la seva llengua als fills.» En canvi, en l’estudi de parelles residents 
a Sineu (Bauzà Jaume, 2015), en tots els casos tots els progenitors han 
parlat en català als fills, tant en les parelles en què inicialment la llen-
gua d’interrelació era el català com en aquelles en què era el castellà 
(en un cas, ja esmentat, la decisió de parlar amb el fill en català ha fet 
que la llengua de relació de la parella hagi mudat del castellà al català). 
En dos casos, els pares al·lòctons, d’origen basc, van provar de parlar 
en eusquera amb els fills, però al cap de poc temps desistiren. En els 
casos de Sineu tots els infants acudeixen a una escola pública que fa 
l’ensenyament en català.

6.3. L’entorn social com a factor influent sobre el comportament 
dels matrimonis mixtos (MXT) i els efectes en els fills d’aquests 
matrimonis
L’entorn sociolingüístic en què es desenvolupa la vida de la família en 
condiciona les tries, les representacions i els usos lingüístics. Això expli-
ca que hi hagi, en general, diferències de comportament lingüístic entre 
les famílies mixtes (i no sols les mixtes) mallorquines que resideixen a la 
zona de la Badia de Palma o a la resta de Mallorca, sobretot si n’excloem 
les zones més directament vinculades a la indústria turística. En aquest 
sentit, és pertinent referir-nos a Fishman quan afirma que en la vida 
moderna i urbana el contacte directe amb la família pateix una reducció 
pel que fa al pes en el procés global de socialització, i també lingüística, 
dels infants pel creixement de la importància d’altres factors que hi in-
tervenen (1997: 375). Segons les dades de què disposam la població de la 
Badia de Palma (Andratx, Calvià, Palma i Llucmajor) el 2015 suposava 
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el 57,8 % del total de la població de Mallorca i la població nascuda a les 
illes Balears hi superava per poc la meitat dels que hi residien. Cal tenir 
en compte que, des del punt de vista sociolingüístic, hi hauríem de sumar 
els nascuts als altres territoris de parla catalana, sobretot Catalunya i el 
País Valencià, que s’haurien de restar dels nascuts a la resta d’Espanya; 
aproximadament un 4 % sumats i restats, respectivament, dels valors re-
ferits a Mallorca (en el conjunt de les Balears suposen el 5 %, a causa que 
a les altres illes aquest valor s’acosta al 10 %).

Taula 2. Lloc de naixement de la població segons la zona de residència (2015)

Total % 
Lloc de naixement (%)

Illes Balears Resta d’Espanya Estranger 

IB 1.104.479 100,0 55,6 22,6 21,8

Mallorca 859.289 77,8 57,9 20,8 21,3

 Badia de Palma 496.617 57,8 52,5 24,2 23,2

 Resta de Mallorca 362.672 42,2 65,2 16,1 18,7

Menorca 94.383 8,5 58,2 22,8 19,0

Eivissa 132.637 12,0 40,5 30,4 29,1

Formentera 9.962 0,9 37,8 28,0 34,3

Per tant, la població autòctona fora de la Badia de Palma se situa al 
voltant del 70 % i els immigrants espanyols al voltant de l’11 %; en canvi, 
a la Badia de Palma aquests valors passen a poc més de la meitat (56 %) i 
al 20 %, respectivament. És d’esperar, per tant, que les tries siguin lleu-
gerament diferents a un lloc i a un altre, només pel pes diferent que hi 
tenen els diferents grups de procedència i la relació conseqüent amb la 
llengua catalana. D’altra banda, en les localitats demogràficament menys 
extenses és més habitual l’ús de les llengües minoritàries perquè bona 
part de les relacions quotidianes amb persones de la mateixa localitat es 
realitzen amb coneguts —per tant, interlocutors identificats lingüísti-
cament— mentre que a les ciutats grans i a les conurbacions el contacte 
amb desconeguts és més freqüent i, en aquests casos, es recorre sovint a 
la llengua anònima o considerada neutra, fins i tot en els casos en què no 
caldria perquè la intercomunicació fos possible.

D’altra banda la consideració social de la llengua, el grau de prestigi 
que té reconegut entre la població circumdant també ajuda a prendre de-
cisions. On s’utilitza més té més consideració no marcada, de normalitat. 
En canvi, allà on s’utilitza menys, s’aguditza el valor identitari i, si aquest 
es lliga al passat o als entorns rurals, des de les urbs se sol voler evitar.

Al costat de totes les consideracions anteriors pot ser d’ajut a la va-
loració de la llengua minoritzada que ocupi una posició institucional de 
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prestigi; no sols emblemàticament, sinó per la utilitat que hi pot anar 
vinculada (Mollà Sellés, 2006). Aquesta percepció pot fer canviar deter-
minats comportaments. Així, per exemple, si observam la llengua que 
utilitzen els progenitors LIcat que són part de parelles MXT, podem 
veure que vers els anys vuitanta es produeix una inflexió. Fins aleshores 
el català anava reculant com a llengua de transmissió, però a partir dels 
anys vuitanta la proporció de progenitors que usen el català amb els seus 
fills nascuts a partir d’aquestes dates, en lloc de continuar disminuint, 
s’incrementa. Recordem que és quan el català es reincorpora a les aules 
(1979-1980), l’Estatut d’Autonomia (1983) la reconeix com a llengua 
pròpia i la declara cooficial i s’aprova la Llei de normalització lingüística 
(1986), amb el consegüent increment de la presència en l’Administració 
i en la vida pública en general. Per tant, és d’esperar que aquestes actua-
cions sobre l’entorn social hagin influït d’alguna manera en les decisions 
que prenen, amb més o menys consciència i premeditació, els membres 
de les parelles mixtes. En canvi, intervencions directes sobre les famílies 
amb la intenció de reforçar la transmissió de la llengua minoritzada, en-
cara que no siguin contraproduents, és poc probable que tenguin efectes 
pràctics directes.

Quan se’ls demana per quina raó han optat per parlar als seus fills 
en català (Gomila Garcies et al., 2011) a més de les raons de tipus emo-
tiu, identitari, etc. n’hi afegeixen d’altres que poden ser la clau d’aquests 
canvis. Són arguments de tipus pràctic: fan referència als avantatges del 
poliglotisme personal, consideren que els serà un ajut per a l’escola (tenint 
en compte que a l’escola el català és una assignatura i és llengua d’ense-
nyament) i per si en el futur volen treballar en l’Administració pública, 
on el coneixement del català és una necessitat.

6.4. L’ús entre els fills de matrimonis mixts (MXT)
A pesar de la voluntat dels pares a l’hora d’escollir la llengua o les llen-
gües amb què consideren que els fills s’han de poder desenvolupar en les 
seves relacions socials, i com a conseqüència la tria que amb més o menys 
premeditació fan de la llengua que els parlaran, els fills poden respondre 
a aquesta invitació o, per les circumstàncies que sigui, desviar-se’n. Un 
indici d’aquesta orientació futura pot ser sens dubte la tria lingüística 
que fan per a les relacions amb els seus iguals familiars; és a dir, amb els 
germans. Criats entre dues llengües, alguns, una per i per al pare i l’altra 
per i per a la mare, quan s’han de relacionar amb els germans ja no hi ha 
aquest lligam identitari que tenen els progenitors en la seva llengua i de 
la identificació que hi fan els fills; per tant la tria feta entre germans pot 
ser un indicador de cap on s’orienten les segones generacions d’aquestes 
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famílies, de quina de les dues llengües en contacte se senten més prò-
xims. En aquests casos, els factors socials extrafamiliars deuen tenir un 
pes considerable sobre les decisions que prendran, la tendència que do-
mina entre els seus iguals en l’entorn quotidià de comunicació. I és molt 
probable que hi hagi camins diferents segons el lloc de residència; és a 
dir, segons la nostra divisió, si resideixen a la Badia de Palma o en algun 
municipi de la resta de l’illa.

Segons hipòtesi de Sílvia Oliver (2013: 21): «Els fills de les parelles 
mixtes […] seran competents en les dues llengües […]. A la pràctica, 
llevat de casos molt condicionats per un entorn afavoridor, la llengua 
d’ús exclusiu és el castellà; tant al carrer, com a l’escola, com a casa». En 
canvi, en els casos estudiats de Sineu, quan hi ha germans, tots parlen 
entre ells en català (Bauzà Jaume, 2015).

En aquest sentit, a l’estudi de Melià que ja hem esmentat abans (1997: 
53-58), es mostra que l’ús del català entre els germans (19,9 %) disminu-
eix en relació amb l’ús que en fan amb els progenitors i se situa al ma-
teix nivell que l’ús que feien els dos cònjuges entre ells. En la majoria de 
casos, la tria conflueix cap a l’ús d’una sola llengua. Com passava, en la 
intercomunicació amb els progenitors, en les relacions amb els germans, 
el procés de socialització cap a la maduresa, la influència de noves amis-
tats, compromisos socials, etc. poden fer que l’ús entre germans amb el 
temps variï.

7. Conclusions

L’evolució del comportament de les parelles MXT en la transmissió in-
tergeneracional serà determinant en el futur de la llengua catalana a les 
illes Balears. El progressiu descens del pes relatiu de les famílies AUT, 
a causa de la forta immigració dels darrers decennis, fa que la continu-
ïtat del català es pugui garantir només amb el comportament lingüístic 
d’aquestes famílies. 

Les circumstàncies històriques, polítiques i socials fan que actuïn 
moltes d’inèrcies en contra de l’estabilitat i continuïtat del català com a 
llengua pròpia del territori insular, encara que la recuperació de deter-
minats usos socials ha fet que s’hagi frenat, en part, el procés de des-
vinculació del català d’una part de la societat (Melià Garí, i Villaverde 
i Vidal, 2008b). 

Les famílies MXT, des del punt de vista d’origen geogràfic i lingüís-
tic, són determinants del sentit que majoritàriament pren el procés de 
canvi lingüístic a les illes Balears. En ocasions precedents (Melià Garí, 
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1997) ja s’indicava que en els matrimonis formats per cònjuges heterolin-
gües la castellanització dels usos era molt elevada, a partir d’un estudi fet 
a estudiants mallorquins nascuts a la meitat de la dècada dels 70. Aquesta 
preeminència de l’ús del castellà per part dels catalanoparlants d’aquestes 
parelles es manifesta sobretot en les relacions amb l’altre membre de la 
parella i entre els fills; en canvi, en l’ús entre el progenitor i els fills l’ús 
del català és considerablement més elevat, encara que se situa per davall 
l’ús del castellà. D’altra banda, els progenitors posteriorment no solen 
canviar la llengua amb la qual han començat la seva relació. En canvi, 
els fills poden canviar, encara que no sol passar en gaire casos, la llengua 
amb què es relacionen amb els pares o amb els germans. 

A més de condicionants de tipus personal, la tria de la llengua de 
transmissió als fills –i evidentment els altres usos en el si familiar– ve 
condicionada per l’entorn social en què viuen i pel tipus d’amistats, fa-
miliars, etc. amb què tenen una relació més forta. D’aquesta manera hi 
ha diferències entre el comportament de les famílies MXT que residei-
xen a la Badia de Palma i les que viuen a l’interior de Mallorca, amb 
més adhesió pràctica al català entre aquestes darreres. En aquest sentit, 
aquestes diferències no són un tret que ajudi a veure amb optimisme el 
futur immediat del català perquè, segons les teories de la difusió (v. Vi-
ladot, 1995: 20-33), les característiques de la capital, passant primer per 
la resta de municipis amb més població, s’expandiran a la resta de l’illa. 
En aquest sentit, ja en l’ES2003 s’observa que l’ITIC és més baix a les 
poblacions més grans. Presenten un ITIC negatiu els progenitors cata-
lanoparlants la parella dels quals parla habitualment en castellà. (Melià 
Garí, i Villaverde i Vidal, 2008b).

D’altra banda, sembla que també l’ús de la llengua i les actituds i re-
presentacions que se’n fan es retroalimenten mútuament, ja que els usos 
superiors –i la voluntat més gran de manteniment familiar– coincideixen 
en les representacions més favorables al català. 

De la mateixa manera, el reconeixement i presència de la llengua 
minoritzada en els usos oficials i escolars n’afavoreix el manteniment 
com a llengua de transmissió intergeneracionals. Per tant sembla per-
tinent considerar que les actuacions institucional més generals tenen 
incidència sobre les decisions personals: la marginació oficial retreu els 
usos personals, fins i tot en l’àmbit familiar, mentre que la promoció 
institucional els expandeix, sobretot si, als valors identitaris, s’hi afe-
geixen valors de caràcter instrumental. Aquesta relació es veu compa-
rant processos de territoris amb polítiques diferents i també comparant 
moments amb polítiques diferents en el mateix territori.
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Actituds lingüístiques sobre 
l’ús del castellà en les parelles 
etnolingüísticament mixtes: anàlisi 
qualitativa de la presència del castellà i el 
català en la transmissió intergeneracional
Eva Martínez
Universitat de Barcelona

1. Introducció

Aquest treball s’emmarca en el projecte dirigit pel doctor Emili Boix, 
Globalització i plurilingüisme social i familiar en comunitats lingüístiques 
mitjanes a Europa (GLOBLINMED, FF-I 2012-35-502), la finalitat 
del qual és investigar les ideologies i actituds lingüístiques declarades 
en famílies mixtes en comunitats mitjanes. Concretament aquest estudi 
selecciona parelles mixtes, en què el català i el castellà conviuen dins una 
mateixa família, si bé en tots els casos el castellà guanya cert terreny en 
llurs usos quotidians. Així mateix, el projecte parteix de la hipòtesi de 
treball següent: la importància de la mare, considerada com el pes espe-
cífic de la transmissió lingüística intergeneracional (Boix-Fuster, 2009, 
2012a i 2012b). Per tal de recollir les dades proporcionades d’aques-
tes informants, s’utilitza el qüestionari d’entrevista semidirigida de final 
obert, creat en el si del projecte on es recull informació al voltant tant de 
la socialització de l’entrevistada, de la seva parella i dels fills, com també 
de les expectatives d’ús lingüístic en el futur.

Concretament, en aquest treball es recopilen les dades de vint infor-
mants, majoritàriament de llengua castellana, de parelles etnolingüís-
ticament mixtes, és a dir, la llengua pròpia de les quals és diferent de la 
de la parella, residents a Barcelona i a l’àrea metropolitana, amb fills en 
edat escolar, o el que és el mateix: en contacte amb el sistema educatiu 
obligatori català. 

A partir d’aquestes qüestions dirigides sobre la preferència i l’ús del 
castellà i el català en contacte permanent, les informants parlen de la 
seva identitat lingüística vinculada amb multitud de situacions quoti-
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dianes que, alhora, arriben a condicionar la transmissió lingüística fa-
miliar, com poden ser la llengua d’origen, el lloc de residència, l’àmbit 
laboral, la socialització de la parella, la xarxa de relacions socials o bé 
la socialització dels fills. Així mateix, les informants objecte d’estudi 
tampoc no han tingut inconvenient a expressar la seva percepció in-
dividual en relació amb les expectatives de l’ús lingüístic d’ambdues 
llengües en el futur.

D’aquesta manera, les seves opinions ens han permès accedir a les 
seves ideologies lingüístiques, així com a les seves reaccions davant de 
qüestions tan pràctiques com els costos i beneficis de fomentar, en més 
o menys grau, el plurilingüisme entre els seus fills menors d’edat. 

De fet, en aquesta mostra sociolingüística se segueix el fil conductor 
del projecte presentat més amunt: la mare té una gran part de la respon-
sabilitat en la pervivència i continuïtat de la seva llengua pròpia en la 
transmissió intergeneracional, malgrat que la llengua de la parella sigui 
una altra; les mares, per tant, tenen un rol fonamental en la socialització 
dels fills (Boix-Fuster, 2009). Ara bé, en aquest estudi concret volem 
anar més enllà d’aquesta hipòtesi i saber si, a més de la figura de la ma-
re, hi ha altres variables socials que arriben a determinar l’elecció entre 
el castellà i el català com a llengua de transmissió als fills.

Abans de presentar el resultats obtinguts, és necessari esmentar que 
la representació quantitativa de les informants no és representativa. Po-
drem, tal vegada, apropar-nos a la situació real d’un plurilingüisme nor-
malitzat en l’àmbit familiar on, potser, la presència majoritària del català 
en l’ensenyament, en l’administració i en alguns dels mitjans de comuni-
cació audiovisuals i premsa escrita no ha suposat un retrocés del castellà 
entre les generacions en edat escolar, sinó un avançament, encara més 
gran, cap al bilingüisme familiar. Cal avançar, doncs, que el castellà no 
es veu substituït pel català en cap dels casos estudiats.

2. Perfil sociolingüístic de les informants

De les 20 informants entrevistades, 10 provenen de famílies en què la 
llengua primera és el castellà i consideren que la seva llengua materna, o 
familiar, continua sent el castellà; les restants tenen com a llengua pri-
mera la catalana. 

Pel que fa a les dones que tenen com a llengua primera el castellà, 
moltes d’elles són nascudes fora de Catalunya; les zones de parla castella-
na coincideixen amb Burgos, Madrid, Granada, Còrdova i Lima (Perú). 
La resta són nascudes a Catalunya, si bé són filles de matrimonis mixtos 
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o de matrimonis en què ambdós cònjuges –pare i mare– són de fora de 
Catalunya. Tan sols una informant que té com a llengua primera el cas-
tellà (Inf. 11) és de pares nascuts a Catalunya (la mare de Barcelona i el 
pare de l’Hospitalet de Llobregat). 

A més, cal destacar que les dones entrevistades procedents de ma-
trimonis mixtos coincideixen que tenen com a llengua pròpia el castellà 
–quan la mare és nascuda fora de Catalunya i el pare és de Catalunya. Per 
exemple, la informant 12, amb el pare de Barcelona i la mare de Màla-
ga, o la informant 16, el pare de la qual és d’Alella i la mare de Madrid. 

Les dones entrevistades amb el català com a L1 es poden classificar 
en dos grups segons la procedència familiar:

• Tant el pare com la mare d’una part de les entrevistades són catalans.
• Una altra part de les entrevistades són fruit de matrimonis mixtos en 

què la mare té com a llengua primera el català o bé el castellà; si bé en 
aquests casos s’ha comprovat que hi intervenen altres condicionants 
que ara desenvoluparem.

Per exemple, la informant 9 qualifica el seu pare com a «molt català», 
i ella mateixa reconeix que el seu posicionament va marcar lingüística-
ment la família, fins i tot la llengua en què va començar a relacionar-se 
amb la seva parella:

[…] Com t’he comentat abans, el meu pare és molt català i la meva mare és 
andalusa. I aquest fet ens ha marcat força a la família perquè en ser [el pare] 
tan català, amb moltes costums catalanes, i la meva mare, la veritat és que 
no les tenia [les tradicions], doncs ens ha marcat força.

–On van néixer?
–La meva mare a Jaén, en un poble de Jaén, i el meu pare a Barcelona. 

[…] El meu pare ens va inculcar que parléssim català al meu germà i a mi. 
[…] Tenia un amic. Era un noi [riu]. Ell em parlava en castellà, però després 
el meu pare, en sentir-nos parlar en converses, una cosa molt curiosa, ens 
deia: per què no parleu en català? Si els dos heu nascut aquí i això us anirà 
bé pels estudis. Llavors a ell no li va importar, i a mi tampoc, clar; i els dos 
vam començar a parlar en català i ara parlem en català. I ell és andalús; bé, 
de pares andalusos. (Inf. 9)

Les informants identificades en aquest grup es destaquen per tro-
bar-se en un context de relacions prou barrejat per les dues llengües. 

–En quina llengua vas aprendre a parlar?
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–No ho sé.
–En quina llengua parlàveu a casa?
–Amb el meu pare en català i amb el meu germà també, sempre. I amb 

la meva mare en castellà, sempre també. (Inf. 2)

Altres informants reconeixen que es relacionen en un entorn de força 
parlants que tenen com a llengua primera el català, com el cas de la in-
formant 8, el pare de la qual és nascut a Sant Sadurní d’Anoia i la mare 
és d’origen andalús.

–En quina llengua vau aprendre a parlar?
–En català.
–Quines llengües parlàveu a casa?
–En català i, puntualment, en castellà.
–Amb tota la família parlàveu en la mateixa llengua?
–No. Amb el meu pare parlàvem a vegades en castellà.
–Des de llavors, hi hagut algun canvi respecte de les llengües que fè-

ieu servir?
–Potser… l’ús del castellà ha anat a menys i el del català ha augmentat 

al fer-me gran en tots els àmbits: d’estudi, laboral…
–Per què? En quin sentit?
–Crec que la raó més bàsica és que des dels estudis primaris, a partir 

dels cinc anys, ja vaig començar a estudiar només en català i les relacions 
que establia també eren amb persones que parlaven la mateixa llengua. El 
mateix va passar quan vaig entrar en el món laboral i a la Universitat. (Inf. 8)

Per tal de conèixer millor les fitxes sociolingüístiques de les vint in-
formants, seguidament, a la taula 1, es mostren totes les dades d’interès 
a fi d’interpretar millor els resultats obtinguts. 
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3. Vitalitat etnolingüística

Introduït el concepte de vitalitat etnolingüística objectiva per Giles et al. 
(1977), i reprenent a més la reflexió de Ballarín (2012: 89-90), cal tenir 
present l’actuació de les vint informants seleccionades quan interactuen 
amb membres d’altres grups lingüístics; és a dir, si amaguen o no la se-
va identitat i convergeixen envers el seu interlocutor si aquest pertany a 
un grup considerat de poder o de prestigi social. Per això, és important 
considerar que el model proposa la combinació de tres factors socioes-
tructurals: la demografia d’una comunitat lingüística, el suport institu-
cional rebut i l’estatus del grup lingüístic.

Val a dir que a la comunitat catalana el desplaçament del català pel 
castellà s’esdevé en dos moments socialment destacats: d’una banda, ar-
ran de les onades migratòries de parlants de llengua castellana com a 
primera llengua de diferents punts de la Península, i de l’altra, per les 
recents arribades d’altres parlants de llengua castellana com a L1 proce-
dents de diferents punts d’Hispanoamèrica (principalment d’Equador, 
de Colòmbia i de Bolívia, segons l’Idescat, 2007). Ara bé, a partir de 
finals dels anys setanta, el govern català ha donat suport a l’increment 
de l’ús i el consum de la llengua catalana; de manera que el català pot 
gaudir avui d’un estatus social dintre de la societat catalana.

Posteriorment, Bourhis et al. (1977) introdueixen el concepte de vi-
talitat subjectiva al que és la percepció dels parlants sobre la vitalitat del 
grup i de la seva llengua en relació amb els tres factors esmentats ante-
riorment: demografia, suport institucional i estatus. La percepció que 
un grup lingüístic té de la vitalitat de la seva pròpia llengua en el propi 
territori no ha d’anar necessàriament aparellada amb la vitalitat objec-
tiva (Viladot, 2009: 2).

Doncs bé, en el cas que ens ocupa, les tres variables, és a dir, la de-
mografia, el suport institucional i l’estatus del grup, determinaran tant 
la vitalitat objectiva com la subjectiva per poder saber quina és la per-
cepció que tenen les entrevistades envers les dues llengües en contacte, 
fonamentalment envers la pròpia, sigui el català o bé el castellà. De fet, 
gran part de les dones entrevistades són filles de parelles mixtes, fruit de 
la primera onada migratòria de parlants de llengua castellana com a L1 a 
Catalunya: moltes d’elles van aprendre el català en les etapes inicials de 
la presència de la llengua catalana a l’escola. A més, cal dir que totes les 
entrevistades tenen en comú el fet de pertànyer a la classe social mitjana 
i de residir en barriades perifèriques de les seves respectives localitats, 
on la situació de bilingüisme es fa palesa, fonamentalment a favor de 
l’ús del castellà arran de l’acolliment d’immigrants amb el castellà com 
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a L1. Totes, a més, formen part de parelles mixtes (o bé les dones amb 
el català com a primera llengua tenen parelles amb el castellà com a L1, 
o bé les que tenen com a L1 el castellà tenen parelles amb el català com 
a primera llengua).

És interessant la reflexió que fa Viladot (2009: 3) sobre la consideració 
que es té del català en la vida social catalana respecte del castellà: «Les 
persones que s’identifiquen com a catalanes tindran més probabilitats de 
gaudir d’una identitat social positiva si comparen favorablement la seva 
llengua amb la del grup exocèntric (el castellà) en les dimensions de força 
demogràfica, suport i control institucional i prestigi social». 

Si apliquem aquesta reflexió a la realitat de les informants seleccio-
nades que consideren el castellà com la seva L1, és ben cert que en el seu 
entorn hi ha un predomini constant del castellà en les seves relacions 
quotidianes, i la pertinença social no s’ha vist pas canviada respecte del 
seu origen familiar. En altres paraules, no es constaten gaires diferènci-
es lingüístiques entre la família que han format amb la família que van 
crear els seus pares.

3.1. La vitalitat de la llengua catalana en les informants amb el 
castellà com a primera llengua
La presència de la llengua catalana en les informants que consideren 
que el castellà és la seva llengua de relació més habitual es manté secun-
dàriament. Malgrat que el català, en la major part dels casos, aparegué 
de manera constant a l’escola, el castellà no ha estat substituït en la seva 
quotidianitat. Això mateix és el que ens confirma la informant 16, filla 
de mare madrilenya i de pare català. Reconeix que va aprendre català a 
l’escola, però aquest condicionant no va fer que la seva llengua habitual 
passés a ser el català. Va ser arran de relacions fora de l’escola, ja en edat 
adulta, quan la llengua catalana va fer-se més present en la seva vida 
quotidiana.

–Si has après a parlar català, com l’has après?
–Doncs el vaig aprendre a l’escola… i…, bé, també amb, al carrer, amb 

els amics que tenia a part… mhm, no sé.
–Com et vas llançar a parlar-lo?
–Quan el… jo sempre l’havia… havia parlat, però no l’utilitzava nor-

malment, però a la universitat sí que… vaig anar a una universitat catalana, 
doncs allà parlava sempre en català.

–Qui creus o què creus que et va ajudar més a parlar-lo?
–Doncs estudiar bé a la Universitat, en català. (Inf. 16)
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És interessant la valoració que fa aquesta informant de la seva pare-
lla en relació amb la identitat catalana, així com el fet que el català ha 
passat a ser la llengua més emprada en les relacions amb la família que 
ha format, tot i que conservi la llengua castellana amb els seus pares i 
aquesta sigui la llengua de comunicació entre els avis materns i els nets.

–Com vas conèixer la teva parella?
–Doncs el vaig conèixer en unes festes d’un barri molt conegut de Bar-

celona que es diu Gràcia. Fa… catorze anys.
–En quina llengua vau començar a parlar entre vosaltres?
–En català.
–Com ho vau decidir?
–Perquè el meu marit és molt català. I perquè el vaig conèixer en català 

doncs ja es va quedar així. Sí, el que passa és que quan coneixes una persona 
d’un idioma normalment costa canviar després d’idioma.

–Quina llengua fas servir per parlar normalment amb la teva parella?
–Català.
–I ell amb tu?
–El mateix. (Inf. 16)

Amb aquest testimoni es comprova que l’escola no és un àmbit decisiu 
perquè es doni un canvi de llengua habitual, i aquest és un fet constant 
entre les informants que tenen com a llengua primera el castellà. Si bé, 
com la informant 16, han viscut un canvi de llengua en el seu àmbit fa-
miliar, aquest fet s’esdevé arran d’altres variables determinants, com la 
llengua de la parella, per exemple.

A la vegada, cal assenyalar que aquestes informants consideren la 
llengua catalana com la llengua de prestigi o la llengua de gran pes en el 
currículum escolar dels fills. I aquest és l’argument que moltes vegades 
s’utilitza per justificar el canvi de codi en la comunicació amb els fills.

–En quina llengua vau començar a parlar entre vosaltres [entre la 
parella]?

–En castellà.
–I seguiu mantenint aquesta llengua?
–Sí, parlem en castellà.
–Ho vau decidir o va ser una cosa natural?
–Va ser natural perquè com sempre parlàvem en castellà.
–Quina llengua fas servir per parlar normalment amb la teva parella?
–Sempre castellà.
–I ell amb tu?
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–També.
–Hi ha hagut algun canvi?
–No.
[…]
–Com li vau començar a parlar quan era petita [a la filla]?
–En català. La majoria de vegades en català. El meu marit li segueix 

parlant en català i jo ara li parlo en les dues: castellà i català.
–Què creus que li va aportar parlar d’aquesta manera?
–Que es deixés anar en les dues llengües, que sabés parlar les dues llen-

gües des de ben petita.
–Ho vau decidir entre vosaltres?
–Sí, ho decidim entre nosaltres.
–Us vau posar d’acord fàcilment?
–Sí, vam parlar de com li anàvem a parlar i vam decidir que els dos li 

parlaríem en català, el que passa és que jo m’expresso millor en castellà i 
llavors potser, a vegades, doncs li parlo més en castellà que en català.

–A tu com et parla ella?
–A mi més en castellà; al seu pare, en català. Sempre es dirigeix en 

català.
–En quina llengua va començar a parlar? Es va deixar anar primer?
–No recordo bé, però jo crec que va ser en català perquè, és que més que 

res, ja li parlàvem en català quan era molt petiteta. (Inf. 16)

D’altra banda, l’entorn social sembla que és una variable prou deter-
minant per motivar en més o menys grau l’ús del català en les relacions 
quotidianes de les informants amb el castellà com a L1. Per exemple, 
hem trobat el cas de la informant 11, que justifica l’ús de la llengua ca-
talana per la zona on viu, Torroella de Montgrí.

–En quina llengua vas aprendre a parlar?
–Sempre hem parlat en castellà a casa.
–En quina llengua o llengües parlàveu a casa?
–En espanyol.
–Amb tota la família parlàveu en la mateixa llengua?
–Sí, amb avis, amb oncles, sí, sempre la mateixa llengua.
–Des de llavors, hi ha hagut algun canvi respecte de les llengües que 

feu servir?
–Doncs a partir de que neix el meu nebot gran s’introdueix el català, la 

meva germana gran li parla en català al meu nebot i ara ha nascut el segon 
de la meva germana i els parlem en català.

–Per què? Per quin motiu?
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–Perquè estem en un poble molt català on la llengua vehicular és el ca-
talà, així que va decidir parlar-los en català a ells. (Inf. 11)

Tanmateix, les zones on es barregen les dues llengües, i on princi-
palment se sent més castellà que català, fonamentalment resultat de les 
diferents onades d’immigració, condicionen que les informants amb el 
castellà com a L1 no sentin la necessitat de parlar català en les seves re-
lacions socials quotidianes. Com mostren els casos següents. 

–A quina edat vas venir a viure a Barcelona?
–Amb disset anys.
–Quan vas venir a Catalunya, i et vas instal·lar en aquest barri/ciutat/

localitat…, quina impressió vas tenir?
–Em vaig emportar una bona impressió perquè em vaig trobar amb gent 

molt acollidora. A més, hi havia gent d’Andalusia i gràcies a això podia 
entaular una conversa amb més confiança. Però, en general, la gent sense 
conèixer-me amb prou feines es va mostrar molt afectuosa i propera amb 
mi. (Inf. 5)

–I quina llengua creus que serà més útil per viure aquí [a Granollers]?
–No ho sé. Les dues.
–Per què les dues?
–Perquè hi ha molta gent catalana i molta gent castellana. És que aquí 

estem en un lloc en què hi ha molt bilingüisme. (Inf. 9)

–Com descriuries la gent que viu al barri on vius ara?
–Doncs, és gent molt de poble encara que ve molta gent de ciutat. És un 

poble que, la veritat, és bastant de classe mitja-alta, ve molta gent que tenen 
empreses i es fan la seva casa a urbanitzacions. I és un poble molt català. 
[…] Com he dit, ha vingut molta gent de fora, del centre, com és un poble 
molt tranquil venen moltes famílies a viure aquí i, bé, ja està arribant molta 
gent de moltes zones i el català doncs tampoc és tan fort com abans perquè 
ve molta gent castellanoparlant. (Inf. 11)

–I quan vas venir a Catalunya i et vas instal·lar al teu barri, quina im-
pressió vas tenir?

–Bé, jo amb 3 anys no recordo la impressió. Sí que recordo la impressió 
més quan vam venir a Poble-sec, llavors, vam estar 10 anys. I ja amb 13 anys 
vam venir a viure a Hospitalet, Pubilla Cases, llavors sí que recordo el canvi. 
Allà, era un barri que ho veia jo més seriós. Encara que a l’escala ens por-
tàvem molt bé els veïns, era molt familiar. Tenia uns veïns que els recordo 
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amb molt afecte: la senyora Pepeta, el senyor Manel, que eren valencians; 
la Mercè, que era catalana… Era un barri català, com més formal. I, quan 
vaig arribar aquí, tanta gent i tots de poble que, encara que jo fos andalusa, 
veia molt més andalusos, extremenys… Em va cridar l’atenció la quantitat 
de gent i la cridòria que hi havia. (Inf. 19) 

Aquesta percepció de l’entorn més immediat és una constant en mol-
tes de les informants, fins i tot en les que tenen com a llengua primera 
el català: 

–Quin tipus d’amigues tenies de petita? I en quina llengua parlàveu?
–De tot perquè les nenes parlàvem en castellà com hi havia molta im-

migració. I gent que tot… tenia una amiga que els seus pares eren els dos 
catalans. Tenia amigues de fora de Barcelona, d’Andalusia o d’Extrema-
dura, però de tot. Normalment tot el meu cercle és barrejat. Depèn com el 
conegui. (Inf. 15) 

En definitiva, els entorns socialitzadors com el carrer o altres entorns 
informals i quotidians sembla que són determinants perquè els parlants 
puguin canviar o no la seva pròpia llengua familiar. De fet, algunes de 
les informants que tenen el castellà com a primera llengua reconeixen 
que certs contextos lingüístics socialitzadors les van ajudar a llançar-se 
a parlar en català, com es pot comprovar tot seguit: 

–Com et vas llançar a parlar-lo [el català]?
–Gràcies a la gent que m’envoltava, em van ajudar molt i es dirigien a 

mi en català i poc a poc intentava anar responent. (Inf. 5)

–Qui creus o què creus que t’ha ajudat més a parlar-lo: tele, sèries…? 
–M’ha ajudat el dia a dia, parlar amb la gent, el dia a dia. […]
–Feies algun tipus d’activitat extraescolar? 
–Sí, feia atletisme.
–En quina llengua es parlava? 
–Aquí parlava en català perquè l’entrenador parlava en català. (Inf. 12) 

–Si has après a parlar català, com l’has après?
–He après a parlar català per l’ús. Evidentment, també ho he estudiat 

perquè en el col·legi era obligatori, però, sobretot, jo crec que com més ho 
he après és parlant-lo. (Inf. 18) 
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Jo anava a comprar i els deia a les veïnes: «Senyora Pepeta, vol vostè 
que jo li porti alguna cosa?» I ella em parlava en català, i jo parlava dins 
del que sabia. Perquè el català que jo parlava era del que escoltava, no sabia 
si ho deia bé o malament, però el parlava. I, com a la botiga t’ho deien en 
català, jo contestava.

I, bé, en venir aquí [Pubilla Cases] amb 13 anys, ja vaig començar amb 
el castellà; castellà perquè aquí era tot en castellà. I ja ho he tornat a parlar 
quan em vaig casar, ja fa anys. (Inf. 19) 

Aquestes situacions són ben diferents de la situació lingüística des-
crita per Woolard (1992), on recollia, després del seu treball de camp, 
que la consideració pels parlants que el català havia de ser parlat només 
entre catalans. Per tant, els parlants de llengua castellana que intentaven 
parlar català freqüentment rebien una resposta en castellà. Davant de 
les dades recopilades, podem comprovar que, arran dels canvis socials i 
demogràfics, moltes de les informants ja descriuen situacions divergents 
de les viscudes a la dècada dels anys noranta.

Semblen tan determinants aquests entorns que no és en va el comen-
tari que fa una de les mares sobre el coneixement i domini del castellà 
dels seus fills arran dels canvis demogràfics de la societat catalana per 
les noves onades migratòries: 

Ells des de petits saben [parlar castellà], perquè a la seva classe hi ha… 
molts… hi ha immigrants. Els immigrants entre ells jugant al pati, o el que 
sigui, parlen en castellà, encara que la professora parla en català. (Inf. 15) 

3.2. L’àmbit laboral
Els entorns professionals de cadascuna de les informants, independent-
ment de la llengua pròpia considerada, també sembla que són condicio-
nants força motivants per al canvi de codi de qualsevol de les dues llen-
gües. Totes les informants són professionals que pertanyen a l’àmbit de la 
psicologia, de la sanitat, de l’ensenyament o del sector de serveis. És relle-
vant, d’una banda, que les dones que estan vinculades professionalment 
a l’empresa pública (ensenyament o sanitat) totes usen la llengua catalana 
com a llengua vehicular, exceptuant una informant amb el castellà com a 
L1 (Inf. 18), que és professora universitària i la seva llengua de comuni-
cació a l’aula és el castellà, perquè és la llengua amb què se sent més cò-
moda. Trobem el cas d’una infermera amb el castellà com a L1 (Inf. 16) 
que reconeix que a l’hospital on treballa el que més es parla és el català.

Pel que fa a les dones que es dediquen a l’àmbit comercial, totes coin-
cideixen que s’adapten a la llengua del client. Per exemple, una informant 
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d’origen madrileny (Inf. 3) assenyala que va començar a parlar en català 
per un client que li parlava sempre en català. És interessant, a més, la 
percepció que té aquesta informant, que sovint estiuejava a Catalunya 
de petita i reconeix que el fet de saber francès la va ajudar per poder en-
tendre el català. O bé destaquem una informant amb el català com a L1 
(Inf. 2) que va conèixer el seu marit (de parla castellana) atenent-lo en 
castellà a la pastisseria on treballava de jove. Així mateix, la informant 7, 
esteticista de professió, i la informant 9, treballadora en una bugaderia, 
afirmen que sempre s’adapten a la llengua del client.

Ara bé, pel que fa als companys de feina es caracteritzen per dirigir-se 
a totes elles segons la llengua materna de les informants entrevistades. 
Per exemple, a la informant 20, d’origen peruà, dependenta d’una cade-
na de supermercats, els seus companys i la seva cap (amb el català com 
a L1) li parlen en castellà, malgrat que la informant no té problema a 
adaptar-se a la llengua del seu interlocutor/client. 

Aquesta actitud de parlar castellà a l’interlocutor quan se sap que la 
seva llengua pròpia és la mateixa llengua és molt habitual, malgrat que el 
parlant tingui com a llengua habitual la llengua catalana. De fet, aquesta 
actitud lingüística sembla prou coincident amb la descripció que va fer-
ne Woolard (1992). Vegem-ne un altre cas.

–De què treballes?
–A la secretaria d’un col·legi.
–I la teva parella?
–A la Biblioteca Central de Terrassa.
–Com diries que són els teus companys de feina?
–Simpàtics i treballadors, bones persones, i la relació és molt bona.
–Pensa per un moment en cinc persones que vegis sovint en el teu àmbit 

laboral a la setmana. En quina llengua sols parlar amb ells?
–Normalment, en castellà.
–I ells a tu?
–Es dirigeixen en castellà.
–En la teva feina actual, quina llengua utilitzes més?
–Parlo castellà i moltes vegades en català.
–Hi ha algú que et doni ordres directament?
–La veritat és que som un equip que portem l’escola, que és la directo-

ra i jo. Tenim un gerent que és el titular del centre que és el que ens dona 
alguna ordre.

–En quina llengua parles amb aquest tipus de parlant?
–En castellà perquè ells es dirigeixen cap a mi tots en castellà, tot i que 

entre ells parlin català.
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–Tens gent que depengui de tu?
–Sí.
–En quina llengua us comuniqueu?
–En castellà. (Inf. 5)

També cal destacar el cas d’una altra dona amb el castellà com a L1 
(Inf. 11), mestra de música en una escola pública, que reconeix que a l’au-
la la llengua de comunicació és el català, però que entre les seves com-
panyes, que són les mestres més joves de l’escola, parlen en castellà. És 
a dir, les informants amb el castellà com a L1 acostumen a recórrer a la 
seva llengua pròpia en contextos menys formals de la feina i quan saben 
que el seu interlocutor té com a llengua primera el castellà, malgrat que 
la llengua vehicular per a objectius professionals sigui el català.

–Com diries que són els teus companys de feina? Pensa per un moment 
en cinc persones que vegis sovint en el teu àmbit laboral a la setmana.

–Doncs… Hi ha de molts tipus perquè les edats són molt diverses però 
és gent molt amable, també de classe mitjana, i hi ha tant catalanoparlants 
com castellanoparlants també.

–En quina llengua acostumes a parlar amb ells?
–Majoritàriament en català però sí que és veritat que hi ha un grup de 

mestres que som més joves que parlem en espanyol.
[…]
–En la teva feina actual, quina llengua utilitzes més?
–Bé, com he de dirigir-me als nens en català, la major part del temps 

estic parlant en català.
–Hi ha algú que et doni ordres directament?
–Sí, la cap d’estudis i el director del centre.
–En quina llengua parles amb aquest tipus de parlant?
–Per descomptat, en català. (Inf. 11)

3.3. La llengua de la parella: els condicionants decisius
La majoria de les informants castellanes, amb parella de parla catalana, 
identifiquen la família de la parella amb valoracions prou significatives, 
com per exemple la informant 3, que diu del marit que «és de família 
molt catalana». No obstant això, aquestes famílies que tenen com a L1 
el català es destaquen pel fet que a les dones que tenen com a llengua 
primera el castellà els parlen en castellà, fins i tot la parella tria el castellà 
quan es dirigeix a la dona/parella. 

D’altra banda, malgrat que l’entorn d’amistats de les informants amb 
el castellà com a L1 on van conèixer les parelles era de llengua catalana –a 
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través d’amics comuns catalans–, les informants mantenien la seva pròpia 
llengua (el castellà), de manera que el més habitual era que els seus inter-
locutors canviessin de llengua, és a dir, del català al castellà. Així mateix, 
també trobem altres informants que destaquen que en la xarxa d’amistats 
en què van conèixer la parella predominava la llengua castellana. 

Ara bé, trobem casos on la informant que té com a L1 el castellà s’ha 
adaptat a la llengua catalana de la parella, la identitat de la qual amb 
aquesta llengua és prou forta.

–En quina llengua vau començar a parlar entre vosaltres? 
–En català. 
–Com ho vau decidir? 
–Perquè el meu marit és molt català. I perquè el vaig conèixer en cata-

là, doncs… ja es va quedar així. El que passa és que, quan coneixes a una 
persona d’un idioma normalment costa canviar després d’idioma. (Inf. 16)

O bé documentem altres casos on es destaca que els parlants amb el 
català com a L1 d’avançada edat no canvien de codi malgrat que l’inter-
locutor els parli en castellà (Inf. 18).

D’altra banda, pel que fa a les informants de parla catalana, la 
parella de les quals té el castellà com a L1, la llengua en els primers 
contactes va ser en castellà, i aquesta ha perdurat fins avui. Ara bé, es 
troba algun cas documentat en què parlen entre la parella en les dues 
llengües indistintament, si bé es diu que quan «parlen de coses més 
profundes o de transcendència, surt la llengua materna de cadascú» 
(Inf. 6). Segons sembla, la llengua es vincula amb els temes de conver-
sa, atès que, com més afectius, més íntims i personals són. Fixem-nos, 
per exemple en la informant 20: amb el castellà com a llengua primera 
i provinent del Perú, reconeix que en el grup de relacions de la pare-
lla predomina el català i amb la parella acostuma a parlar en català, 
però subratlla que quan parla del seu país d’origen, per exemple, «li 
surt el castellà».

També és habitual que la dona s’adapti a la llengua de la parella quan 
es tracta de parlants que consideren que tant el català com el castellà es 
troben en el mateix nivell d’ús.

–En quina llengua vau començar a parlar entre vosaltres? 
–En castellà. Normalment com jo parlo les dues, t’adaptes a l’altre, va-

ja. (Inf. 15)



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

152 

En altres casos, la parella parla català, però no a casa. Per exemple, la 
informant 17, amb el català com a L1, afirma que el marit va ser educat 
a l’escola alemanya, va viure uns anys a Alemanya, i ara treballa a TV3, 
on la llengua de comunicació en la seva tasca és el català. Tanmateix, ell 
se sent més còmode parlant en castellà a casa, la seva llengua familiar 
des de la infantesa. 

Consegüentment, és rellevant el fet que les dones entrevistades cone-
guessin la seva parella actual en l’entorn de grup d’amistats comunes, i 
va ser decisiva la llengua utilitzada en els primers contactes entre cadas-
cuna de les parelles. Alhora s’ha de tenir present que l’entorn sempre va 
ser bilingüe, atès que cap de les entrevistades ens ha afirmat que en els 
diferents grups de relació es parlés una única llengua. És a dir, aquesta 
mostra, malgrat no tenir cap valor quantitatiu i ser una selecció aleatòria 
de les informants, evidencia diferents realitats amb un denominador co-
mú: la presència constant d’una societat bilingüe, on es reflecteix que en 
la selecció de la llengua de comunicació entre una parella no és sempre 
absolutament determinant la variable social sexe, sinó més aviat l’aco-
modació lingüística (Giles, Coupland, 1991), el pes de la identitat que 
suposa per a molts individus parlar una llengua o altra, coincideixi o no 
amb la del seu interlocutor –divergència lingüística– (Berthele, 2000: 
168); o bé l’adaptació d’un dels dos membres de la parella envers l’altra 
llengua pel fet que l’altre es comunica millor, és a dir, que se sent més 
còmode i més identificat amb la pròpia llengua materna (Auer, Hinskens 
i Kerswill, 2005). 

3.4. La llengua de transmissió dels fills
En el marc en què es desenvolupa aquest estudi, el projecte GLOBLIN-
MED (com hem esmentat abans), es defensa la tesi que les mares són 
les principals responsables de la transmissió de la llengua primera dels 
seus fills arran de diferents condicionants motivats per la nostra socie-
tat. És a dir, elles són les principals transmissores de la llengua a través 
de la qual s’identifiquen els fills, coincideixi o no amb la del pare. De 
les informants entrevistades, es desprèn la tendència general següent: les 
mares es dirigeixen als seus fills en la seva primera llengua, malgrat que 
reconeguin que dominen tant el castellà com el català.

Ara bé, malgrat la tesi que es defensa en el projecte marc on es de-
senvolupa aquest estudi, la mare sembla no tenir un pes tan determinant 
en la primera llengua dels fills com fa uns anys acostumava a passar. Els 
motius s’esdevenen per diferents canvis socials. La suma de diferents va-
riables com el fet que els fills es puguin relacionar a l’escola en una altra 
llengua diferent de la materna, i a més tinguin relacions socials amb al-
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tres persones del seu entorn extraescolar (cangurs, monitors, amics, etc.) 
en una llengua diferent de la de la mare, poden arribar a motivar un ús 
més freqüent del català davant del castellà (llengua primera de la mare). 

És remarcable en aquest mateix sentit, per exemple, el cas familiar de 
la informant 3. La mare té el castellà coma llengua primera, és d’origen 
madrileny i parla als seus dos fills (filla i filla) en edat escolar en castellà, 
mentre que el pare, amb el català com a L1, els parla català. Els fills es 
dirigeixen als pares en la llengua primera d’ambdós, si bé la mare pun-
tualitza que la nena de set anys recrimina molt sovint tant a la mare com 
als avis materns el fet que no li parlin en català. 

És prou interessant la valoració que fa aquesta mare de les dues llen-
gües a la seva llar, i l’habitual canvi de llengua que ha esdevingut en la 
seva rutina. 

Però, bueno, ells han après més castellà gràcies a mi, i jo més català 
gràcies a ells. Sí que ara puc dir que no distingeixo en una conversa fami-
liar… no sé en quin moment estic parlant castellà o en quin moment estic 
parlant en català. A veure, jo normalment parlo castellà, perquè és la meva 
llengua materna i és la que em surt; però als meus fills els renyo en català 
com «Prou!». Em surten paraules en català. (Inf. 3) 

Així mateix, pel que fa a la informant 12, la llengua primera de la 
qual també és el castellà, ella ha intentat parlar amb la filla en les dues 
llengües, si bé sempre ha pogut més el castellà, la seva llengua més ha-
bitual amb què se sent més còmoda; no obstant això, considera que la 
filla es troba còmoda en totes dues, perquè, entre altres condicionants, 
el pare sempre li ha parlat en català. 

Sembla que l’elecció lingüística cap a la llengua catalana en aquestes 
famílies mixtes té un pes determinant quan el pare té com a L1 el caste-
llà; el català, llavors, és la llengua de transmissió als fills. Això és el que 
els passa a les parelles de les informants 6 i 7 (ambdós amb la llengua 
castellana com a L1), les quals parlen en català als fills. La informant 6 
puntualitza que la llengua primera del pare de tant en tant és present, 
atès que reconeix a l’entrevista que el fill parla amb el pare en castellà 
només puntualment, i en la comunicació quotidiana de la parella es bar-
regen ambdues llengües. 

Així mateix, la identitat lingüística que mostren els fills envers el 
pare de parla catalana és ben destacable. Quan la llengua de la mare és 
el castellà, els fills es dirigeixen al pare tant en català com en castellà; 
tanmateix, quan la mare transmet el català com la seva pròpia llengua, 
els fills acostumen a dirigir-se al pare en català. 
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D’altra banda, també és remarcable la consciència lingüística de les 
mares quan parlen del nivell lingüístic dels seus fills. No es pot obviar 
l’afirmació que fa la informant 7 (ella de parla catalana i el marit de par-
la castellana) sobre els seus fills: «semblen russos quan parlen castellà».

La llengua de relació dels fills fora de casa es veu condicionada pel 
tipus d’interlocutors amb què es relacionen. D’aquesta manera es destaca 
la barreja de llengües a l’escola catalana (Inf. 10), i les mares subratllen el 
canvi de codi en relació amb els amics de l’escola (Inf. 6 i 8).

Pel que fa a la llengua de relació dels fills envers els avis, es veu un 
manteniment de la llengua d’origen familiar d’ambdós progenitors. Ai-
xí ens trobem que els nets no tenen cap problema a parlar la llengua de 
procedència dels avis. Vegem-ne alguns casos:

–En quina llengua parlen amb ells [amb els avis]? Creus que els avis 
influeixen o han influït en la seva educació? 

–Amb els pares del meu marit en català i amb els meus pares en caste-
llà. (Inf. 3) 

Amb els avis en català i amb la iaia castellà, normalment, tot i que a 
vegades la iaia fa l’intent de parlar-li en català, més que res perquè sap que 
nosaltres li parlem en català, però, si no, en castellà. Sí, crec que influeixen 
en l’educació… Home!, si estan molt, sí, el meu fill ha estat molt amb ells. 
Clar, si són uns avis que no els veus gaire, doncs no, però el meu fill ha pas-
sat moltes hores amb ells. Tot s’enganxa. (Inf. 10)

–I en quina llengua parlen amb ells [amb els avis]?
–Amb l’àvia materna, en castellà, i amb la paterna, en català. (Inf. 18)

És prou significatiu, a més, que en algunes famílies, en les quals les 
mares són de procedència castellana, els fills passen o han passat els es-
tius fora de Catalunya, a casa dels avis materns. De manera que aquest 
canvi d’hàbitat lingüístic no deixa de ser decisiu en el perfil lingüístic 
dels fills.

Ara bé, sortint o no a estiuejar fora de Catalunya, totes les mares en-
trevistades amb fills, fruit d’aquestes famílies mixtes, coincideixen que 
els seus fills són bilingües, i intercanvien ambdues llengües amb facilitat.

3.5. Les ideologies lingüístiques: la perspectiva de futur del català i 
del castellà
Quan han respost al qüestionari que fa referència a l’expectativa de futur 
al voltant de l’ús lingüístic tant del català com el castellà, la gran majoria 
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de les mares entrevistades han coincidit que el català és important per 
viure a Catalunya juntament amb el castellà, si bé sobta que totes ator-
guin molta importància a la llengua anglesa perquè la consideren com 
a llengua de futur en l’àmbit professional dels fills. Concretament, fan 
responsable l’escola, d’una banda, de la poca presència de l’anglès i, de 
l’altra, de ser el context idoni on es transmeten les dues llengües oficials 
de Catalunya, fet que acaba motivant molt més que els seus fills siguin 
bilingües.

Pel que fa a la pregunta de si pel fet de parlar català un se sent més 
català, només dues informants hi responen afirmativament (Inf. 13 i 19). 
És significatiu el fet que la primera tingui com a L1 el català i la segona, 
el castellà. D’altra banda, la informant 16 respon que no ho sap, i la res-
ta creu que la llengua no és l’únic condicionant que fa sentir la persona 
d’un lloc o d’un altre.

Tanmateix, quan es fa la pregunta següent: Creus que per ser català 
cal saber parlar català?, la resposta afirmativa és més estesa. Les infor-
mants 13 i 19 tornen a coincidir en la seva resposta afirmativa. Les 
informants 2, 6, 7, 10, 11, 16 i 17 creuen que no cal, i val a dir que 
la resposta no correspon a un únic perfil lingüístic, sinó que aquesta 
resposta es troba entre les mares tant de llengua castellana com de 
llengua catalana. La resta d’entrevistades creu que cal saber parlar 
la llengua catalana (i la reacció tampoc no és unívoca entre el perfil 
lingüístic de les mares). En algun cas la justificació es basa en el fet 
que no cal saber parlar català per poder-se entendre en la nostra so-
cietat. Vegem el cas concret de la informant 18 (de llengua primera 
castellana).

Home, jo crec que… A veure, si tens l’oportunitat d’aprendre una 
altra llengua, jo crec que sempre és útil, necessari i cal aprofitar-ho, i 
és el que a mi em va passar. Jo la vaig aprendre [la llengua catalana], jo 
suposo que tampoc, necessitat, necessitat de parlar català, d’aprendre 
català, d’utilitzar català, tampoc la tens perquè… És clar, el que saps 
perfectament és que t’entendran en castellà. Això és quan vas a un país 
que o utilitzes la llengua nativa o no hi ha res a fer, però en aquest cas, 
jo no crec que fos una qüestió de necessitat, sinó una mica de poder ser 
competent en una altra llengua, és a dir, aprofitar l’ocasió. Jo crec que va 
ser el meu plantejament inicial, no? Aprofitar aquesta situació de poder 
aprendre una altra llengua i, a més, no només per aprendre, sinó també 
perquè tenia l’oportunitat de poder-la parlar… realment, aprendre com 
cal per a ser competent, per poder-la utilitzar. (Inf. 18)
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La gran majoria de les entrevistades, en algun moment de les seves 
converses, destaquen el fet que elles o la resta dels membres que for-
men part del seu entorn més immediat no tenen necessitat de parlar 
en català. És més, és un fet constant que entre la gent jove sigui més 
habitual el canvi de codi del català al castellà que no pas en sentit in-
vers, a diferència del que sembla que passa entre la gent gran que té el 
català com a L1. 

[…] La meva sogra és catalanoparlant, però d’aquestes dones… És ja 
gran, que fins i tot amb castellanoparlants parla català, no canvia de registre. 
No sap parlar en castellà, té molts problemes. Intenta parlar en castellà, per 
exemple quan parla amb la mare, però de seguida ja passa al català. (Inf. 18)

A més a més, és destacable el fet que alguna entrevistada amb el cas-
tellà com a L1 justifiqui el canvi de codi com a «gest d’educació».

–En la teva feina actual, quina llengua utilitzes més?
–Jo parlo en castellà. El que passa és que jo no estic de cara al públic. O 

sigui, jo tinc una botiga i les persones que treballen a la botiga es dirigeixen 
a la persona que entra en l’idioma que li estan preguntant. Són dues noies, 
i si una persona els entra parlant en castellà, respondran en castellà, i si els 
entren parlant en català, els contesten en català, perquè crec que és el que 
es deu fer per educació. (Inf. 3)

Finalment, una altra constant que es reitera és la paraula «vergonya» 
com a justificació de la tendència a triar la llengua castellana en lloc de la 
catalana, com ho fan dues informants que tenen com a llengua primera 
el castellà (Inf. 16 i 19).

–Creus que per ser català cal saber parlar català?
–No, però sí que crec que la gent que sap català o que és d’aquí, doncs 

pot fer un esforç. El que passa és que, suposo, que els fa vergonya de vega-
des perquè no el parlen… potser bé, i llavors la vergonya de parlar-lo. Però, 
que es podrien llançar a parlar perquè la gent ho… ho agrairia, no? (Inf. 16)

–Com et vas llançar a parlar-lo [el català]?
–Potser de nena. Llavors sembla que tinguis menys vergonya al ridícul. 

Jo crec que els idiomes quan estàs convivint amb persones i parlen i parlen, 
amb el temps vas parlant també. Se t’escapen paraules. (Inf. 19)
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4. Conclusions

Així doncs, una vegada presentades les dades més rellevants de tota la 
informació recollida podem arribar a les conclusions següents:

1. Les informants entrevistades que tenen com a llengua primera el cas-
tellà coincideixen en el fet que sempre que poden, en contextos in-
formals, usen la seva llengua pròpia, malgrat que l’interlocutor tingui 
el català com a L1, atès que rarament l’interlocutor de parla catalana 
posa impediments a canviar de codi, excepte algun parlant d’edat 
avançada, com ja s’ha comentat.

2. Certament, l’entorn social quotidià contribueix força en la selecció de 
llengua de les entrevistades. Així doncs, les informants amb el castellà 
com a L1 més d’una vegada reconeixen que va ser arran de situacions 
quotidianes quan es van atrevir a començar a parlar en català, gràcies a 
veïns o botiguers que s’hi dirigien en català. Ara bé, quan les converses 
van més enllà d’interaccions de cortesia i d’estructures estereotipades 
(saludar, acomiadar-se, presentar-se, demanar quelcom, etc.) i han de 
parlar de temes més personals, situacions més íntimes, com la primera 
vegada que van conèixer la parella, el castellà és la llengua amb la qual 
les informants amb llengua primera castellana es troben més còmodes. 
Cal esmentar, però, l’única informant amb el castellà com a L1 que va 
conèixer la seva parella actual sent client del negoci on treballava, i que 
va canviar de codi per adaptar-se al seu client; raó per la qual ambdues 
llengües encara avui es barregen en les seves converses.

3. Tal vegada és l’entorn professional el que més marca el canvi de codi 
entre les parlants amb el castellà com a L1: parlen en català perquè és 
la llengua de comunicació en els contextos més formals, en els àmbits 
on es desenvolupen professionalment (escola, hospital, etc.), perquè, 
per exemple, el cap de la seva feina té el català com a L1, o bé perquè 
és la llengua vehicular preferent.

4. D’altra banda, s’ha comprovat que l’escola no condiciona el canvi de 
codi de les mares amb el castellà com a llengua primera envers els 
fills en edat escolar. En tot cas, el canvi el podem trobar, però des de 
la llar. Tanmateix, és l’escola qui permet posar els fills en contacte 
amb l’ús del català, si bé en contextos més formals, atès que en mol-
tes de les escoles de les quals ens van parlar les informants la llengua 
predominant en la relació entre els seus fills i els companys d’esco-
la majoritàriament és el castellà, arran de la procedència migratòria 
llatinoamericana de molts dels escolars, els quals tenen com a única 
llengua familiar el castellà.
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Així mateix, cal afegir que en cap moment aquestes mares veuen 
malament que el català sigui la llengua vehicular a l’escola; al contrari, 
veuen el fet com a molt enriquidor i voldrien que a l’escola s’aprengues-
sin com més llengües millor. Hem de remarcar, no obstant això, que la 
gran majoria d’elles ja van aprendre català a l’escola i aquest fet no ha 
estat gaire motivant perquè hagi esdevingut la llengua més habitual en 
les seves interaccions conversacionals no formals, si bé és cert que l’en-
tenen i el saben parlar i escriure.

A més, és prou rellevant que alguns dels fills de parelles lingüísti-
cament mixtes tinguin desenvolupada certa consciència lingüística en 
qüestionar el fet que la mare o els avis materns els parlin en castellà.

En definitiva, les dones amb el castellà com a llengua primera, 
objecte d’aquest estudi, consideren que és ben normal que el seu in-
terlocutor, amb el català com a L1, s’acomodi a la seva llengua en si-
tuacions no formals. Ara bé, el fet que el pare parli als fills en català i 
el condicionant que aquests nens en edat escolar usin a l’aula també el 
català fan que la mare, en el context familiar, des de casa, tingui més 
facilitat a parlar català, malgrat que reconegui que reprèn la llengua 
pròpia en relació amb els diferents tipus d’actes de parla, o bé si el 
discurs esdevé enrevessat.
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Usos lingüístics a les famílies mixtes 
italocatalanes de Catalunya
Rosa Maria Torrens Guerrini
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1. Identitats complexes de la població 
immigrada: llengua i identitat

En aquest estudi ens centrem en els usos lingüístics i les identitats d’un 
sector de la població immigrada a Catalunya, terra d’acollida des de fa molt 
de temps. I des que hi va començar a arribar també població estrangera,1 
s’hi ha afegit un altre nivell de complexitat. Com sabem, les identitats de 
pertinença són complexes i articulades, segons el lloc de naixement i l’ori-
gen dels pares, per exemple (Medina et al., 2009: 25). Un altre element 
determinant és la llengua d’ús habitual: hi ha estudis que demostren que 
els individus que parlen habitualment a casa el català se senten més ca-
talans que espanyols (Medina et al., 2009: 27; Querol et al., 2009: 167).

En qualsevol cas, els treballs que relacionen llengua i identitat són 
pocs, i encara són menys els estudis o les estadístiques que se centren 
en els nouvinguts. I, com que es tracta d’un col·lectiu molt complex, és 
evident que cal estudiar-lo separadament dels altres tipus de migracions 
històriques. A més, hem de considerar que la identitat dels nouvinguts 
–com era d’esperar– és difícil d’identificar perquè normalment preferei-
xen no expressar-la.2

1. Més d’un milió de persones d’origen estranger han arribat a Catalunya en menys d’una 
dècada.

2. «D’altra banda, la categoria dels que no saben o no volen situar-se en termes identitaris 
mereix una atenció especial el 2005, quan aquest col·lectiu experimenta un creixement notable 
empès, en certa lògica, per la proporció més gran que cada cop adquireix, tant a la població real 
com a les enquestes, la població immigrada nascuda a l’estranger, ja que dintre dels que no comp-
ten o no expressen un sentiment de pertinença concret la majoria són precisament d’origen estran-
ger (81 % el 2005 i 92 % el 2008). Tanmateix, el 2008 aquest grup d’origen també es troba sobre-
representat en la categoria dels que se senten més espanyols que catalans, tot indicant de moment 
el camí que sembla que segueixen les preferències dels nouvinguts.» (Medina et al., 2009: 26)
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D’altra banda, cal dir que a Catalunya s’hi ha afegit recentment un 
context nou. Ens situem en un moment històric en què les reivindicacions 
nacionals són explícites i tenen un important ressò internacional, reivindi-
cacions d’un territori indissociable de la seva llengua (Querol et al., 2009).

Els italians, objecte d’aquest capítol, són el quart grup més gran de 
nouvinguts a Catalunya, com veurem. El nostre interès per la comunitat 
italiana és antic: primerament pels italians d’origen italià i després pels 
italo-sud-americans. Des del principi vàrem poder notar que els italians 
tendien a comprendre la realitat sociolingüística a partir del model «Una 
nació, una llengua», i per tant tenien una certa dificultat d’afiliació al 
model de cooficialitat. És a dir, hi podia haver interseccions amb els usos 
de les varietats italianes regionals i dialectals d’origen i amb el prestigi 
que els atorguen.

Si observem el grau d’integració que declara la població italiana a Es-
panya, segons Tirabassi i Del Pra’ (2014: 102) podem veure que només el 
37,5 % se sent completament integrat i que el 31,3 % se sent molt integrat 
(§ 2.2). Deixant de banda que aquesta dada es refereix a tot Espanya, és 
evident que les xifres no són gaire altes. Tanmateix, els estudis recents 
d’integració de la població immigrada indiquen que el coneixement de 
la llengua catalana és bastant bo (com veurem en el § 2.4), però també 
admeten el perill que es creï una certa animadversió pel fet de dema-
nar-ne el coneixement per obtenir el certificat d’acollida.3 Pel que fa als 
italians, podem dir que des de l’inici dels nostres estudis hem pogut de-
tectar molts casos en què el rebuig envers el català es devia a la pressió 
que sentien els italians des de les institucions.

Nogensmenys, com veurem en aquest estudi, el fet és que hi ha casos 
de gran complexitat i calen estudis tant qualitatius com quantitatius; a 
més a més de recollir i analitzar les dades amb molta cura.

3. «D’una banda, i tal com afirma l’EULP 2013, el català com a llengua d’identificació 
(persones que el consideren el seu idioma tot i que no és la seva llengua primera o inicial) ha 
atret més de 750.000 persones (el 12,1 % de la població més gran de 15 anys) que declaren 
identificar-se amb el català tot i que tenen altres orígens lingüístics, una xifra molt considerable 
[…]. Cal remarcar, doncs, que, tot i la necessitat de conèixer totes dues llengües per obtenir el 
certificat d’acollida, aquesta obligatorietat pot, potencialment, provocar una animadversió a la 
llengua, precisament pel seu caràcter obligatori. […] Aquestes dades podrien indicar que, men-
tre que l’interès per un coneixement bàsic de la llengua catalana és molt alt entre els estrangers, 
la voluntat de continuar l’aprenentatge en àmbits mitjans i superiors […] cau considerablement. 
Caldria evitar, doncs, que aquest interès inicial respongués només a l’obligatorietat del coneixe-
ment lingüístic per a l’obtenció del certificat d’acollida i encoratjar les més de 750.000 persones 
que, com exposàvem anteriorment, mostren una voluntat per acostar-se més a la llengua cata-
lana.» (Pinyol-Jiménez, 2016: 111)
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2. El context

2.1. Dades estadístiques a Catalunya
Tenint en compte les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), extretes del padró municipal d’habitants, el primer dia de 
2015 la població estrangera, segons el lloc d’origen geogràfic –que coin-
cideix amb la ciutadania–, es distribuïa de la manera següent: el Mar-
roc (214.250, el 20,84 %), Romania (93.668, el 9,11 %), la Xina (51.510, 
el 5,01 %), Itàlia (48.733, el 4,74 %) i el Pakistan (42.787, el 4,16 %). 
Avui dia sabem que aquesta dada reflecteix el gran nombre de descen-
dents d’italians emigrats a l’Amèrica del Sud. Cal puntualitzar, però, que 
aquest nombre va anar augmentant de manera exponencial des de l’any 
2003, i va registrar un nombre similar al d’italians procedents d’Itàlia 
(o d’altres països, principalment Espanya) el 2007. Però a partir de l’any 
següent els italians tornen a superar els italo-sud-americans fins a l’ac-
tualitat: al final de 2013 hi ha 35.727 italians originaris d’Itàlia o d’altres 
països –principalment nascuts a Espanya– i 33.121 italo-sud-americans, 
segons el Consolat General d’Itàlia de Barcelona.

Respecte a les dades estatals, segons l’Institut Nacional d’Estadística 
d’Espanya (INE), el primer dia de 2016 a Espanya hi havia 181.848 ita-
lians. Per a obtenir dades més específiques hem d’observar el padró con-
tinu de 2014: amb nacionalitat italiana n’hi consten 180.999 i de nascuts 
a Itàlia, 101.043. Per comunitats autònomes, a partir de la nacionalitat, el 
nombre més alt és a Catalunya (48.857), després a les Canàries (31.741), 
a la Comunitat de Madrid (24.759), a la Comunitat Valenciana (22.244), 
a Andalusia (20.044) i a les Illes Balears (16.398). Per províncies, on n’hi 
ha més és a la de Barcelona (40.492) i després a la de Madrid (24.759). 
A continuació, per sota de vint mil, a la de Santa Cruz de Tenerife, les 
illes Balears i Las Palmas, i al voltant de deu mil, per ordre, a la de Mà-
laga, València i Alacant.

Pel que fa a Catalunya, n’hi ha 40.492 a la província de Barcelona 
–com hem dit–, 3.981 a la de Girona, 3.743 a la de Tarragona i 641 a la 
de Lleida. Per tant, a Catalunya els italians es concentren principalment 
a Barcelona. Segons les dades del Departament d’Estadística de l’Ajun-
tament de Barcelona, el gener de 2015 hi ha 25.016 italians a la ciutat 
(en primer lloc Itàlia, després el Pakistan, amb 20.262, i després la Xina, 
amb 16.435). Pel que fa a les dades per barris, a continuació indiquem el 
total de població de nacionalitat italiana, i entre parèntesis els que són 
nascuts a Itàlia: a l’Eixample, 6.233 (6.176); a Ciutat Vella, 4.459 (4.285); 
a Sant Martí, 3.423 (3.303), i a Gràcia, 2.822 (2.736).
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2.2. La comunitat italiana a Catalunya. Descripció històrica i tipus 
de migració
La presència dels italians a Catalunya és de fa molts segles, almenys 
del segle xiii ençà, arran de les relacions comercials i financeres. Els 
italians s’hi van assentant fins a arribar, entre l’any 1870 i la fi del se-
gle, al voltant de mil cinc-cents només a Catalunya (Santagati, 2007). 
Això va afavorir l’establiment de la comunitat, entre la fi del segle xix 
i l’inici del segle xx, de manera organitzada, amb la fundació de l’es-
cola italiana i de la Casa degli Italiani, la primera que es va fundar a 
tot el món.

En general podem dir que fins al final dels anys seixanta del segle xx 
la comunitat italiana a l’estranger es podia enquadrar en els grans fluxos 
mundials de migració per motius econòmics.

A partir de la dècada dels setanta i sobretot durant els anys vuitanta 
i noranta, els fluxos disminueixen moltíssim i corresponen més aviat a 
un tipus de migració entre països amb el mateix prestigi (Collicelli i Di 
Cori, 1986: 431; Dittmar i Sobrero, 1990: 195). La migració és tempo-
ral i té l’objectiu de millorar econòmicament per poder tornar a Itàlia i 
fundar un negoci o adquirir béns immobles. Pel que fa a Espanya, els 
motius són empresarials o comercials, o bé es tracta d’italians jubilats o, 
finalment, d’italians que migren per diferents motius afectius (Torrens, 
2001 i 2006). Concretament a Catalunya, els motius del trasllat es clas-
sifiquen (Torrens, 2001) segons aquest ordre: 1) per raons sentimentals, 
que es desenvolupen abans o després del trasllat; 2) perquè no li agra-
dava la zona on vivia (ciutat petita, clima); 3) per completar els estudis 
(de llengua espanyola, o cursos d’especialitat); 4) perquè no li agradaven 
certs aspectes d’Itàlia (les taxes, el sistema sanitari); 5) perquè es tro-
ben bé a Espanya o sempre hi havien volgut viure; 6) perquè els agrada 
la cultura espanyola; 7) perquè han establert un lligam fort d’amistat.

Actualment, a causa de la crisi econòmica d’aquesta darrera dècada, 
els italians, com també els espanyols i catalans, han començat a emigrar 
una altra vegada. Molts es queden a Europa, i molts altres van cap a 
Amèrica. Hi ha autors que els han anomenat «joves sense arrels» o «ge-
neració líquida»: són principalment llicenciats, que se’n van per feina i 
per estudis a parts iguals (Cucchiarato, 2010).

Pel que fa al nombre d’italians presents a l’estranger segons el registre 
AIRE (el registre oficial dels italians residents a l’estranger), hem d’in-
dicar aquests països, per ordre: Argentina, Alemanya, Suïssa, França, 
Brasil, Bèlgica, Estats Units i Regne Unit. En canvi, pel que fa a l’emi-
gració més recent, de prop de 68.000 italians el 2012,  segons les dades 
de l’Institut d’Estadística Italià (ISTAT), els països són els següents, 
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per ordre: Suïssa, Regne Unit, França, Estats Units, Espanya, Bèlgica i 
Brasil. Entre els informants de la recerca de Tirabassi i Del Pra’ (2014: 
19, 80), Espanya ocupa el quart lloc i els estudiants Erasmus trien com 
a primera destinació Espanya. Per ciutats, les més seleccionades són 
Berlín, Barcelona, Londres i París.4 Es tracta d’una emigració jove al-
tament qualificada i plurilingüe, i la major part treballa. Entre qui fa 
menys de dos anys que és fora d’Itàlia el motiu declarat principal per a 
anar-se’n és la crisi econòmica. Tots ells creuen que és poc probable que 
tornin a Itàlia. La major part té una parella italiana (52 %) o del país 
on viu (39 %). Es declaren principalment tant europeus com italians. 
Pel que fa als informants d’Espanya,5 com hem vist anteriorment, el 
37,5 % se senten del tot integrats i el 31,3 %, molt integrats. Els autors 
de l’estudi ens han informat en comunicació privada de les dades se-
güents per a Catalunya (46 informants gairebé tots de Barcelona). El 
58 % dels informants es declaren del tot o molt integrats socialment, 
el 15 % a mitges i el 9 % gens. El 47 % es consideren completament o 
molt integrats culturalment, el 28 % a mitges i el 4 % poc integrats. Es 
consideren totalment o molt integrats econòmicament el 38 %, a mitges 
l’11 % i poc o gens integrats el 14,5 %.

2.3. Els italians amb parella mixta a Catalunya
Segons l’últim cens que disposa d’aquesta informació (Idescat, 2001), el 
tipus de família més nombrós a Catalunya és el de les parelles mixtes. 
Predomina el matrimoni entre un home italià i una dona catalana (47 %), 
mentre que el tipus invers és molt menys freqüent (15 % de matrimonis 
entre una dona italiana i un home català). Pel que fa a les unions entre 
italià i estranger, també predominen els matrimonis en què l’italià és 
l’home (13 %), respecte a l’altra tipologia (8 %). Finalment, els matrimo-
nis entre dos italians són el 17 %.

2.4. El coneixement declarat de la llengua catalana
Segons l’EULP 2013, la població catalana en general té una competèn-
cia de comprensió oral en català que voreja el 94 %, tant el 2008 com 
el 2013, però el nivell d’escriptura només arriba al voltant del 60 %. En 

4. Es tracta de 1.100 qüestionaris emplenats en línia per italians dels països següents, 
per ordre: Alemanya, el Regne Unit, França, els Estats Units, Espanya, Holanda, la Xina, el 
Brasil i Austràlia. La mostra comprèn dos grans grups: persones que viuen a l’estranger des de 
fa menys de dos anys o bé entre cinc i dotze anys (un 40 % de cada grup). El 52 % són dones i el 
56 % té entre 26 i 32 anys. 

5. Segons dades internes dels autors (Tirabassi i Del Pra’, 2014), el 7,1 % dels entrevistats 
viu a Espanya, prop d’un centenar. D’aquests, aproximadament la meitat resideixen a Barcelona.



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

166 

canvi, pel que fa al castellà ens trobem que es declara un nivell que només 
varia entre el 2008 i el 2013 del 95 al 99,9 %, en les quatre competències.

Pel que fa a les dades de les quatre competències, per al conjunt de la 
població de Catalunya, el 94,3 % l’entén, el 80,4 % el sap parlar, el 82,4 % 
el sap llegir i el 60,4 % el sap escriure. Segons les dades actuals de les 
quatre competències declarades en català (EULP 2013), pel que fa a la 
població immigrada, si distingim entre els nascuts fora de Catalunya i 
els estrangers, les dades són les següents, respectivament: el 89,9 % i el 
82,8 % l’entén, el 56,8 % i el 52,8 % el sap parlar, el 62,1 % i el 59,4 % el 
sap llegir, i el 23 % i el 31,7 % el sap escriure. En canvi, les dades per als 
italians, independentment del tipus de parella, mostren una competèn-
cia, en general, més baixa respecte a la mitjana del conjunt de la població 
de Catalunya: entén el català el 91 % de la població italiana, el sap parlar 
el 37 %, el sap llegir el 67 % i el sap escriure el 23 %.

Si observem l’evolució respecte als darrers quinze anys, podem dir 
que les dades de la competència oral han empitjorat, però han millorat 
pel que fa a la comprensió oral. Al cens de 1996, el 58 % dels italians 
declarava tenir competència oral en català, mentre que el 2001 només 
el 48 %, el 2011 el 43,8 %, i el 2013, com hem vist, el 37 %. Per contra, 
hi ha una millora pel que fa al nombre d’italians que declara entendre el 
català. Al cens de 2001 no l’entén el 14,5 %, mentre que el 2011 és només 
el 6,9 %, tot i que el 2013 el percentatge augmenta fins al 9 %.

2.5. Els italians i la integració lingüística
A Torrens (2001) es varen analitzar els canvis de llengua català-caste-
llà-italià a Catalunya com un índex del grau d’integració.6 En aquest 
treball es demostra que l’ús d’estratègies comunicatives típicament bi-
lingües (per exemple, préstecs i canvis de llengua) facilita una integra-
ció ràpida a aquesta comunitat. També es va estudiar la relació entre el 
coneixement i l’ús del català, els estereotips que s’atribuïen als catalans 
i a les llengües, castellà i català, i el valor que s’atribuïa al català per 
obtenir un capital econòmic més alt. De vegades, però, no s’esmentava 
que el català tingués un valor instrumental a l’hora d’ampliar les xar-
xes socials. Així, hi havia casos palesos d’integració problemàtica, al-
menys en part, relacionada amb la pressió institucional. Entre aquests 
casos n’hi havia alguns en què l’informant usava molt sovint el català 

6. Eren italians de primera generació d’edats diferents. Un entrevistador del grup local feia 
l’entrevista en llengua base espanyola i l’altre, amb límits etnolingüístics catalans i italians, la 
feia un altre dia en llengua italiana. A més a més, es van fer enregistraments a casa en absència 
de l’entrevistador, que després es comparaven amb les entrevistes. Es varen analitzar bona part 
de les marques transcòdiques, tant a les entrevistes com als enregistraments a casa.
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(tot i que no com a llengua habitual), però declarava, alhora, tenir una 
ideologia lingüística contrària envers aquesta llengua (Torrens, 2001 i 
2006). Val a dir que donaven al català un valor per a accedir a un capital 
econòmic més alt, però no per ampliar el capital social, en la termino-
logia de Bourdieu (1982).

Altres casos atribuïen al fet de conèixer el català la funció simbòlica 
de fer-los sentir integrats, no sempre relacionada amb el valor instru-
mental de la llengua (Torrens, 2011b: 185).

3. Metodologia i recollida de dades

3.1. Metodologia i marc teòric
En aquest estudi partim de la idea que les ideologies lingüístiques i la 
percepció dels límits etnolingüístics dels entrevistats reflecteixen les 
relacions de poder entre grups socials i lingüístics, com també les elec-
cions lingüístiques que porten a terme durant la socialització dels fills 
(Bourdieu, 1982). D’altra banda, creiem que la vitalitat etnolingüística 
subjectiva (Giles i Johnson, 1987; Viladot, 1993 i 2008) pot influir en 
la transmissió lingüística intergeneracional. També considerem que la 
realitat es construeix socialment (Berger i Luckman, 1966). A més, se-
guim els corrents de l’etnometodologia que creuen que la identitat social 
es construeix principalment per mitjà del llenguatge, com ara Garfinkel 
(1967), i els corrents de la sociolingüística interaccional, que analitza el 
discurs a partir de les marques de contextualització (Gumperz, 1982).

En aquest estudi analitzem tant el contingut com la forma, per exem-
ple, aspectes del mecanisme de la conversa. Ho expliquem en detall en 
el § 3.3 i en el § 3.4, amb alguns exemples, juntament amb el sistema 
de transcripció. L’instrument de recollida és l’entrevista sociolingüísti-
ca semiestructurada, que sembla un dels instruments més adients per al 
nostre marc analític, el marc teòric i els nostres objectius.

El marc analític és principalment etnometodològic amb una apro-
ximació interaccional a l’anàlisi del discurs (Sacks et al., 1974; Sacks, 
1992). També es parteix del marc bakhtinià que tota enunciació és co-
enunciació (Bakhtin, 1929), de manera que es tendeix a prendre en 
consideració no solament el discurs de l’entrevistat sinó també el de 
l’entrevistador.

Es fa l’anàlisi de les marques de contextualització rellevants per als 
objectius de l’estudi i s’utilitzen determinats instruments de la pragmà-
tica. Com és característic d’aquesta mena d’estudis, la transcripció re-
flecteix literalment les paraules de l’entrevistat.
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Entre aquestes marques de contextualització, s’estudien principal-
ment les marques pronominals i les marques transcòdiques, sobretot 
canvis de llengua (Lüdi, 1987; Lüdi i Py, 2002; Auer, 1995; entre d’al-
tres). En segon lloc, s’estudien elements relacionats amb la gestió de l’en-
trevista o la gestió de l’estructura participativa (Torrens, 2006), o també 
les identitats socials utilitzades com a instrument (Zimmerman, 1998).

Els pronoms deixen marques de la manera com els entrevistats ca-
tegoritzen, particularment mitjançant els díctics identitaris que indi-
quen exclusió o inclusió (Schlieben-Lange, 1987). Aquestes marques 
apareixen en relació amb la categorització intragrupal i intergrupal. Per 
exemple, en els estereotips i la manera com es transformen o fossilitzen 
al llarg del temps, sobretot pel que fa al component ètnic dels grups so-
cials, i també en la delimitació dels límits etnolingüístics. Aquí en tenim 
un exemple, d’IT12:

Exemple (1). Entrevista a IT12, conjunta (1909-1928)7

Ent: creieu que per sentir-se català cal saber parlar català? (.) és una pre-
gunta així: 

M: per mi sí (.) és (..) hm (..) qualsevol llengua qualsevol llengua et dona un 
punt de vista del del del món no? és un punt de vista (.) un matís diferent 
no? (.) i: el català igual (.) no és diferent a la a les altres (.) no és diferent al 
grec (.) no no és diferent a no sé al francès (.) eh és un punt de vista dif- un 
matís diferent (.) puc veure les coses des de un prisma (..) des de una (.) una 
cara d’un prisma no?

P: evidentment

I: sí?

P: doncs jo soc un cas especial perquè em sento català d’origen italià (.) i 
perquè (.) perquè parlo català perquè insisteixo sempre quan m’ho pregun-
ten (.) tu no tens accés (.) a (.) cultura […] informacions i relacions si no par-
les l’idioma (.) això no val pel català això val per qualsevol idioma i do:ncs 
eh jo/ he tingut sempre eh: una relació privilegiada perquè clar perquè par-
lava català (.) vull dir la meva (.) el meu apropar-me a un país com aquest 
si no parlés el català (.) si no llegís sobretot el català no: no podria ser no 
(.) les informacions que tenen els meus companys i aquí entrem en el tema 
dels altres que els italians i vull donar-te una parella (@) si vols a entrevis-
tar després t’explico qui són

7. Les normes de transcripció són a l’apèndix v.
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D’altra banda, el fet que l’entrevistat canviï de llengua base, i també 
la manera de reaccionar davant la proposta de l’entrevistador, que pot ser 
més o menys directa o indirecta, constitueix un element identitari en si 
mateix. Deixem de banda, per la complexitat, l’estudi dels fenòmens de 
code-mixing.8 Podem dir, però, que és un tret molt marcat que defineix 
els entrevistats, i n’hem trobat tres casos molt clars.

L’entrevistat AG (Torrens, 2006), casat amb una altra italiana, té 
un perfil unilingüe contrari a les llengües minoritàries i es manifesta 
amb dificultats per aprendre llengües. L’informant IT04P-It (Torrens, 
2011b), que té parella mixta, utilitza bastant habitualment el català, es 
declara amb facilitat per aprendre llengües i a favor de la barreja de llen-
gües. L’informant IT13P-It pertany a les últimes dades recollides. Tam-
bé té parella mixta però una ideologia lleugerament contrària al català, en 
relació amb el moment polític actual. No queda clar quina competència 
té en català ni si el fa servir, però hi trobem algun ús durant l’entrevista.9 
A l’entrevista conjunta, quan la pregunta s’adreça a la mare es produeixen 
algunes intrusions del pare (com, per exemple, «Aquí de todo») fins que 
l’entrevistadora torna a adreçar-se als dos pares («¿Vais pasando de una a 
la otra?»). Llavors, IT13P-It respon a una intervenció on el code-mixing 
és molt clar. Vegem-ne els exemples:

Exemple (2). Entrevista a IT13, conjunta (305-348)10

Ent: hm hm (.) val (.) hi ha hagut algun *canvi des de llavors en les llen-
gües que feu servir amb la família? bueno (.) bueno ell ja m’ho ha dit  
[…]

M:(.) el canvi: és és a casa aquí es parla: e:h

P: aquí de todo (esp.)

M: un català-castellano-italiano: (esp.) a vegade:s

P: todo mezclado todo:=

8. Correspon a un element procedent d’un altre codi que ha estat adaptat a les regles fono-
lògiques i morfològiques de la llengua receptora (Grosjean 1990, Poplack 1990). També s’ano-
mena préstec o interferència.

9. Entrevista a IT13, conjunta (1007-1010)
S: no en tenien ni idea i: el grupet a*quest predo- predominava mé:s (.) menos *una 
totes eren: (.) castellanoparlants
M: cioè sempre (it.) hemos tenido mucha: (.) bar*reja (cat.) (.) mira
S: @

10. Per a aquest informant s’indiquen en negreta tant els fenòmens de canvi de codi com 
la major part dels de code-mixing.
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M: =barre*jat depèn o sigui jo amb la meva filla parlo cata*là ell a mi català 
jo amb ell en castellà @ (.) o: (.) i ell em respon en:- en itali*à o a vegades li 
parlo jo en italià després la meva filla amb ell italià o si no: (.) és una barreja

P: no tenemos una lengua ufficial de casa

[…]

M: sí sí

P: no no pero aquí a: la mesa hablamos tres lenguas (.) las tres

[…]

P: vamos pasando uno da una a la otra e: vamos mez*clando también (.) 
a segundo del *mo*mento a segundo de la: se estás enfa*dado o si tienes 
que e:h allora te sale metà castellano metà italiano: a ella metà catalán 
metà e:h castellano: o: (.) e todo así (.) o se no normalmente: e:h (.) io 
parlo italiano lei parla català mia figlia parla català o italiano con me: 
(.) e todo todo así:

M: sí però són coses molt molt *simples perquè per exemple jo què sé e:h 
estàs aquí: i dius «em pots passar el *piatto per favore?» (it.) saps/ bar*reges 
(.) a vegades eh/ i a vegades no

P: niente casi che non: (.) neanche ci diamo cuenta de- de: (.) de passare da 
una lingua all’altra così:

3.2. Corpus, metodologia, recollida de dades
En aquest estudi comparem dades des dels anys noranta fins a l’ac-
tualitat (Torrens, 2001, 2006, 2007 i 2010), pertanyents als projectes 
EVOTRANLING11 i GLOBLINMED.12 Les entrevistes del projec-
te EVOTRANLING són de l’any 2010 i les del projecte GLOBLIN-
MED es van fer durant l’estiu de l’any 2014. Les entrevistes anteriors 
són de l’any 2002 i d’anys precedents. En total, hi ha 53 entrevistats, 36 
famílies i 78 entrevistes i enregistraments.13 La major part dels infor-
mants viuen a Barcelona, i n’hi ha que viuen a l’àrea metropolitana. En 
els apèndixs i-iv hi ha les dades detallades de tots els informants dels 
dos projectes. L’entrevistador és sempre trilingüe català-castellà-ita-

11. Projecte HUM2006-04395/FILO finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (Pla 
nacional I+D+I 2005-06) durant el període 2006-2009.

12. Projecte FFI 2012-35502 finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (Pla nacional 
I+D+I 2012) durant el període 2012-2015.

13. Durant els anys noranta i a l’inici del 2000 vàrem enregistrar també dades al domicili 
dels entrevistats en absència de l’entrevistador.



171 

A C T I T U D S  L I N G Ü Í S T I Q U E S  S O B R E  L’ Ú S  D E L  C A S T E L L À

lià i la llengua o llengües utilitzades es negocien durant l’entrevista. 
D’aquesta manera obtenim nombrosos exemples de code-switching, breus 
i extensos, amb rellevància per a la delimitació de les identitats etnico-
lingüístiques. També s’analitzen altres elements lingüístics (potenci-
alment) identitaris que descrivim en detall en el § 3.4, com ara canvis 
de llengua, temes marcats, narracions espontànies, estereotips, etc. Per 
aquest motiu la transcripció és molt detallada.

Hem entrevistat tant el pare com la mare, molt sovint al domicili fa-
miliar, cosa que ens ha permès verificar la competència declarada, com 
també els usos lingüístics en família. Una part de l’entrevista és indivi-
dual (si l’altre membre volia hi podia ser present) i l’altra és conjunta, per 
tal de contrastar les respostes. De vegades els fills també són presents 
a l’entrevista o a la llar i hi fan intervencions puntuals, o bé la mare fa 
partícips de les seves respostes els interlocutors no ratificats. Aquestes 
«falques» dins l’entrevista són útils per aportar més dades a les llengües 
d’ús dins la família, i de vegades ajuden també a comprendre millor el 
contingut de les respostes.14 Mostren alguns exemples que confirmen 
els usos de la parella.

L’entrevista a IT12M i IT12P-It és individual i conjunta. Totes les 
entrevistes són en català: la conjunta, l’entrevista a la mare i l’entrevista 
al pare, amb la mare present. L’exemple permet confirmar els usos de-
clarats: quan els pares parlen entre ells utilitzen l’italià:

Exemple (3). Entrevista a IT12 (796-816)

Ent: si teniu temps per sortir amb amics i ((@) tot això no?)

P: uno alla volta parliamo tu parla di te e io di me

Ent: ah ecco fantastico

M: hm: depèn català castellà o italià aquestes són les llengües fonamentals

Ent: o sigui només català o només castellà o només italià?15

14. El fet que l’entrevista es faci a casa dels informants i que s’accepti amb naturalitat que 
qualsevol membre de la família pugui ser a l’entrevista d’un altre, si ho vol, és un fet clau per a 
l’aparició de certs elements identitaris, com ara el rol d’interlocutor no ratificat i de portaveu. 
També ho facilita el fet que els progenitors s’entrevistin en part junts i en part separats, i que 
els fills s’entrevistin –si es dona el cas– per separat. També resulta molt útil un guió d’entrevista 
que permeti comparar els comportaments o representacions de la realitat que els progenitors, 
els fills i el germans s’atribueixen recíprocament.

15. Ent: si teniu temps per sortir amb amics i ((@) tot això no?)
P: un cada vegada tu parla de tu i jo de mi (it.)
Ent: ah això fantàstic (it.)
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Vegem un altre exemple. L’entrevista a IT14 es fa de manera separada 
i conjunta. Amb la mare la llengua és el castellà. L’entrevista al pare és 
en català, però hi ha intrusions i una part conjunta amb la mare que es fa 
fonamentalment en castellà, cosa que confirma també els usos lingüístics 
declarats. Se’n pot veure l’exemple (14) en el § 3.4.

Hem d’esmentar, finalment, els estudis en relació amb el biaix de la 
situació d’entrevista. Brenner (1982: 122) ens indica determinats factors 
que cal tenir sota control, com ara certs factors comportamentals, per 
exemple la manera de formular preguntes o reaccionar a les respostes, i 
també escollir entrevistadors adequats per edat, sexe, estatus social i ètnia, 
entre d’altres. En el nostre cas l’entrevista era sempre en un lloc tranquil, 
preferiblement al domicili dels entrevistats. L’entrevistador sempre és tri-
lingüe, sempre utilitza la llengua que l’entrevistat prefereix, i és obert a 
canvis de llengua breus o extensos. També és flexible en el desenvolupa-
ment del guió d’entrevista (el descrivim tot seguit, en el § 3.3), el qual 
precisament repeteix algun tema per tal de permetre’n el reordenament. 
El torn de paraula també se cedeix de manera més o menys espontània, i 
apareixen seqüències paral·leles, temes marcats, narracions espontànies.

3.3. El guió d’entrevista i el sistema de transcripció
Es va utilitzar el mateix guió d’entrevista a EVOTRANLING (Torrens, 
2011b) que a GLOBLINMED. Conté les dades següents, en referèn-
cia tant als pares com als fills: a) usos lingüístics declarats de la llengua 
d’origen i de la d’acollida; b) representacions dels codis, representacions 
de les pautes d’ús pròpies, familiars i dels grups o subgrups d’origen i 
d’acollida (funcions socials de cada codi i aspectes d’ideologia lingüísti-
ca); c) representacions de la competència comunicativa i de les estratègies 
comunicatives i, en particular, les estratègies relacionades amb marques 
transcòdiques. Els símbols de transcripció són a l’apèndix v.

3.4. Descripció detallada del sistema d’anàlisi de dades
A Torrens (2006, 2011a i 2011b) vàrem establir com a significatius per 
a la totalitat dels informants certs elements lingüístics relacionats amb 
la forma i amb el contingut:

1. Fenòmens de contacte de llengua, entre els quals, per exemple, els 
canvis de llengua. Tant la producció com la percepció dels canvis de 
llengua tenen un valor simbòlic juntament amb allò que els informants 

M: hm: depèn català castellà o italià aquestes són les llengües fonamentals 
Ent: o sigui només català o només castellà o només italià?



173 

A C T I T U D S  L I N G Ü Í S T I Q U E S  S O B R E  L’ Ú S  D E L  C A S T E L L À

declaren sobre els codis que prefereixen o utilitzen en els diferents do-
minis. Podem estudiar la percepció positiva o negativa que l’informant 
té dels canvis de llengua, si els percep o no i si són de tipus bilingüe o no 
bilingüe,16 les seves funcions i també les estratègies comunicatives asso-
ciades. També es pot comparar el que l’informant diu de la seva prefe-
rència lingüística amb els canvis de llengua efectius que es produeixen 
al llarg de l’entrevista, amb negociació de la llengua base o sense.

Pel que fa a la tipologia, només estudiem els canvis de llengua de 
tipus bilingüe17 rellevants per als nostres objectius, en relació amb el 
contingut.

Aquests canvis de llengua poden ser de dos tipus, adaptant la ti-
pologia d’Auer (1995: 126):18 canvis sense negociació de la llengua base 
i canvis de llengua base de l’entrevista. Els canvis sense negociació de 
la llengua base normalment són bastant breus, de paraules o sintag-
mes aïllats i s’usen com a marca de contextualització d’una citació 
(entrevista a IT13, ex. 4) o d’un altre element polifònic (ex. 5). Entre 
altres funcions, també pot tenir funció expressiva o ser de tipus soci-
ocultural: noms de llengües, habitants, barris, sobre l’escola… (ex. 6, 
entrevista a IT15M (155-159), mare catalana, pare italià).

Exemple (4). Entrevista a IT13, conjunta (1647-1695)

P: todo lo que hacemos todo lo que hacemos (.) e *todo lo que necesitamos 
se va a Milán (.) a Turín no vamos nunca

Ent: claro porque está más lejos [no/]

P: [pa]ra nosotros Turín es una città:(it.) (.) olvidada ahí:

M: *jo jo com- mira jo això de los estereotipos per exemple quan vaig anar 
allí em molestava mol*tíssim perquè només deien «ah española olé olé (esp.) 
(.) e:hm: m: (.) *casta*ñuelas eh *to*ros» y era- y es verdad eh/ era todo así 
[es es la- es la imagen] (esp.)

P: [bueno y yo cuando vine aquí] lo mismo eh/

M: es la imagen que: [que se tiene] (esp.)

16. Els canvis de tipus no bilingüe es deuen a una competència molt desnivellada entre els 
dos codis, de manera que l’interlocutor prefereix fer servir el que domina més.

17. Deixem de banda, per la complexitat, l’estudi dels fenòmens de code-mixing (també 
anomenat préstec o interferència). Es tracta d’aquells elements procedents d’un altre codi que 
s’han adaptat a les regles fonològiques i morfològiques de la llengua receptora (Grosjean, 1990; 
Poplack, 1990).

18. Per simplicitat, evitem les categories «relacionat amb el participant» i «relacionat amb 
el discurs», però n’enumerem les subcategories.
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P: [cuando vine aquí] era italiano: spa*ghetti (.) la mafia (.) e: Berlus[*coni]

M: [no:] home no home 

P: cuando sí (.) [cuando vine aquí sí]

M: [cuando tu vas allí] y hablas con mucha gente (esp.) inclús em van en-
carregar unes (cat.) casta*ñuelas (esp.) dic «mire oiga (.) que yo:» (esp.)

Ent: @

2. Vegem ara l’exemple relacionat amb elements polifònics. Pertany a 
una entrevista en què la llengua base de la mare sempre és el català, 
excepte si parla només amb el marit, amb qui ho fa en castellà. Però 
de vegades quan pren el torn del pare o parla «prenent la seva veu» 
ho fa en castellà:

Exemple (5). Entrevista a IT03M (2020-2026) (Torrens, 2011b: 215)

Ent2: e conosci questa zona/ la zona di Caserta\ tu:/

P: sí\ (.) come no\ ci vado ogni due settimane/

M: ((P) sí está acostumbrado a irse))

Ent2: ah be’ (.) e: e in questo: in questa zona là hi vive gente: persone di fu-
ori (.) di fuori Caserta/19

Exemple (6). Entrevista a IT15M (155-159)

M: sí el que passa que=

Ent: =al liceo (it.)=

M: =el que sí la S està fent el: el liceo (it.) i ara és quan podria entra a:l bat-
xillerat català (.) la S com que: vol fer medecina ahm: creu que si fa el can-
vi ara traurà millor puntuació

3. Pel que fa als canvis de llengua base de l’entrevista, solen ser bastant 
llargs i recobreixen diferents torns de paraula. Aquest canvi de llengua 
base pot estar motivat per la preferència lingüística de l’entrevistat o 

19. Ent2: i coneixes aquesta zona/ la zona de Caserta\ tu:/
P: si\ (.) com no\ hi vaig cada dues setmanes/
M: ((P) sí está acostumbrado a irse))
Ent2: ah en fi (.) i: i a aque:st a aquesta zona allà hi (cat.) viu ge:nt persones de fora (.) 
de fora de Caserta/
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relacionat amb els paràmetres de l’entrevista (un canvi de tema o de 
marc o un canvi en la constel·lació de participants, entre altres parà-
metres, com s’ha vist a l’exemple 3 en l’apartat 3.2). A l’entrevista a la 
família IT13 –en la part conjunta– l’entrevistadora demana als entre-
vistats quina llengua prefereixen parlar. Els primers deu minuts són 
en castellà (ex. 7, ent. a IT13, 130-144). Després cadascun dels pares 
acaba parlant amb l’entrevistadora la llengua que prefereix més: el pare 
en italià, i la mare en català, com es pot veure a l’exemple 8 (237-247).

Com s’ha dit, hem de considerar que el canvi de llengua base és 
sovint un element identitari en si mateix, tant si el proposa el mateix 
entrevistat com si és a causa de la reacció davant la proposta, més o 
menys explícita, de l’entrevistador.

Exemple (7). Entrevista a IT13 (130-144)

E. vale perfecto perfecto y la lengua de: la infancia cuál sería?

M: català (cat.)=

P: =ita[liano]

M: [bueno] català o castellà però a casa català (cat.)

P: e io italiano (it.)

Ent: català (cat.) (.) yo *puedo *ha*blar en catalán castellano o italiano [así que]

P: [como- como quieras]=

Ent: =podemos alternar o no sé [a ver qué pasa] 

P: [como quieras]

Ent: @ porque soy hija de: también de ital- de- m: cata*lán e italiana así que

P: [ah]

M: [mira @]

Ent: tengo mezcla

P: y de dónde son?

Ent: mi madre de Milán 

Exemple (8). Entrevista a IT13 (237-247)

M: però no es va dedi*car o sigui primer donava *classes al començament 
però després quan vam vindre vam arribar tots de cop perquè som molt se-
guits va deixar de treballar (.) i ja està
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Ent: val (.) #adreçant-se a M# e: i tuoi?(it.)

P: e: mio papà era: responsabile della- della: az- azienda: de trasportes (.) 
urbanos (esp.)

Ent: ah (.) ahà de:=

P: =era:

Ent: de Novara? (esp.)

P: sí (.) e: mia madre lavo*rava en el (esp.) (.) prima ha avuto un negozio (.) 
poi l’ha ven*duto e è andata a lavorare (.) in un:

4. L’exemple 9 pertany a l’entrevista conjunta a IT14. L’entrevistadora 
entrevista la mare, en castellà. El pare s’hi acosta i ofereix una mica 
de vi a l’entrevistadora, en català. Els pares parlen castellà entre ells, 
cosa que demostra els usos declarats. D’altra banda, el pare demana 
si estaven parlant en italià, i quan la mare diu que ho estan fent en 
castellà les respostes indiquen clarament una certa incomoditat per 
part de la mare, que repeteix, com en altres moments de l’entrevista, 
que li costa canviar de llengua i que gairebé se sent més còmoda par-
lant en castellà que no en italià («Me cuesta cambiar»). L’entrevista-
dora, per part seva, insisteix que no té problema per parlar la llengua 
que prefereixi l’entrevistada («Li he dit que podíem parlar») i també 
proposa passar al català («Podem parlar en català ja que estàs aquí»), 
però seguiran en castellà fins que comencin la part conjunta amb el 
pare (ex. 10).

Exemple (9). Entrevista a IT14, conjunta (204-259)

Ent: vosotros habéis cenado? porque claro he llegado a una hora que

M: ah nosotros sí porque vamos de ho- con horarios

[…]

P: vols? vols una mica?

Ent: què és? 

P: vi

Ent: ah mira pe- però no embrutis que=

P: =no: agafo una altra copa no passa [absolutament res] (cat.)

M: [no por] una vez que tenemos [invitados]
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Ent: [bueno]

M: de más de tres años por favor 

[…]

Ent: bueno pues gràcies

M: [salut]

P: [no no] de res (cat.)

M: ella A. es la C. de aquí a: veintipico de años20 

P: por qué?

M: porque su madre es italiana 

P: ah

M: y su padre es catalán

P: ah i ja parlàveu italià ara? (cat.)

M: no

[…]

Ent: ah no estàvem parlant en castellà però bueno podem parlar en ita-
lià eh? [jo]

P: [hm]

Ent: li he dit que podíem parlar [en italià en català o en castellà] (cat.)

M: [no yo sí que le he dicho que me] cuesta me cuesta cambiar 

Ent: podem parlar [en català] (cat.)

M: [en italiano] en italiano me cuesta

Ent: mira podríem parlar en català ja que estàs aquí no?

P: bueno

M: com vulgueu (.) com vulgueu (.) (cat.) y:: esto la tele la tele la tenemos en 
español la tenemos en italiano (.) dibujos animados en italiano normalmente

20. M. diu a A., el marit, que l’entrevistadora (ella) és l’equivalent del que serà la seva filla 
(C.) d’aquí a vint anys.
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Exemple (10). Entrevista a IT14, conjunta (904-922)

Ent: aquí estamos (.) (@) (..) bueno a ver ahora tenemos una parte esta: con-
junta que es sobre los hijos y que yo tengo duda de cómo: en qué lengua: 
hacer las preguntas [porque:]

M: [no ho] fem en català 

P: com vulguis

M: sí

Ent: no a mi m’és igual jo ho tinc aquí escrit en català perquè no vull anar 
amb les tres versions

M: (@)

Ent: i ho vaig traduint i:

M: no no ho podem fer en català 

Ent: vale (cat.) (.) aviam vosaltres teniu dos fills (cat.) […]

5. Els temes marcats. Són aquells que surten del guió d’entrevista; nor-
malment és l’entrevistat qui els proposa. Aquests temes constituei-
xen el context de molts altres elements identitaris. A Torrens (2006: 
639) es va poder analitzar amb detall l’estructura identitària d’AG al 
llarg dels anys, amb tres entrevistes amb una distància de set anys. 
Set anys més tard els seus esquemes discursius i interpretatius dels 
trets diferencials de Catalunya són molt similars. Hi apareixen qua-
si exactament els mateixos temes i subtemes marcats contigus. Això 
succeeix al voltant de la mateixa pregunta: «Creus que les institucions 
catalanes es fan presents a la comunitat italiana?».

AG utilitza la seva identitat ètnica d’estranger, europeu o italià 
juntament amb la identitat social de «no dotat per a les llengües» 
per donar suport a la seva ideologia lingüística contrària al català. 
Aquestes identitats apareixen a dins seqüències on els temes mar-
cats i contigus són aquests: a) els seus problemes d’aprenentatge i 
de competència lingüística; b) ideologia lingüística contrària a les 
llengües minoritàries; c) consideració negativa de les relacions entre 
llengua, territori i identitat ètnica catalana i els seus vincles amb 
la política; d) ideologia lingüística contrària al català; e) herència 
genètica dels prejudicis perceptius envers les altres llengües. Al cap 
de set anys la seva identitat italiana està reforçada i, a més a més, 
hi apareixen narracions espontànies de suport, com veurem al punt 
següent.
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6. Les narracions espontànies (Bres, 1999: 62; Caronia, 1997: 187). 
Són un tipus de tema marcat: és espontània en el sentit que no ha es-
tat sol·licitada per l’entrevistador. Les narracions espontànies donen 
més significativitat a altres elements identitaris quan es creuen amb 
els elements de pluridiscursivitat (per exemple les citacions o en ge-
neral amb qualsevol element polifònic, vegeu Roulet, 1996: 10-14), 
i de vegades també amb els canvis de llengua. D’aquests creuaments 
en resulta més significativitat també per a les narracions espontànies 
en si mateixes.

A l’exemple següent, també de l’entrevistat AG (Torrens, 2006: 
281), les narracions espontànies serveixen de suport a la categoritza-
ció dels catalans com a limitats mentalment, sobretot pel fet de voler 
parlar només català. Les narracions es combinen amb l’autocatego-
rització d’AG com a «ciutadà del món»:

R.: a la gente de aquí los ves como una comunidad homogénea o subdivi-
dida en comunidades? […]

A.: está (.) *yo veo mentalidà diferente está gente ab*ierta (.) que le da u*gual 
cioè: ser de España: ser catalane: o ser eh inglés […] mirando los estremo 
están lo lo lo lo fanático per esempio gente que que per esempio ho encon-
trado que dice «no yo hablo solo catalán porque mi idioma es catalán y me 
esprimo solo en catalán» vale (.) ok esto yo le veo come limitaziones […]

R.: hm hm y cómo ves el proyecto para usar una unas palabras (.) así un po-
co el proyecto de construcción euro*pea (.) como lo ves?=

A.: =claro per supuesto è le il mínimo que podemos hacer (..) olvidarno de 
estas pequeña limita*zione: #pronunciació italiana# e ser un poco más eu-
ro*peo (.) que lo necessi*tamos

[…] *qué *hace se uno es un arqui*tecto o un panedero e no tiene trabajo 
aquí que dice estoy nel paro? voy donde me necesita […] mira (ora) fui #riu# 
a Tenerife a dar un: seminario sulla creatividad estabo me estaba:n trasla-
dando da l’hotel a: la Universidad (.) estaba esto chico que conducía le: esta 
furgoneta no? esta (.) yo miro una planta le digo (.) «qué planta es esta con 
esto flore rojos?» ah dice «no lo sé» dice «yo soy del norte» […] eh beh va-
le (.) vale però (por) esempio los catalane tengon una limitazione #pronun-
ciació italiana# «la Cata*luña» parece que más (.) algun al*gunos al*gunos 
más allá se van a hacer vacazione a la Costa Brava cioè se están aquí están 
es su límite comprendi no? e no abre se no apre no abre no ves (.) e è claro 
es diferente los parametro yo mismo me soy engañado cuando soy llegado 
en Estados Unidos stavo a San Fran*cisco miro la mapa que es siempre ta-
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maño mapa e digo «ah Gran Canyon muy cerca» (..) dos días e una noche 
de viaje vuuuu #riu# col pullman no sé un día e una noche no sé una tem-
porada enorme claro perché los trozito así (.) de la mapa de Europa son (.) 
quel que *son (.) treciento cuatrociento allí eran mi mil ochociento (Tor-
rens, 2006: 281)

7. Els estereotips i la manera com es transformen o fossilitzen al llarg 
del temps. El concepte d’estereotip es pot definir com les categoritza-
cions preestablertes rígides i difícils de modificar, quasi sempre implí-
cites, que se solen atribuir al mateix objecte, persona o grup diferent 
del nostre. Segons Berruto (1995: 111) i Quasthoff (1973: 28) és «una 
convicció que atribueix o nega certes formes de comportament a una 
classe determinada de persones, de manera simplificadora i que atri-
bueix o nega certes formes de comportament a una classe determi-
nada de persones, de manera simplificadora i hipergeneralitzadora, i 
que pren forma concreta amb una expressió verbal».

En els nostres estudis sobre els italians a Catalunya hem trobat 
exemples sobretot d’estereotips sobre el component ètnic dels grups 
socials. AG (Torrens, 2006) té una visió estereotipada dels espanyols 
respecte als italians que es repeteix de manera gairebé exacta al llarg 
de set anys. Vegem-ne els exemples.

A.: […] e questo problema di qualità esiste perché ho sentito un’intervista 
qui alla televisione qui che la Spagna vende al terzo mondo (.) cioè ai paesi 
latini così perché là il livello di qualità è basso (xxx) infatti c’è […] c’è un 
termine qua che in Italia non c’è chapuza […] è una chapuza in Italia non 
c’è cioè però lo comprendo che qua è perfetto guarda hacen alguna cha-
puza terribile no ma veramente (.) e questo è un problema eh? […] ho par-
lato con la ferretería quaggiù perché quando vado a comprar cose alla fine 
(.) un prodotto è francese l’altro è tedesco poi dico «ma i prodotti spagnoli 
qua dove sono?» dice «non li compriamo quasi più perché ci danno proble-
mi» […] questo è un catalano eh? quello giù della ferretería […] non so se 
lo fanno apposta non lo so […] comunque sarà un problema eh? con l’Eu-
ropa è un problema (Torrens, 2006: 179)

A.: l’unica cosa que ho incontrado? nel trabajo? donde ho tenido problema 
fue el control de calidad (.) «esto se no se lo arreglan rápido: España: tiene 
problema» perché? después ho comprendido (.) aquí está un código que di-
ce «más o meno está bien» (..) o está bien o no esta bien e il control de cali-
dá era muy::: más dificil perché te la to teniendo una tolerancia más ancha 
(.) eh con cada uno baja baja (.) baja e después claro eh súbelo eh la calidad 
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è dificil […] però me parece que está mejorando un poco o o probabilmen-
te está empeorando en general (.) no lo sé una de las dos #riu# se va haci-
endo meno o l’ho perdido yo (.) una de los tres #riu#

R.: lo has perdido tú? #riu# el qué?=

A.: =no la tolerancia porque si no me pongo la vida dificil […] porque se tu 
stai in un contesto (.) dife*rente eh te la ponen dificil a tú […] eh mejor es-
ser más tolerante (Torrens, 2006: 253)

8. Identitat social utilitzada com un instrument. Entre totes les iden-
titats que caracteritzen un individu algunes s’utilitzen per donar su-
port a determinades idees, com per exemple la identitat ètnica que 
l’informant comparteix amb el grup d’origen pot servir per reforçar 
un prejudici lingüístic envers la llengua d’acollida. Hi ha autors com 
Zimmerman (1998) que han contribuït a una descripció articulada 
de la identitat múltiple, descripció que resulta molt útil per a l’anàlisi 
de la conversa en entrevistes a les famílies mixtes.

En el cas de PA (Torrens, 2006) la identitat professional permet 
a l’entrevistat respondre a les preguntes sobre estereotips només de 
manera tangencial, perquè és un tema de què no li agrada parlar. 
Aquesta característica, aquest ús de la identitat professional com a 
instrument, apareix a l’entrevista de 2002, després de set anys, en què 
ja sap parlar català molt bé i el parla bastant habitualment, després 
d’haver superat els prejudicis que havia explicat set anys abans. S’ha-
vien originat durant un examen oficial d’espanyol en què li havien 
dit que tenia accent català. L’entrevistat, set anys després, ja sent que 
s’ha establert a Catalunya de manera estable, se sent integrat també 
laboralment i rebutja en general qualsevol categorització externa, 
principalment la categorització ètnica, ni com a italià ni com a eu-
ropeu. Tampoc no li agrada categoritzar els catalans pels seus límits 
etnolingüístics ni per símbols de nacionalitat de qualsevol mena, 
com ara les banderes.

P: […] porque cuando vienen aquí (.) quizás yo también e::h soy un patró::n 
malo en este aspecto en mis (.) mm las personas que conozco también porque m 
trabajamos en el ámbito turístico (.) y entonces (.) lo que ves (.) es lo que viene 
aquí (.) y lo que viene aquí es fundamentalmente turistas (.) la mayor parte 
del contacto que viene y el turista es (.) italiano español Italia es gente que 
sale fuera para divertirse […] quizás esto también es debido a la incultu-
ra (..) buscando la España cañí no? (.) te piden las entradas del fla*menco::o 
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te piden la corrida de *toro y yo como:::como profesional del ámbito se la ven-
do (Torrens, 2006: 332)

9. Intrusions del participant no ratificat. La intrusió es produeix quan 
un participant respon a una pregunta que s’havia adreçat a un altre 
participant (Traverso, 1995). El participant no ratificat correspon, 
en canvi, a un receptor potencial que ha estat acceptat com a part 
de la constel·lació de participants, malgrat que l’emissor no s’hi hagi 
adreçat (Goffman, 1979).

Les intrusions sovint comporten l’obertura de temes marcats. La 
seva significativitat rau precisament en el tema que proposa el partici-
pant no ratificat o en el tema a propòsit del qual es verifica la intrusió. 

A l’exemple següent IT12M respon en lloc d’IT12P-It perquè es-
tà molt implicada en la resposta, i perquè per a ella és un tema molt 
important («Aquesta la puc contestar fins i tot jo»):

Exemple (11). Entrevista a IT12, conjunta (1280-1303)

Ent: perquè perquè com va ser que vas que vas posar-te a aprendre el català 
i no i no el castellà? això seria és una altra pregunta eh? però ja que estem  
P: (@)

[…]

M: aquesta aquesta la puc contestar fins i tot jo [(@)]

P: [jo no] parlava el castellà i: [la vaig conèixer a ella]

Ent: [perquè us veu conèixer] a Itàlia evidentment

P: sí

Ent: per tant parlàveu en italià

[…]

Ent: vale i suposo que quan vas començar a venir aquí el pri-
mer contacte amb la seva família dic jo no sé o quan ells [anaven] 
P: [sí] però ella em va dir una cosa que és veritat que és que soc gandul per 
mi si jo hagués començat amb el castellà que és una cosa que passa a tots 
el italians després m’hauria costat molt més estudiar i aprendre i fer ser-
vir [el català\]

M: [no no] l’haguessis après

P: no l’hauria après
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10. Rol de portaveu de l’altre interlocutor. Portaveu és el rol que encarna 
un interlocutor quan parla en nom d’un altre participant (per exem-
ple, «Nosaltres pensem que» quan respon en nom dels dos membres 
de la parella). Aquest element constitueix un element significatiu als 
triàlegs. Tant aquest element com el d’intrusió tenen més relleu o 
no tant segons l’estructura participativa de base de cada entrevista 
i també dels temes tractats en el moment que l’interlocutor encar-
na el rol. Aquests són alguns exemples del rol de portaveu (Torrens, 
2011b: 215):

Exemple (12). Entrevista a IT03, conjunta (363-381)

Ent2: (@) […] perché pensi che ((F) molta gente) (.) anche per ((F) te) (.) 
che tanta gente che vive qua (.) non inizia a parlare il catalano

P: dipende dalla gente che frequenti (.) io ho f sempre frequentato delle per-
sone che mi hanno sempre risposto in castigliano=

M: =((P) o in [italiano])

P: e quindi (.) o in italiano\ e [quindi ho parlato sempre]

M: [((P) il problema è che noi parliamo in italiano)] 

P: ei la domanda è a me non a te stai zitta (@)

M: (@) […] 

P: [e quindi] per questo motivo parlo (.) meglio il castigliano e:: e non il 
catalano 

Ent2: d’accordo bene e: questo a te non te lo chiedo (@)

M: els catalans som molt bons perquè és com que nosaltres sabem tants idi-
omes (..) ((@) però anem a veure és que [nosaltres])

Ent2: [(@)]

M: ((@) jo sabia italià quan el vaig conèixer i llavors per això ja no se es va 
esforçar)21

21. [IT03, conjunta (363-381)]
Ent2: (@) […] perquè penses que ((F) molta gent) (.) també en el ((F) teu) cas (.) que 
tanta gent que viu aquí (.) no comença a parlar el català 
P: depèn de la gent amb qui et relaciones (.) jo m’he r m’he sempre relacionat amb 
persones que m’han respost sempre en castellà=
M: =((P) o en [italià])
P: [i per tant] (.) o en italià\ i [per tant he parlat sempre]
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Exemple (13). Entrevista a IT03, conjunta (1579-1584)

Ent2: ((P) aquí d’acord bé) (.) a veure (.) #s’adreça a IT03P# cosa pensi tu/ 
dei catalani

M: (..) chiusi ell els [troba tancats] 

P: [in generale/]

Ent2: sí sí general cioè (.) generale generale

P: oddio io penso che c’hanno una loro parte che hanno ragio se guardia-
mo la storia é una parte che gli do ragione22

11. Rols atípics de l’entrevistador i de l’entrevistat: atributs marcats res-
pecte a les característiques del gènere «entrevista» (Orletti, 2000: 12), 
per exemple si és l’entrevistat qui pren el torn de paraula o proposa 
un tema nou, i per tant marcat, o bé si pren el rol d’entrevistador. A 
l’exemple següent som dins un tema marcat extens que ha obert l’en-
trevistat (IT14P) a propòsit de moltes persones que viuen a Catalunya 
des de fa molt de temps i no parlen català, seqüència en la qual, a més 
a més, apareixen moltes intrusions de la mare italiana, IT14M-It, i es 
poden comprovar els usos lingüístics familiars (els pares parlen cas-
tellà entre ells). En un cert punt («Ara faig jo les preguntes», 1699) 
l’entrevistat adopta explícitament el rol d’entrevistador.

M: [((P) el problema és que nosaltres parlem en italià)] 
P: ei la pregunta és per mi no per tu no parlis (@)
M: (@) […] 
P: [i per tant] per aquest motiu parlo (.) millor el castellà i:: no el català 
Ent2: d’acord molt bé i: això a tu no t’ho pregunto (@)
M: els catalans som molt bons perquè és com que nosaltres sabem tants idiomes (..) 
((@) però anem a veure és que [nosaltres])
Ent2: [(@)]
M: ((@) jo sabia italià quan el vaig conèixer i llavors per això ja no se es va esforçar)

22. [IT03, conjunta (1579-1584)]
Ent2: ((P) aquí d’acord bé) (.) a veure (.) #s’adreça a IT03P# què en penses tu/ dels 
catalans
M: (..) tancats ell els [troba tancats] 
P: [en general/]
Ent2: sí sí general és a dir (.) general general
P: carai jo penso que tenen la seva part de ra si mirem la història hi ha una part que 
els dono la raó
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Exemple (14). Entrevista a IT14P (1616-1673)

Ent: vale (.) vale i els amics de petit te’n recordes com eren? o bueno també 
pel tema de usos lingüístics i així

P: els amics ah:: (.) de petit majoritàriament castellà 

[…]

Ent: mhm (..) però ja fèieu castellà i català a l’escola?

[…]

P: a veure hi ha molta gent que té trenta anys i: viu a no sé quin poble [a 
Barberà o no sé on]

M: [ah mira le le puedes (esp.)]

P: [i:: i semblen de Còrdova] 

M: [le puedes explicar (esp.)]

P: quan parlen i han nascut aquí (.) l’entenen si els hi pregunten en català 
a lo millor un periodista per dir ja veus a la tele no? entrevisten algú d’allà 
i contesten en castellà

Ent: mhm mhm

M: le puedes explicar de tu primo/ el J. y del I. (esp.)

P: otro día (@)

[…]

Ent: ah no perquè: parelles mixtes també m’interessen de amb argentins 
però si hi ha l’italià millor pel mig no? (.) bueno és igual

P: però això per què era? [no m’entero poc]

M: [(@)]

Ent: sí no perquè són són és un estudi que fem sobre parelles mixtes però 
fa ja molts anys jo ja fa quinze anys que estic amb aquest tema vull dir que 
ja tinc entrevistes de fa quinze a:nys i gent que [he tornat a entrevistar]

P: [ara faig jo les preguntes] tu tu penses en català o en castellà? (@)

M: ((@) o amb italià)

Ent: jo penso [en català si parlo]

P: [i en italià tu en italià]

Ent: en català i si parlo en italià penso en italià eh? sí depèn de



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

186 

4. Resultats

En aquesta secció ens centrarem en els usos lingüístics entre els mem-
bres de la primera generació, els pares, i en els usos familiars, tots ells 
declarats i en bastants casos demostrats pels usos de l’entrevista. També 
indicarem alguns dels usos declarats en altres àmbits fora de casa. Els 
exemples provenen dels projectes esmentats, EVOTRANLING (famí-
lies IT01 a IT10) i GLOBLINMED (famílies IT11 a IT16).

4.1. Llengua a la parella: factors determinants
La pauta d’ús general dins la parella és «Una persona, una llengua», ex-
cepte en dos casos. En el primer cas el català entra com a llengua de la 
parella, en combinació amb el castellà. Ho pot haver afavorit el fet que el 
marit no ha deixat mai d’adreçar-se a la dona italiana fonamentalment en 
català i també un entorn gairebé exclusivament catalanòfon (IT08).  En 
el segon cas (IT11) la parella barreja italià i català. És el cas és el d’una 
dona catalana amb forts límits etnolingüístics que varen ser el motiu pel 
qual el marit italià, que també tenia una ideologia molt positiva envers 
les llengües minoritàries, va aprendre abans el català que el castellà. A 
l’exemple següent, de l’entrevista a la mare, veiem com la mare no va par-
lar mai en castellà amb la seva parella («El primer déu-vos-guard va ser 
parlar-li en català»).

Exemple (15). Entrevista a IT11M (381-375)

Ent: clar (.) però suposo que hi ha hagut una època que ell el català no el 
sabia no?

M: eh: sí com jo no sabia l’italià

Ent: [clar clar]

M: [vull dir] quan ens vam conèixer eh:: (.) jo li podia dir coses però jo a 
veure #espetec# per exemple una persona d’aquí potser en conèixer un is- 
un estranger posem un italià ah:: com que és estranger- bo i sent catalana 
li parla en castellà jo *no m el primer déu-vos-guard va ser parlar-li en ca-
talà vull dir m’entendràs igual o potser millor si dic coses en català perquè 
hi ha paraules que s’assemblen més entre català i italià que no pas al caste-
llà i: llavors el ell -nava aprenent hm: el català i ell va aprendre abans el ca-
talà que el castellà 

Ent: el va aprendre parlant [amb tu]?

M: [sí]
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En el cas de l’home italià la llengua d’origen en els usos amb la 
parella es manté molt sovint, de fet roman per si sola en la meitat dels 
casos. El fet que s’hagi escollit l’italià pot dependre del territori on la 
parella va viure a l’inici (l’italià per a IT01, IT02, IT06, IT12), per-
què un dels dos té més facilitat per aprendre llengües (IT15M) o bé 
perquè tenia pensat anar a viure a Itàlia (IT16M), per la sensació d’una 
dificultat innata per aprendre llengües (IT01P), pel fet que el cònju-
ge sabia la llengua de l’altre durant el primer període de convivència 
de la parella (abandonen l’italià a favor del castellà dos pares italians, 
IT05, IT03, i les mares italianes que hem indicat abans, IT08, IT09, 
IT10 i IT14) o pel fet que un dels cònjuges necessita aprendre ràpi-
dament la llengua de la parella (el pare italià necessita el castellà a la 
família IT04).

El cas de la dona italiana és molt diferent. Per a tots els casos estu-
diats la dona italiana no utilitza gairebé mai la seva llengua dins la pa-
rella, i també és qui fomenta de manera més activa els usos del català 
dins la família.

Les dones italianes parlen totes castellà amb la seva parella (IT07, 
IT08, IT09, IT10, IT14). Les dones catalanoparlants o bilingües pas-
sen al castellà (IT03, IT04, IT05) o a l’italià (IT01, IT02, IT06, IT12, 
IT13, IT15, IT16), però també hi ha dos casos en què es combina més 
d’una llengua (IT08M-It, castellà i català; IT11P-It, italià i català).

Hi ha un cert paral·lelisme entre el fet que la dona no parli la seva 
llengua amb el marit i que ella afavoreixi els usos familiars del català 
(IT07 i IT08), o bé que tingui por de deixar de fer servir l’italià amb els 
seus fills (IT08) o que els seus fills no el facin servir quasi mai (IT12).

4.2. Coneixement del català i usos declarats fora de casa. Factors 
determinants

4.2.1. Ideologia lingüística
La ideologia lingüística positiva del cònjuge italià envers les llengües 
minoritàries, i concretament envers el català, és un factor que afavoreix 
el fet que la part italiana sàpiga el català i que l’utilitzi almenys en al-
gun àmbit (IT04P-It, IT08M-It, IT11P-It, IT14M-It) o fins i tot en 
tots els àmbits, com en el cas d’IT12P-It, tot i que el considerem un cas 
extrem.23 Efectivament, IT12P-It és l’únic cas en què un entrevistat es 
declara «català d’origen italià».

23. L’entrevistat va ser contactat per mitjà d’un professor de català d’una universitat itali-
ana, i pertany a una associació que s’ocupa de la imatge del català i de Catalunya a l’estranger.
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Vegem els exemples següents. L’entrevistat IT12P-It parla català amb 
tothom perquè es declara amb dificultat per aprendre llengües, i per ai-
xò va decidir centrar-se en una,24 com hem vist a l’exemple 11, amb les 
intrusions d’IT12M. D’altra banda, ho fa per una qüestió marcadament 
ideològica, que evidentment és el desencadenant del fet que aquesta única 
llengua que va decidir aprendre bé fos el català i no el castellà, com en 
la resta de casos similars.

Exemple (16). Entrevista a IT12P, conjunta (863-876)

P: és que ella és poliglota (.) jo no jo no tinc converses en castellà amb nin-
gú perquè no no el parlo no el sé el cast- és a dir que no sóc en les condi-
cions d’expressar-me en castellà d’una manera hm:: nor- diguem [normal]

M: [fluida]

P: mínima i fluida (.) jo em relaciono només en català o en italià (.) i punt

Aquest fet es veu reforçat per la seva identitat ètnica declarada, català 
d’origen italià. La resposta està condicionada al lloc on hagi de manifes-
tar aquesta identitat, i també pel moment històric (si hi ha motiu polític 
cultural). És molt interessant també el fet que la seva resposta estigui en 
certa manera condicionada per la seva identitat «externa». Ell diu que 
potser encara el categoritzen com a italià («Potser que s’entén»), però ella 
diu que no («Ja no li pregunten»).

Exemple (17). Entrevista a IT12P, conjunta (2164-2218)

Ent: si et pregunten d’on ets què dius?

P: de Barcelona=

Ent: =de Barcelona (.) vale (.) i si estàs a Itàlia 

P: Pàdua 

Ent: si si estàs a Itàlia [i et]

P: [sí]

Ent: pregunten di dove sei? 

P: di Padova 

Ent: vale si estàs aquí de Barcelona 

P: sí

24. Malgrat que, pel que diu, de castellà ha obtingut almenys el nivell B2.
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Ent: no dius mai que ets italià (.) no sé pregunto eh?

P: eh depè:n si: m’estic presentant etcètera etcètera i depèn de (.) qui és 
l’interlocutor hi ha hm: moments en què dic que sóc italià català d’origen 
italià (.) si hi ha motiu di- polític cultural i: i si no soc italià sí és veritat\ 
[…]

Ent: val val no no hi ha gent […] que de seguida diu «italià» no? (.) però 
no és el teu cas no?

P: potser que s’entén no sé […] s’entén que no sóc d’aquí perquè=

[…]

M: passa que […] ja no li pre- no li pregunten abans sí perquè clar es no-
tava molt

[…]

M: està parlant català la gent no s’ho pensa (.) a no ser que portis una esto-
na i: i algú que sigui molt molt 

D’altra banda és en aquest entrevistat en què apareix una connexió ex-
plícita entre dialectes italians i català, en el sentit que atorga a ambdues va-
rietats la mateixa importància, com les varietats més prestigioses per a ell. 
Seguint els nostres estudis anteriors (Torrens, 2011b) considerem aquest cas 
com a molt valuós perquè és l’únic en què la variable «dialectes actius» es 
relaciona de manera explícita amb el coneixement i els usos del català. L’en-
trevistat respon que ell fa servir sempre, allà on es troba, «l’idioma local»:

Exemple (18). Entrevista a IT12, conjunta (1002-1150)

Ent: bueno (.) quina llengua parleu més còmodament? diguéssim bueno ca-
dascú pot respondre quan (.) vulgui o […]

P: jo: podré respondre eh evidentment on estiguis parles l’idioma: local (.) 
a més per mi hi ha un altre tema perquè he arribat després (.) i jo parlo el 
vènet que és un altre (@) que és molt italianitzat però clar hm:: entre gent 
quan es- quan estic a Pàdua quan soc a Pàdua no parlo en italià parlo en vè-
net i aquí s’obre una altra porta ((@) però [que la tanquem])

Ent: [no no aquesta porta] a mi m’interessa vull dir pots

[…]

P: […] determinats llocs mar*cats etcètera tu parles el vènet parles el pado-
và parles el venecià el que sigui i: a l’ambient oficial és etcètera en italià (.) 
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aquí més o menys és igual vull dir eh: eh: excepte el castellà que jo no ho 
faig servir (.) em relaciono amb català els cata- amb els catalanoparlants eh 
amb tots els ambients de de de feina de relacions etcètera i amb italià amb 
els i- amb els italians […]

En altres casos la ideologia lingüística positiva del cònjuge italià pot 
no constituir una variable prou influent per afavorir l’ús del català en al-
menys algun àmbit, respecte a altres variables. Algunes d’aquestes serien: 
la sensació que els catalanoparlants de l’entorn convergeixen sempre al 
castellà (IT03P i IT09M); el fet que s’hagi separat de la parella (IT09M) 
o bé la sensació de tenir grans dificultats per aprendre llengües (IT01P).

Per a IT13P-It constitueix un obstacle tant la sensació de no par-
lar-lo prou bé com, segurament, una actitud molt contrària al procés 
independentista català i a les institucions com a instruments de pressió 
envers l’ús del català.

En el fragment següent IT13P-It indica que no el parla mai, perquè 
no s’hi atreveix. L’exemple és la continuació de l’exemple (2):

Exemple (19). Entrevista a IT13P-It i IT13M (348-358)

Ent: Ma voi parlate in catalano qualche volta per un po’ diciamo?

P: eh io no (.) no perché non: (.) non me atrevo non: (.) però lo en*tiendo lo 
*hablo però non me atrevo a hablarlo

Ent: aquí? [fuera de casa/]

P: [no no] fuera también

Ent: tampoco?

P: lo hablo:- lo hablaba *antes cuando per esempio trabajaba en una tienda 
aquí: (.) entonces con el cli*ente igual lo ha*blaba e: (.) pero después ahí la 
cosa se acababa allí (.) e: ya está (.) pero yo per esemplo con sus hermanos e 
todo hablo en castellano non en catalán (..) con sus hermanos amigos o: (.) 
su madre o así hablo en: castellano

Al final de l’entrevista conjunta la mare se n’ha d’anar. L’entrevista 
continua, i en un moment determinat l’entrevistat obre un tema marcat 
relacionat amb la consulta del 9-N.25 Més tard relaciona aquest tema 

25. El 9 de novembre de 2014 el Govern d’Artur Mas a Catalunya va proposar una consul-
ta als ciutadans, un procés de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya, com a 
alternativa al referèndum d’autodeterminació de Catalunya, que el Govern d’Espanya no havia 



191 

A C T I T U D S  L I N G Ü Í S T I Q U E S  S O B R E  L’ Ú S  D E L  C A S T E L L À

amb el fet que, malgrat que respecta la cultura catalana, no troba bé que 
s’obligui a usar la llengua. En aquest fragment, on trobem una narració 
espontània («Yo trabajaba en una tienda»), es veu la seva ideologia lin-
güística parcialment contrària al català:

Exemple (20). Entrevista a IT13P-It (2007-2028)

P: però para mí: está *muy bien todo esto (.) que tú me explicas tu cul-
tura tu lengua: (.) me lo inseñas (.) me está *muy bien (.) però me parece 
equivocado la maniera in cui *tú lo quieres hacer e me lo quieres obligar 
(.) esemplo (.) yo trabajaba en una tienda (.) donde e:h estaban los precios 
(.) vale/ e se ponía «americana cien euros»(.) llegó una multa (.) perché no 
estaba escrito en catalán (.) esto no me parece bien (.) esto no me parece 
bien (.) y más en la *multa en la carta que le enviaron non en la multa le 
enviaron una carta (.) donde estaba escrito que ella lo podeva escrivir (.) 
e estaban tres o cuatro lengua e no estaba el castellano 

[…]

P: «te avi*samos que si no cambias lo lo: (.) los cartelitos de la:»

Ent: de la ropa=

P: =que tienes en el esca*pa*rate o a*sí te de- (.) te enviaremos una mul-
ta: (.) e lo puedes escrivir en cata*lán inglés e:h ale*mán e *chino 
Ent: ah vale que no puedes en caste[llano]

P: [e io] digo «e el castellano dónde está?» digo aquí estamos: de qué va-
mos? cioè aquí me parece una dittatura encubierta (.) esto es lo que pi-
enso (.) cioè tú me estás obligando a cosas (.) que yo hago si quiero (.) yo 
ac*cetto tus cosas perché vengo a vivir a tu país (.) e accetto tus cosas (.) 
pe*ro che no me obbligueis a: (.) a determinadas cosas que non:

4.2.2. Altres factors: límits etnolingüístics del cònjuge català i entorn
Hem pogut constatar que una parella amb llengua preferida i habitual 
catalana influeix positivament en el fet que la part italiana de la pare-
lla utilitzi el català en almenys algun àmbit. Hi ha casos diferents. Per 
exemple, IT11P-It sembla que utilitza el català en diferents àmbits per 
influència de diferents factors: el fet que la parella hagi utilitzat sempre 
el català i no domini l’italià, que l’entorn familiar i d’amics tingui un alt 
component catalanoparlant, i també el fet que l’escola dels fills no sigui de 

permès de dur a terme. Aquest fet va ser rebut des del Govern d’Espanya com un fet il·legal, i 
per això es va denunciar al Tribunal Constitucional.
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llengua predominantment italiana. També hi ha el cas de mares que fins 
i tot han començat a utilitzar el català –sol o en combinació amb l’italià– 
amb els fills (IT07, IT08) per influència dels mateixos factors.

4.3. Llengua declarada amb els fills
En el 81 % dels casos, independentment del tipus de parella, es produeix 
la situació «una persona, una llengua». La mare catalana (o bilingüe) i el 
pare italià parlen cadascú la seva llengua amb el fill.

D’altra banda resulta interessant veure els usos quan les mares pro-
venen d’una unitat familiar bilingüe català-castellà. Els exemples prove-
nen en bona part d’EVOTRANLING, i en fem referència amb alguns 
fragments de Torrens (2011b: 202):

Quan la llengua escollida per parlar amb els fills és el castellà, en alguns 
casos (IT02, IT05) es va començar a fer en territori italià, durant el pri-
mer període de convivència de la parella i de naixement del fill. En d’altres 
casos (IT06) el bilingüisme de la mare era bastant feble (pèrdua del català 
per part dels avis en època franquista), i la normalització lingüística de la 
mare esdevé tardanament, per la qual cosa la llengua preferida de la mare 
no és el català o no només el català. Quan la llengua escollida per parlar 
amb els fills és el català, es tracta d’una dona amb uns límits etnolingüístics 
catalans i/o barcelonins sòlids, amb el català com a llengua pròpia des de la 
infantesa i llengua preferida i d’ús habitual (IT01, IT03, IT04).

També hi ha un cas de pare bilingüe castellà-català que es reivindica 
en diferents moments de l’entrevista com a «molt bilingüe» i que no té 
uns límits etnolingüístics catalans gaire clars, però ha parlat sempre en 
català als fills, i ho posa en evidència a diferents narracions espontànies 
(It14P):

Exemple (21). Entrevista a IT14P (1230-1239)

Ent: vale perfecte llavors e:ls nens en quines llengües li veu començar a par-
lar quan eren petits?

M: jo en italià i ell en català

[…]

P: home jo jo com que soc completament bilingüe sí que m’he: alguna ve-
gada m’he plan- molts cops m’he plantejat quina llengua li hauria de parlar 
però: surt natural no sé (.) és que no no et sabria dir en quina llengua penso 
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Exemple (22). Entrevista a IT14P (1590-1608)

P: suposo que vaig aprendre el castellà allà i amb al amb la part de la família 
materna que no té con- ha estat sempre evidentment castellana la meva àvia 
es va morir aquí: fa portaria #esbufega# (.) cinquanta i pico d’anys cinquan-
ta anys (.) i: i no et diria que no l’entenia però gairebé no l’entenia el català 

Ent: mhm

M: ah sí?

P: sí

M: pero de entender? decía que no entendía?

P: no no querría entender seguro y no 

M: ah

P: (..) [sí]

Ent: [bueno] 

P: tengo la anécdota esta de que a mí cuando me: dio la alergia es-
ta tan chunga de pequeño me estaba ahogando y me fui a vomi-
tar me acuerdo volví todo hinchado y le decía a mi abuela «al car-
rer» «vull anar al carrer» porque no sabía hablar castellano mi abue-
la no me entendía (.) me acuerdo como si fuera ayer tenía tres años eh? 
Ent: (…) hm (..) vale i […]

Exemple (23). Entrevista a IT14P (2064-2088)

P: si m’ho pregunten aquí sí que diria que soc de Sant Cugat […] o si em 
pregunten a Itàlia de sortida diria Barcelona (.) quan m’ho diuen allà «d’on 
ets?» pues de Barcelona (.) no dic «soc espanyol» (.) bueno alguna vegada 
ho he dit (…) rara vegada he dit he dit «soc català» perquè […] potser dona 
la sensació de: (.) de negar que ets espanyol jo és que no sé [soc espanyol sí] 
M: [però per exemple a casa] sí que t’ho diuen en broma no?

[…]

P: aviam jo només hi ha jo no soc gens nacionalista cap a cap a cap [bàn-
dol eh?]

Ent: [mhm mhm] 

P: cap a cap bàndol de cap nació no m’agraden ni les fronteres ni les bande-
res ni […] res perquè trobo que només generen desigualtats però sí que soc 
catalanista folklòric (.) sempre m’he definit així és a dir bueno pues hi ha 
una unes tradicions una una llengua una gastronomia unes cul- una cultura 
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Els casos en què els progenitors parlen més d’una llengua amb els fills 
pertanyen al corpus d’EVOTRANLING:

Hi ha alguns casos (IT02, IT07, IT08) en què els progenitors parlen més 
d’una llengua amb els fills o en parlen una de diferent segons el fill. A una 
unitat familiar el català ha entrat en combinació, per part de la dona, amb 
una altra llengua, tant en la interacció de la parella –castellà-català– com 
dins de la llengua amb els fills –català-italià– (IT08), com s’ha dit a 6.1, 
probablement perquè el marit no ha deixat mai de parlar-li quasi sempre 
en català i perquè l’entorn escolar i d’amistats ha estat des de sempre pre-
valentment català (v. 8.1). En alguns casos hi ha un procés ja molt avançat 
de recuperació del català a les interaccions intergeneracionals que comença 
amb el retorn a Catalunya. La mare va decidir transmetre el castellà als fills 
en territori italià portada per una preferència per les llengües majoritàries 
(IT02). (Torrens, 2011b: 202)

En efecte, resulten d’especial interès els casos en què la mare italiana 
comença a utilitzar el català amb els fills, com s’ha indicat abans res-
pecte a IT08M-It, que combina italià i català, i té por de deixar de fer 
servir l’italià amb ells, o aquells en què la mare té una por explícita que 
els fills no usin la seva llengua, i per això s’obliga a fer-la servir sempre 
amb ells i fins i tot té intenció de cercar la manera que els fills l’emprin, 
cosa que constitueix un tema marcat en diferents punts de l’entrevista, 
com observem a IT14M-It.

Aquesta entrevistada, de fet, dedica les primeres frases de l’entrevista 
individual a aquest tema marcat, quan explica el motiu pel qual li va sem-
blar interessant participar en aquest estudi. Després, a la seva entrevista 
conjunta torna a sortir com a tema marcat en relació amb la pregunta 
sobre la seva identitat ètnica. Vegem-ne l’exemple següent:

Exemple (24). Entrevista a IT14, conjunta (412-475)

M: yo sí que el punto ese de la identidad hm sí que me ha ido cambiando a 
lo largo a lo largo de los años y: y el hecho: pues eso antes de tener a mi hi-
jo el hecho de no hablar casi nunca italiano pues en este momento yo sí que 
estaba muy muy despegada de mi país no no tenía: (.) no sé 

[…]

M: o sea no sé cómo decírtelo hm:: no necesitaba la tele italiana […] no 
necesitaba (.) leer en italiano no necesitaba hablar en italiano ah ver a mi 
familia sí claro pero (..) sí pero desde un punto de vista de idioma no: 
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también por esto te digo o sea yo en Barcelona nunca he tenido amigos 
italianos

Ent: mhm ahora sí que lo necesitas

M: ahora yo paga*ría por tener amigos italianos […] que tuvieran hijos de 
la misma edad de los míos y que puedan tener eh: relación con ellos

[…]

M: […] pues ahora sí que es algo que echo de menos (.) pero no mí sino 
para mis hijos (.) o sea porque lo que te decía al principio de todo o sea yo 
pues ahora estoy con un poco la la la ansiedad de del idioma de de la inic- 
de ellos de cómo se van a sentir de aquí a quince veinte años si si Italia se lo 
van a sentir un poco suyo se lo van a sentir un país que «sí mi madre era de 
Italia» «de dónde?» «no lo sé» […] sabes? para mí eso: bueno tampoco ne-
cesito que se vayan por ahí con una bandera italiana no? pero pero: pero sí 
que es algo que me: bueno que me preocupa me preocupa y tiene un punto 
de: bueno de incertidumbre

El cas d’IT08 és un cas en què el català està entrant cada cop més en 
la interacció amb el marit, amb qui parlen cada cop més català i menys 
castellà, i també en la interacció amb les filles, on l’italià va a la baixa a 
favor del català. L’entrevistada expressa en algun moment aquesta cir-
cumstància, més a favor que en contra, i es deixa portar per les dinàmi-
ques familiars, però en algun moment, com també el pare, expressa una 
certa tristesa per aquesta circumstància.

Exemple (25). Entrevista a IT08M-It (726-730)

M: sì (..) troppo simili sono queste lingue: le mie bambine fanno una con-
fusione terribile 

Ent: sì::/ le mischiano/

M: sì sì (..) le mischiano quando sono lì in Italia perché quando siamo qua: 
(..) non lo parlano (..) la grande qualcosa: se io proprio insisto insisto (..) e 
la piccola che ha nove anni no no (.) mi risponde in catalano direttamen-
te (.) però vabbè26

26. [IT08M (725-730)]
M: sí (..) massa semblants són aquestes llengüe:s les meves nenes es confonen 
terriblement 
Ent1: sí::/ les barregen/ 



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

196 

El cas de la mare italiana de segona generació (IT07), provinent d’uns 
pares anticatalanistes i amb una educació molt vinculada a la llengua i 
cultura italianes, també resulta de gran interès:

El català és, des de fa nou anys, la llengua d’ús exclusiu amb els dos fills pe-
tits, mentre que el castellà el manté amb els tres grans (hem vist exemples a 
5.2). La transformació s’ha vist ajudada per un entorn familiar exclusivament 
català per part del pare i un convenciment de la necessitat de canviar la seva 
actitud envers el català quan es va adonar que amb el quart fill nounat li sor-
gia el català de manera espontània. També cal dir que la mare havia renun-
ciat feia anys a la llengua amb què s’identificava afectivament i ètnicament, 
l’italià, perquè no fos un obstacle per a les connexions afectives entre els 
membres de la parella i entre progenitors i fills (IT07). (Torrens, 2011b: 202)

5. Conclusions

En aquest estudi n’hem pogut completar alguns de precedents. En pri-
mer lloc, podem dir que en la interacció entre els membres de la parella 
el català està més representat, tot i que sempre en combinació de l’italià 
o el castellà. Efectivament, s’han trobat més casos respecte a Torrens 
(2011b).

El paper de la dona també es confirma. La dona italiana no fa servir 
mai la seva llengua en parella, com ja indicàvem a Bernat i Torrens (en 
premsa), i influeix positivament en l’ús del català a casa i fora de casa, 
tant pel que fa als fills com a ella mateixa.

També es confirmen i reafirmen els factors que poden influir en un 
ús superior de la llengua catalana. El progenitor italià es veu afavorit 
a aprendre la llengua i utilitzar-la quan la seva parella té el català com 
a llengua d’ús habitual i té uns límits etnonolingüístics catalans clars. 
L’entorn prevalentment catalanòfon també hi contribueix, com també el 
fet que els fills vagin a una escola catalana.

Pel que fa als usos amb la segona generació, es confirma el manteni-
ment de la llengua pròpia de cada membre de la parella amb els fills, i tam-
bé el fet que quan tots parlen junts cadascú sol mantenir la seva llengua.

El fet de mantenir els dialectes italians o les varietats italianes en 
ús encara no s’ha pogut demostrar, però s’ha trobat un cas clar en què 

M: sí sí (..) les barregen quan estan allà a Itàlia perquè quan estem aquí: (..) no el parlen 
(..) la gran alguna cosa: si jo insisteixo insisteixo molt (..) i la petita que té nou anys no 
no (.) em respon en català directament (.) però en fi
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aquestes varietats es posen en relació amb el català, com a llengües locals 
que cal utilitzar. IT12P-It diu «on estiguis parles l’idioma local», i, en 
paraules del mateix entrevistat, aquest idioma a Catalunya és el català, 
i a Pàdua és el vènet (ex. 17, en el § 4.2.1). Es tracta, per tant, d’un ús 
que està determinat per la ideologia lingüística, i que és el que va fer que 
aprengués abans el català que el castellà, i que mantingui aquesta llengua 
com l’única que fa servir a Catalunya.

Finalment, volem remarcar que continuem amb poques famílies en 
què la mare és italiana perquè estadísticament no és tan representada a 
l’univers estudiat.
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Apèndix v. Normes de transcripció

Utilitzem els símbols següents de transcripció. Intensitat forta: ((F) text afec-
tat); intensitat fluixa: ((P) text afectat); alçament del to: / ; disminució del to: \ ; 
èmfasi sobre una síl·laba: *text; allargament breu, mitjà i llarg: te:xt te::xt te:::xt; 
riure simultani al discurs produït: ((@) text afectat); riure no simultani al discurs 
produït: text afectat @; pauses: (.) (..) (…), aproximadament un segon per cada 
punt; encavalcament: [text afectat]; comentari del transcriptor: #comentari#; 
dubte sobre el text transcrit: ((??) text afectat); fragment inintel·ligible, un signe 
per síl·laba: xx text; citació: «text afectat»; code-switching: text afectat (llengua); 
text eliminat per abreujar la transcripció en aquest estudi: […].

Els interlocutors s’indiquen de manera diferent segons el projecte al qual 
pertany el corpus:

IT(número): entrevistat/da italià, número d’entrevistat o grup familiar. 
La codificació de parentesc és aquesta: 
IT01P: entrevistat número 01, pare; IT01M entrevistada número 01, mare; IT01P-
It entrevistat número 01, pare italià; IT01M-It entrevistada número 01, mare 
italiana. 
M: mare.
P: pare.
F1, F2, F3: primer fill, segon fill, tercer fill.
Ent: entrevistador/a, o bé Ent1: entrevistador/a número 1.
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La transmissió lingüística en un 
context de «doble minoria»: Política 
lingüística familiar de les famílies 
de l’Escola Complementària de 
Llengua Japonesa a Barcelona

Makiko Fukuda
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducció

Una de les conseqüències de la gran mobilitat de persones causada per 
la globalització és la proliferació dels matrimonis mixtos, en els quals la 
parella té més d’una llengua al seu repertori lingüístic. Quan la parella té 
un fill, sovint desitja que parli les llengües de cada progenitor (Takeuc-
hi, 2006). Tot i això, quant a la llengua d’herència, que no és la llengua 
predominant de la societat, sovint és difícil transmetre-la i mantenir-la 
sense suport social. El suport parental resulta, doncs, imprescindible 
(Draper i Hicks, 2000).

Ara bé, quan famílies lingüísticament mixtes viuen en una societat 
on dues llengües amb estatus socials diferents –és a dir, una és social-
ment feble i menys internacional pel que fa a l’estatus– estan en conflicte, 
¿com respondrien a aquesta situació a l’hora de transmetre la seva llengua 
d’herència als seus fills? 

En aquest capítol ens centrem en les famílies que envien els seus fills 
a l’Escola Complementària de Llengua Japonesa de Barcelona i explo-
rem quina és la seva situació de transmissió lingüística amb una especial 
atenció a l’ús del japonès i del català dins el context familiar. Al llarg 
d’aquest capítol, per «llengua minoritària» ens referim a una llengua so-
cialment feble. 
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2. Política lingüística familiar ( family language 
policy) i transmissió lingüística

Un desafiament important que afronten comunitats minoritàries és el fet 
d’assegurar la transmissió intergeneracional de la seva llengua d’herència 
(Lee i Shin, 2008: 9). El rol de família és extremament important en 
aquest procés, ja que, si una llengua no es manté a la llar, no es manté 
enlloc (Clyne i Kipp, 1999). De fet, els estudis previs emfatitzen el rol 
crucial que hi té la família (Lee i Shin, 2008; Pauwel, 2005; Schwartz, 
2010, entre altres), ja que aquesta és l’entitat més petita on llengua i cul-
tura es practiquen i transmeten a la propera generació (Kataoka i Shi-
bata, 2011: 3).

La decisió de transmetre la llengua d’herència o no a la generació 
successiva és més aviat personal (Juarros-Daussà, 2013). La motiva-
ció per transmetre la llengua d’herència sorgeix principalment de les 
actituds, necessitats i aspiracions dels progenitors en situacions de 
contacte de llengües (Lambert, 2008: 1). Un cop presa la decisió, els 
progenitors estableixen conscientment o inconscient la seva pròpia 
política lingüística al nivell micro, és a dir, la seva política lingüística 
familiar. Els patrons de manteniment i substitució de la llengua es 
posen en marxa, i poden determinar si els nens seran o no bilingües 
(De Klerk, 2001: 197). Això és el que s’anomena política lingüística 
familiar (family language policy), i es defineix com «una planificació ex-
plícita i oberta amb relació a l’ús de la llengua dins la llar entre mem-
bres de la família» (King, Fogle, i Logan-Terry, 2008). Aquest camp 
d’estudi relativament nou ens permet entendre com les decisions, les 
pràctiques i les creences parentals influeixen sobre els nens (ibid.). Hi 
ha tres components en la política lingüística familiar: les pràctiques 
lingüístiques (com trien i fan servir les llengües?); la ideologia lin-
güística (què pensen els membres de família d’aquestes llengües?), i la 
gestió lingüística (quins esforços deliberats fan per controlar els usos 
lingüístics dels membres de família?). 

En aquest capítol explorarem aquests aspectes fonamentals de la po-
lítica lingüística familiar amb una atenció especial a les pràctiques lin-
güístiques a la llar. El límit entre pràctiques lingüístiques i manteniment 
lingüístic és una mica difús, ja que els progenitors controlarien o inter-
vindrien en el discurs dels seus fills en converses de la vida quotidiana 
(Curdt-Christiansen, 2014: 38). En aquest estudi, «els esforços delibe-
rats» com ara estratègies d’usos lingüístics o la correcció d’usos lingüístics 
són considerades pràctiques lingüístiques.

El present capítol s’adreça a les preguntes següents: 
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1.  Com es fan servir les dues llengües minoritàries –tant indígenes (ca-
talà) com no indígenes (japonès)– dins d’aquestes famílies?

2. Tenen cap «llengua comuna familiar»? (és a dir, una llengua utilit-
zada quan tots els membres de la família estan presents). Si en tenen 
cap, quina és?

3. Quins esforços fan per a transmetre la «llengua d’herència» i quins 
desafiaments afronten?

4. Com perceben els progenitors les llengües en qüestió i el multilin-
güisme?

Els termes «manteniment lingüístic» i «transmissió lingüística» de 
vegades s’utilitzen indistintament, tot i que és important distingir l’un 
de l’altre quan es té en compte l’enfocament de l’estudi. Autors com ara 
Borland (2006) o Lambert (2008) distingeixen clarament els dos ter-
mes: mentre que el primer es refereix a l’ús continu per part de migrants 
adults de la seva llengua d’origen, el darrer descriu el procés de transmis-
sió d’aquesta llengua a la propera generació. És a dir, mentre que el pri-
mer es duu a terme d’una manera autònoma pels adults, el darrer inclou 
un grau significatiu de planificació per part dels progenitors (Lambert, 
2008). El present estudi se centra en els usos lingüístics com a procés i 
conseqüència d’aquesta planificació.

3. Població japonesa a Catalunya

3.1 Descripció demogràfica
Segons la dada publicada pel Ministeri d’Assumptes Estrangers del Ja-
pó (2014), 1.290.175 japonesos viuen fora del Japó. 33,8 % d’aquests ja-
ponesos són residents amb permís de residència permanent o almenys 
tenen intenció de viure al país d’acollida. Tot i que el nombre exacte és 
desconegut, aquests residents permanents inclouen un percentatge im-
portant d’aquells que van marxar del Japó a causa del seu matrimoni amb 
nacionals no japonesos. 

Segons l’última dada publicada per l’Institut Nacional d’Estadística 
(2015), el nombre actual dels japonesos que viuen a Espanya és de 5.766.1 
Catalunya és la comunitat autònoma amb la concentració més alta de 
japonesos, i representa quasi el 40 % de la població total d’aquesta naci-

1. Aquesta xifra es basa en el padró municipal i representa el nombre d’ individus de naci-
onalitat japonesa empadronats dins el territori espanyol. Segons la dada publicada pel Ministeri 
d’Afers Estrangers del Japó, el nombre dels japonesos residents a Espanya va ser 7.956.



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

212 

onalitat a Espanya. L’any 2015 un total de 2.262 japonesos vivien a Ca-
talunya (Institut d’Estadística de Catalunya, 2015). El seu nombre, tot i 
que de manera discreta, continua en constant creixement (v. gràfic 1). La 
majoria d’ells són executius d’empreses japoneses establertes a Catalunya 
amb les seves respectives famílies i estudiants. Tot i que no se’n coneix el 
nombre exacte, els individus que van instal·lar-s’hi per matrimoni també 
tenen una presència important (Fukuda, 2009; 2010). Comparat amb 
altres poblacions estrangeres, els japonesos residents a Catalunya són poc 
nombrosos i, per tant, sovint són insignificant al cens i se’ls incorpora a 
la categoria d’«altres asiàtics». 

Gràfic 1. Evolució de la població japonesa a Catalunya

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

3.2 La transmissió del japonès i les escoles
En la transmissió d’una llengua d’herència, el rol de la família és cabdal. 
Per mantenir-la, l’escola també hi té un rol molt important, ja que sovint 
dona suport a la llengua que s’utilitza a la llar (Gaiser i Hughes, 2015). 
En el cas dels japonesos expatriats, sovint tenen a la seva disposició tant 
les escoles diürnes com les escoles complementàries, conegudes també 
com a «escoles de dissabte».2 La disponibilitat d’aquestes escoles depèn 

2. Aquestes escoles són conegudes en diferents noms com ara «escola de dissabte», «escola 
de llengua de comunitat», «escola ètnica», «escola de llengua d’herència» entre altres, depenent 
de la societat on està ubicada l’escola. Tenint en compte la seva característica de complementar 
l’educació general, també es diu «escola complementària». En el cas del japonès es fa servir 
aquesta denominació.
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del país o de la zona. A Catalunya, tot i el nombre relativament reduït 
dels japonesos, existeixen tant l’escola diürna japonesa com l’escola com-
plementària de llengua japonesa des dels anys vuitanta, la qual cosa posa 
de manifest la necessitat constant per mantenir la seva llengua d’herència. 

Els nens en estada temporal acostumen a assistir a l’escola diürna, 
on poden rebre l’ensenyament basat en el currículum escolar del Japó, ja 
que es dona prioritat màxima a la continuïtat del seu estudi quan hi tor-
nin. Per la seva banda, els nens que resideixen a la societat d’acollida de 
manera permanent solen assistir a l’escola local o a l’escola internacional 
durant la setmana i dissabte van a l’escola complementària per apren-
dre les seves llengua i cultura d’herència. Les escoles complementàries 
de llengua japonesa originàriament es van fundar amb l’objectiu que els 
nens japonesos que residien a l’estranger i que assistien a l’escola local 
o internacional durant la setmana poguessin reincorporar-se fàcilment 
als seus estudis en retornar al Japó. Per tant, bàsicament s’impartien 
llengua japonesa i algunes altres assignatures fonamentals. Tot i això, 
a mesura que van anar augmentant les famílies mixtes i les famílies 
japoneses instal·lades definitivament a la societat d’acollida, el rol i la 
direcció d’aquestes escoles va anar canviant (Kataoka i Shibata, 2011): 
actualment aquestes escoles funcionen fonamentalment per mantenir el 
japonès tot protegint-lo de la llengua dominant (o llengües dominants) 
de la societat d’acollida.

L’Escola Complementària de Llengua Japonesa a Barcelona, així ma-
teix, va ser fundada per als nens japonesos residents a Barcelona amb 
expectatives de retornar al Japó després d’una estada temporal. Tot i 
això, amb el creixement del nombre de les famílies mixtes, l’escola bà-
sicament funciona com a institució docent per transmetre la llengua i la 
cultura d’herència als nens que resideixen permanentment a Catalunya. 
Cada dissabte al matí hi estudien japonès nens de quatre a quinze anys.3

4. Metodologia

4.1 Recollida de dades
Per assolir l’objectiu del nostre estudi, les dades van ser recollides mit-
jançant un qüestionari que es va dur a terme el maig del 2014 a l’Escola 
Complementària de Llengua Japonesa de Barcelona. Vam triar els pro-
genitors d’aquesta escola, ja que portar als nens a aquest tipus d’escola 
és indicatiu d’un gran interès per transmetre la seva llengua d’herència i 

3. L’any 2014 van assistir-hi 105 nens.
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resultava d’interès estudiar com respondrien al context bilingüe de Ca-
talunya per transmetre i mantenir la seva llengua d’herència.

Els fulls del qüestionari van ser repartits en persona als progenitors ja-
ponesos a l’hora de reunió matinal de l’escola després de la presentació de 
la recerca. La participació al qüestionari va ser totalment voluntària i només 
els progenitors que van estar-hi d’acord van emplenar-lo. Se’n van repartir 
noranta còpies, de les quals cinquanta-dues van ser retornades emplenades.4

El qüestionari consisteix en set parts: (1) dades personals, (2) in-
formació del progenitor, (3) context lingüístic, (4) usos lingüístics, (5) 
coneixements lingüístics, (6) informació dels nens, i (7) actitud lingüís-
tica. En aquest capítol ens centrem en els usos lingüístics, els esforços 
complementaris i les actituds. Als informants se’ls va demanar quina/es 
llengua/gües fan servir a la seva llar i amb qui. Les dades són basades en 
les declaracions dels informants, i per tant, és possible que no reflecteixi 
exactament els usos lingüístics reals, tot i que normalment els progeni-
tors saben en quina/es llengua/gües sol comunicar-se cada membre de la 
seva família. Cal recordar que l’objectiu d’aquest estudi no és mesurar el 
nivell d’aptitud de les llengües en qüestió –sobretot de la llengua d’he-
rència–, sinó tenir la visió panoràmica sobre els patrons d’ús lingüístic 
d’aquestes famílies. 

Quant als esforços extres que fan per transmetre i mantenir la llengua 
d’herència, se’ls va demanar que triessin totes les opcions que els sem-
blessin del seu cas (respostes múltiples, v. taula 1), mentre que, respecte 
als desafiaments/dificultats amb els quals s’enfronten, se’ls va demanar 
als informants respostes lliures. 

Taula 1. Quins esforços extres feu per al desenvolupament del japonès del vostre fill?

• Educació a distància

• Classe particular

• Llegir-li llibres al nen

• Viatge al Japó

• Enviar els nens al col·legi japonès de prova

• Enviar els nens a una escola del Japó de prova

• Participar en un grup de xerrada en japonès

• Comunicar-se amb els familiars al Japó de manera re-
gular (via correu electrònic, telèfon, etc.)

• Veure la televisió, DVD o pel·lícules en japonès

• Kumon*

• Jugar amb amics que parlin japonès

• Participar en els esdeveniments

• Aprendre cançons japoneses relacionats amb la cultu-
ra japonesa

• Fer exercicis del llibre de text del Japó 

• Altres

* És una metodologia que va néixer al Japó l’any 1954 que busca incentivar en els nens l’autonomia en els estudis 
mitjançant un procés d’aprenentatge planificat i individualitzat. Per a més detall, vegeu: <http://kumonla.com/que-
es-el-metodo-kumon/>).

4. Segons la representant de l’escola, hi havia vuitanta-quatre famílies que portaven els 
seus fills a l’escola quan el qüestionari es va dur a terme.

http://kumonla.com/que-es-el-metodo-kumon/
http://kumonla.com/que-es-el-metodo-kumon/
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Per acabar, quant a l’actitud lingüística, als informants se’ls van pre-
guntar (1) els motius pels quals van decidir transmetre japonès; (2) el 
grau d’importància de les llengües en qüestió en la vida quotidiana dels 
nens; (3) el grau d’importància de les llengües en qüestió en l’adquisició 
lingüística; i també se’ls van preguntar si pensen que (4) el multilingüis-
me és beneficiós per als seus fills, i (5) si la llengua japonesa està valorada 
positivament a la societat catalana sobre una escala de cinc (0: Totalment 
desacord, 1: Desacord, 2: Indiferent, 3: D’acord, 4: Totalment d’acord). 

Tot i que aquest capítol es basa fonamentalment en les dades recollides 
mitjançant el qüestionari, es van dur a terme també entrevistes amb algu-
nes mares que van estar d’acord a col·laborar-hi. Se’ls van preguntar sobre 
la biografia lingüística i política lingüística de la família. Les entrevistes 
es van realitzar individualment i solien durar aproximadament 60 minuts. 
Totes les entrevistes van ser realitzades en japonès, van ser enregistrades 
amb l’enregistradora (enregistradora de smartphone) i van ser transcrites. 

4.2 Terminologia
En aquest estudi, «família mixta» es refereix a una família on els proge-
nitors no comparteixen una llengua nativa o en comparteixen una però 
no és la de la societat. Consegüentment tenen dues llengües a la seva 
disposició. L’«ús linguístic», en aquest article, es refereix simplement a si 
nens o progenitors parlen una llengua en particular (De Houwer, 2009: 
412). Un altre terme important és la «llengua d’herència». És un terme 
que va néixer al context canadenc per referir-se a «any language other 
than English and French», i sovint s’empra en context anglòfon. Dins 
el context europeu el seu ús no és habitual: a Catalunya, es fan servir els 
termes com ara «llengua d’origen» o «llengua d’immigrant». Tot i això, 
hem decidit fer servir aquest terme, d’una banda, per distingir la llengua 
minoritària no indígena (japonès) ben clarament de la llengua minori-
tària indígena (català), i, de l’altra, per emfatitzar que el japonès és una 
llengua que es passa d’una generació a l’altra. Al llarg d’aquest capítol, 
aquest terme es fa servir per referir-se al japonès en el sentit que «a lan-
guage other than the dominant language(s) in a given social context» 
(Kelleher, 2010: 1) i «with which individuals have a personal connecti-
on» (Fishman, 2001). Finalment, la «llengua nadiua» dels progenitors 
també sembla important per definir tipus de famílies bi/trilingües, tot 
i que definir el terme «parlant nadiu» no és gaire senzill, sobretot per 
aquells que es troben en entorns bi-/multilingües (Yamamoto, 2008). Al 
llarg d’aquest estudi, «llengua nativa» s’ha fet servir per referir-nos a «la 
llengua que hom va aprendre per primer cop i serveix com la seva base» 
(Nakajima, 2008 [1998]). 
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El context del Japó sembla menys complicat en termes de llengua na-
diua, ja que se sol donar per descomptada l’equació entre la llengua nadiua 
i la nacionalitat (Suzuki, 2003). De fet, el terme «bokokugo», que significa 
literalment «llengua del país d’origen», sovint s’empra per referir-se a llen-
gua nadiua. En el qüestionari, es va emprar el terme «bogo», que significa 
«llengua materna», ja que és més familiar per a molts japonesos comparat 
amb els altres termes similars. Quant a la llengua materna dels cònjuges, 
se’ls va demanar als nostres participants la llengua (les llengües) que ells 
consideren com a tal, ja que, a partir de les experiències de la investiga-
dora, els japonesos solen saber la biografia lingüística de la seva parella. 

5. Resultats

5.1 Perfil dels informants
La gran majoria de les famílies són lingüísticament mixtes (92,3 %), 
mentre que les famílies en les quals els dos progenitors són japonesos 
formen una minoria (N=5, 9,6 %). Així mateix, s’han donat quatre casos 
de famílies monoparentals de mare japonesa.

Taula 2. Llengua nadiua dels progenitors

Llengua inicial del pare Llengua inicial de la mare % (N)

Castellà Japonès 36,7 %(18)

Català Japonès 28,6 %(14)

Japonès Japonès 10,2 % (5)

Català/Castellà Japonès 2,0 %(1)

Anglès Japonès 2,0 %(1)

Italià/Català Japonès 2,0 %(1)

Francès Japonès 2,0 %(1)

Francès/Àrab Japonès 2,0 %(1)

Castellà Japonès/Castellà 2,0 %(1)

Japonès Català 4,2 %(2)

Japonès Castellà 4,2 %(2)

Japonès Francès 2,0 %(1)

Monoparental 7,7 % (4)

Com podem observar a la taula 2, pare castellanoparlant i mare de 
parla japonesa és la combinació més comuna, seguida per pare catalano-
parlant i mare de parla japonesa. Tot i que sigui una minoria, hi podem 
observar algunes famílies on els dos progenitors tenen el japonès com a 
llengua inicial. A més a més, algunes famílies inclouen una altra llengua 
d’herència a més del japonès, com ara el francès, l’àrab o l’italià. 

Quasi tots els progenitors enquestats van néixer entre els anys seixan-
ta i setanta i la gran majoria són dones (N=46), mentre que el nombre 
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dels pares japonesos és molt més reduït (N=6). Excepte una família, totes 
les famílies viuen a Barcelona i quasi el 60 % de les famílies hi porten 
més de deu anys (v. gràfic 2). L’edat mitjana del primer i del segon fill és 
de 7,4 anys i 4,8 anys, respectivament. Algunes famílies (N= 7) tenen 
un tercer fill, tot i que la majoria són de poca edat, per la qual cosa en-
cara no havien desenvolupat la parla o estaven en una fase molt inicial. 
Quant a la formació acadèmica dels progenitors, el 88 % dels progenitors 
enquestats van respondre que havien estudiat a la Universitat (inclosa 
Universitat de dos anys) o postgrau (v. gràfic 3). 

63%
Universitat (4 anys)

6%
Escola superior

10%
Postgrau

4%
Batxillerat

15%
Universitat (2 anys)

2%
Altres

17%
menys de 4 anys

25%
5-9 anys

8%
21%

menys de 20 anys
15-19 anys

29%
10-14 anys

Gràfic 2. Anys d’estada a Catalunya Gràfic 3. Formació acadèmica dels progenitors

5.2 Patrons d’usos lingüístics a la llar
Els informants de la recerca poden ser classificats en quatre tipus en fun-
ció del nombre de llengües utilitzades a la llar: (1) famílies monolingües 
(N=6), (2) famílies bilingües (N=19), (3) famílies trilingües (N=19) i (4) 
famílies quadrilingües (N=4).5 Amb «bilingüe», «trilingüe» i «quadri-
lingüe», ens referim a famílies amb dues (o tres o quatre) llengües dis-
ponibles i utilitzades fins a cert punt.

En general, les llengües locals predominen a la llar independentment 
del nombre de llengües emprades a la llar. A les famílies bilingües, la 
llengua predominant sol ser el castellà (N=11). Això pot ser pel fet que 
els progenitors de parla japonesa solen ser competents en castellà, men-
tre que el català rarament es tria com a llengua de comunicació entre els 
progenitors. Si el cònjuge local té el català com a llengua inicial, sovint 
es tria el castellà com a lingua franca, la qual cosa converteix la família 
en una unitat trilingüe.

A les famílies on els dos progenitors són parlants del japonès, s’utilitza 
aquesta llengua exclusivament a la família excepte una on un dels fills 

5. Casos desconeguts (N=4) estan exclosos.
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empra castellà i català juntament amb japonès per comunicar-se amb el 
seu germà. De les quatre famílies monoparentals amb mare japonesa, la 
meitat són monolingües del japonès i la resta són bilingües del japonès i 
el castellà. Els pares d’aquestes famílies bilingües tenien castellà com a 
seva llengua nadiua, segons informen els participants. 

5.2.1 Ús entre els progenitors 

Abreviacions:

J: Japonès E: Castellà C: Català A: Anglès AL: Altres 

JP: Progenitor de parla japonesa EP: Progenitor castellanoparlant

CP: Progenitor catalanoparlant F: Fills  N: Nombre de casos

Els estudis previs han suggerit que l’ús lingüístic entre els progenitors té 
una influència significativa sobre el dels nens (Barron-Hauwaert, 2000; 
De Houwer, 2007, De Klerk, 2001), perquè pot proporcionar input ex-
tra a la llengua minoritària o contràriament reforça l’efecte de la llengua 
majoritària per al nen (Barron-Hauwaert, 2004: 195). 

Entre els participants, l’ús monolingüe de la llengua socialment pre-
dominant –el castellà– és el patró més prevalent: 18 de 44 parelles mixtes 
(40,9 %) van adoptar aquest patró per a la seva comunicació. L’ús mono-
lingüe de l’anglès segueix aquest patró, la qual cosa implica que aquestes 
parelles van conèixer-se en anglès i encara mantenen aquest ús lingüístic. 
De fet, 22 de les 44 parelles mixtes van informar que solien comunicar-se 
en anglès quan van conèixer-se i la majoria d’ells van conèixer-se fora d’Es-
panya (19 de 22 parelles). El català i el japonès tenen poca presència, ja que 
molts progenitors tenen poc coneixement de la llengua del seu cònjuge, 
d’una banda; i el castellà es va triar quan van conèixer-se a Catalunya o 
en alguna altra part d’Espanya, de l’altra. De fet, tots els informants van 
declarar que són relativament competents en castellà, però molt pocs van 
reconèixer tenir una aptitud equivalent en català (v. gràfic 4 i gràfic 5). En-
tre les parelles japoneses es comuniquen exclusivament en japonès (N= 5).

Taula 3. Ús lingüístic entre els progenitors (N=48)6

Monolingüe Bilingüe Trilingüe Quadrilingüe

E/CP E A C J J/E E/A E E J/A E/AL C E J/AL A/J/E J/E/C/A

JP E A C J J/E E/A E/J E/A J/A E/AL C/J J E/AL A/J/E J/E/C/A

N 18 5 3 6 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Nombre de casos. Els casos monoparentals (N=4) n’estan exclosos. 
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Gràfic 4. Nivell de coneixement del castellà dels informants
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Gràfic 5. Nivell de coneixement del català dels informants
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5.2.2 Entre progenitor no japonès i nens 
En aquesta parella de parlants, l’ús monolingüe de la llengua predomi-
nant de la societat és el patró més triat: 51 dels 60 casos en aquest cohort 
van adoptar aquest patró. Bàsicament aquests progenitors fan servir la 
seva llengua inicial per comunicar-se amb els seus fills. L’ús bilingüe 
s’observa només entre alguns pares i nens. Curiosament, s’ha observat 
un pare que té el castellà com la seva llengua inicial que fa servir ex-
clusivament el japonès en la comunicació amb els seus fills. És un cas 
excepcional, ja que aquest informant havia viscut al Japó durant més de 
deu anys. L’ús bilingüe s’ha observat només entre els pares, mentre que 
totes les mares que tenen el català o el castellà com la seva llengua inicial 
fan un ús monolingüe d’aquesta llengua.

Els resultats d’aquest estudi suggereixen que l’ús del castellà entre els 
progenitors no amenaça l’ús del català entre els progenitors catalanopar-
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lants/castellanoparlants i els seus fills. És a dir, no hi ha defecció en la 
transmissió del català als seus fills. 

A més d’aquestes famílies, cal destacar que hi ha cinc famílies que 
tenien una altra llengua d’herència a més del japonès. Concretament són 
el francès (N=2), el francès i l’àrab (N=1), l’italià (N=1) i l’anglès (N=1). 
Excepte un cas desconegut, tots els progenitors fan ús monolingüe de la 
seva llengua inicial per comunicar-se amb els seus fills. Tot i el fet que 
hi ha dues llengües d’herència dins aquestes famílies, les dues llengües 
tenen una presència important. Excepte un cas, aquestes llengües són les 
llengües del pare i totes les mares japoneses d’aquestes famílies havien 
après la llengua del seu cònjuge. En canvi, l’únic cas en què la mare té 
una altra llengua el progenitor japonès ha declarat que no havia après 
mai la llengua de la seva cònjuge.

Taula 4. Ús lingüístic entre progenitors no japonesos i nens (N=60)

Monolingüe Bilingüe

EP E J E E E/C E/J C

F E J E/A J/E E/C E/J C/E

25 3 2 1 1 1 1

CP E C E/C C C

F E C E/C C/E AL

2 21 1 1 1

N 27 3 21 2 1 2 1 2 1

5.2.3 Entre progenitor japonès i nens
Tal com hem esmentat abans, les pràctiques lingüístiques dels proge-
nitors tenen una influència significativa sobre les dels nens. L’ús de la 
llengua socialment majoritària de la part dels progenitors de llengua 
d’herència pot afectar l’ús d’aquesta llengua dels nens (Yamamoto, 2001, 
2008), de manera que la llengua majoritària de la societat sigui un fort 
competidor per a les altres llengües utilitzades a la llar (De Houwer, 
2003; 2007). Els nens trobarien poca necessitat comunicativa de fer ser-
vir les llengües que no siguin predominants a la societat. De fet, De 
Houwer (1999, 2003) indica que una de les causes principals de bilin-
güisme passiu versus actiu dels nens pot raure en el patró específic d’ús 
lingüístic dels progenitors a la llar. Tanmateix, a la nostra recerca, l’ús del 
castellà per part del progenitor japonès no amenaça seriosament l’ús de la 
llengua d’herència dels nens, i, entre els progenitors japonesos i els nens, 
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l’ús monolingüe de japonès és el patró més adoptat: se n’han observat 
53 de 91 casos (58,2 %). Dels 73 casos de les famílies mixtes, el 47,9 % 
adopten aquest patró d’ús (N=35). Molts dels informants també adopten 
l’ús bilingüe, tot i que la combinació de llengües varia considerablement: 
algunes mares intenten mantenir un ús exclusiu del japonès, tot i que els 
seus nens o bé el combinen amb alguna altra llengua o bé no l’utilitzen 
en absolut per comunicar-se amb les seves mares. L’ús bilingüe del ja-
ponès i del castellà són lleugerament superiors (N=17) a l’ús del japonès 
i del català (N=13). Aquestes troballes es poden explicar pel fet que tots 
els informants en qüestió són competents en castellà, però no necessà-
riament tenien una competència equivalent en català. Els progenitors 
altament competents en la llengua dominant (les llengües dominants) 
de la societat podrien emprar aquesta llengua en la comunicació amb els 
seus fills (Toyama-Bialke, 2011). Els nostres informants en general van 
declarar un bon nivell de castellà, però intenten mantenir ús exclusiu del 
japonès amb els seus fills. 

De la seva banda, la comunicació entre els pares japonesos i els nens 
tendeix a ser bilingüe. Set de deu pares de famílies mixtes empren ex-
clusivament el japonès, però, excepte un cas, tots els nens li parlen en 
català o en castellà, o els barregen amb el japonès. Aquest resultat sug-
gereix que en la comunicació amb els pares hi ha menys input de la llen-
gua d’herència i que la transmissió lingüística és l’àmbit de les mares 
(Schüpbach, 2009).

Taula 5. Ús lingüístic entre progenitor japonès i nens (N=91)

Monolingüe Bilingüe Trilingüe

JP J J J J J J/C J J/C J J/E J/C J J J/E/C

F J J/E J/C E C J/C J/A C AL J/E J J/E/C E/C J/E/C

N 53 13 4 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 1

5.2.4 Entre els nens 
Els nens de les famílies mixtes solen tenir la seva llengua preferida, 
que sol ser la llengua predominant de la societat i/o de l’escola (Bar-
ron-Hauwaert, 2011). Com van apuntar molts estudis, la llengua em-
prada a l’escola a la qual assisteixen els nens, sobretot la que usen els seus 
companys a l’escola, té influència considerable a determinar la llengua 
dominant dels nens, ja que els nens passen bona part del dia a la se-
va escola (cf. Barron-Hauwaert, 2004; Clyne i Kipp, 1997; Grosjean, 
1982; Tuominen, 1999; Yamamoto, 1995, 2001, 2002). El que importa 
als nens en edat d’escolarització és emprar la llengua que no els exclo-
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gui de la seva colla d’amics (Grosjean, 1982). Per tant, parlar la mateixa 
llengua dels seus companys és extremament important per als nens en 
edat d’escolarització. 

Al nostre estudi, 27 de 39 casos adopten un ús monolingüe, entre els 
quals el català és l’opció més vegades triada. En l’ús bilingüe i trilingüe, 
s’empra sovint japonès combinat amb la llengua (o llengües) de la societat 
o una altra llengua. Algunes mares entrevistades van informar que els 
seus fills trien (o alternen) la llengua depenent de diversos factors com 
ara tema de la conversa i la situació on la conversa es manté, entre altres. 
A totes les famílies on el pare és parlant del japonès els nens empren ex-
clusivament el català o el castellà. Això suggereix que els pares passen 
menys hores amb els nens i la transmissió de la llengua es dona a l’àmbit 
de les mares (Schüpbach, 2009). La concordança en la tria lingüística 
entre els nens és molt alt: en 33 de 39 casos fan servir la mateixa llengua 
(les mateixes llengües) en aquesta comunicació (84,6 %). 

Taula 6. Ús lingüístic entre els nens (N=39)

Monolingüe Bilingüe Trilingüe

F1 C J E AL J/E J/E J/C E AL J/E/C J

F2 C J E AL J/E E J/C AL J J/E/C J/E/C

N 11 8 5 3 2 3 2 1 1 2 1

5.2.5 Llengua comuna de família
Als informants se’ls van preguntar quina llengua s’emprava com a «llen-
gua comuna» quan tots els membres de la família estan presents. Quasi 
totes les famílies van respondre que en tenien una o més, que sol ser cas-
tellà (23 de 49). Tanmateix, sembla que alguns dels informants que van 
respondre més d’una llengua no havien entès correctament la pregun-
ta: a les entrevistes vam trobar que empraven una determinada llengua 
amb un determinat membre de la família encara que tots els membres 
estiguessin presents. Per exemple, mentre que el pare i el(s) nen(s) par-
len en català, a la mare li interessa el tema de la seva conversa i s’adreça 
al(s) nen(s) en japonès per participar-hi. Si un dels progenitors (o cap 
dels dos) no entén la llengua del seu cònjuge, el(s) nen(s) ho traduiria(en) 
per a ell/a. A famílies nipocatalanes, sobretot, la falta de coneixement 
del català dels progenitors japonesos sovint multiplica aquesta feina de 
traducció. Dins aquestes famílies, no hi ha una sola llengua comuna 
compartida entre tots els membres de la família. Segons una de les ma-
res entrevistades, el català no pot ser la llengua comuna de la família, ja 
que, a més de la falta de coneixement de les mares japoneses, els seus fills 
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ho troben estrany quan la seva mare parla en català i li demanen que no 
ho faci. Aquest fet impedeix que el català sigui la llengua de la família. 

5.3 Esforços i desafiaments/dificultats
Portar els nens a l’escola complementària en si ja suposa un gran esforç 
de la família. Tot i això, les ocasions en què els nens poden emprar la 
seva llengua d’herència queden força limitades. Així doncs, les famílies 
complementen l’aprenentatge del japonès dels seus fills amb alguns mè-
todes extres. Els tres mètodes més adoptats són: «l’ús de recursos audi-
ovisuals» (n=42), «llegir llibres» (n=41) i «viatge al Japó» (n=38). Quant 
als recursos audiovisuals, a més de DVD, alguns dibuixos animats japo-
nesos que s’emeten als canals locals disposen de la versió original, la qual 
cosa permet als nens, d’una banda, gaudir-ne en japonès i els motiva per 
aprendre’l, ja que, segons les mares, els amics dels nens els admiren per 
poder veure els dibuixos en japonès sense cap traducció. 

Llegir llibres als nens és un mètode del qual s’ha comprovat l’efec-
te significatiu en el desenvolupament lingüístic dels nens (p. ex. Wells, 
1985). En el cas del japonès, que exigeix bastant de temps per arribar a 
saber llegir a causa del sistema complicat d’escriptura, és encara més im-
portant que els nens estiguin interessats en la lectura (Nakajima, 2008 
[1998]). Als informants se’ls van preguntar quins esforços fan per trans-
metre la seva llengua d’herència als seus fills a més d’enviar-los a l’escola 
complementària.  

Una de les mares entrevistades va explicar que havia intentat descriu-
re en japonès cada cosa que envolta els seus fills. Una altra mare va fer 
constar que demanava als seus fills traduir el que havia dit el seu pare en 
català al japonès. Segons elles, això els permet guanyar confiança en ells 
mateixos quan parlen japonès. 

Tot i aquests esforços, els problemes són inevitables: la majoria dels 
desafiaments amb els quals els nostres informants s’enfronten quant a 
l’adquisició de la llengua d’herència dels nens estan relacionats amb l’ha-
bilitat de llegir i d’escriure. El sistema d’escriptura de la llengua japonesa 
és força complicat: consisteix en dos sil·labaris (hiragana i katakana) i els 
caràcters xinesos (kanji). Aprendre kanji, sobretot, s’ha assenyalat com 
la tasca més dura per als nens, ja que té un sistema de lectura altament 
complicat, i, a més a més, el nombre dels kanji que s’han d’aprendre du-
rant l’ensenyament obligatori és molt elevat (2.136 kanji).

Així mateix, també se’n destaquen els problemes extralingüístics, 
com ara la falta d’inputs del japonès fora de casa o la dificultat de man-
tenir la motivació dels nens per aprendre japonès. Algunes mares van 
confessar que tenien por que, si els seus fills descobrien que la seva 
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mare entenia el castellà i/o el català, perdrien motivació per a aprendre 
japonès. Per a les famílies que segueixen estrictament l’estratègia d’«un 
progenitor-una llengua», una situació on algú no entén japonès sovint 
es converteix en un problema per a ells, ja que han de parlar inevita-
blement en castellà o català davant dels seus fills. Aquesta estratègia de 
vegades també causa malentesos entre els progenitors: segons una mare 
entrevistada, el seu marit de vegades renya els seus fills ja que ell no ha 
entès què estava dient ella en japonès i pensava que els renyava. A més 
a més, si algú de la família no entén la llengua que parlen la resta dels 
membres pot causar un sentiment d’aïllament (Baker and Jones, 1998; 
Piller, 2001). Tot i això, cap dels nostres informants van indicar-ho 
com a problema.

5.4 Actituds 
L’actitud dels progenitors envers la llengua en qüestió i al bi-/multilin-
güisme té una influència significativa en la transmissió lingüística (De 
Houwer, 1999; Park and Sarkar, 2007; Schüpbach, 2009; Takeuchi, 
2006; Tuominen, 1999; Yamamoto, 2008), ja que el valor que els pro-
genitors perceben d’una certa llengua pot ser una motivació crucial per 
augmentar-ne o disminuir-ne l’ús entre els membres de la família (Ya-
mamoto, 2008:134). A la secció d’actituds, a més de valorar la impor-
tància del català i del castellà, se’ls va preguntar als informants també 
per què desitgen transmetre la seva llengua d’herència; què pensaven de 
la competència multilingüe per als seus fills, i què pensen sobre la valo-
ració de la llengua japonesa a la societat catalana.

5.4.1 Quin grau d’importància creuen que té cada llengua en la seva 
vida quotidiana i la dels seus fills?
Quant als nens, tant el català com el castellà són considerades igualment 
importants, tot i que per a alguns informants el pes del català és menor 
que no pas el del castellà. D’altra banda, quant als informants mateixos, 
excepte un cas desconegut, tots els informants consideren el castellà 
«molt important» o «important». El català també es considera important, 
tot i que hi ha hagut més informants que el van qualificar d’ «important» 
(N=24) que no pas els que van creure que era «molt important» (N=15). 
A més a més, alguns informants no donen gaire importància a aquesta 
llengua. Aquest resultat suggereix que alguns dels nostres informants 
es conformen amb el castellà, la qual cosa es reflecteix en el grau del seu 
coneixement del català. Així, sembla que la valoració d’aquestes llengües 
–sobretot el català– pels mateixos informants no necessàriament corres-
pon amb la del(s) seu(s) fill(s).
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Gràfic 6. Grau d’importància del català i del castellà per als informants a la vida quotidiana
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Gràfic 7. Grau d’importància del català i de castellà per als fills
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5.4.2 Quin grau d’importància creuen que té cada llengua en l’adquisició 
lingüística dels seus fills?
Quant al grau d’importància de les llengües en qüestió (japonès, castellà 
i català) en l’adquisició lingüística dels nens, els progenitors japonesos 
posen més èmfasi en el castellà que no pas en la seva llengua d’herència: 
quasi el 70 % dels informants la consideren «molt important». El japonès 
segueix el castellà i gairebé el 60 % dels informants donen importància a 
aquesta llengua, la qual cosa suggereix un creixent interès a transmetre 
la seva llengua. Mentre que l’adquisició del català i del castellà es pot 
deixar en mans de la societat, el japonès desapareixeria sense un esforç 
especial dels progenitors. Així, malgrat la situació complexa, els nostres 
informants transmeten el japonès d’una banda pel lligam amb el seu ori-
gen i de l’altra com a inversió en el futur (Piller, 2001).

Com hem vist a l’apartat sobre el grau d’importància de les llen-
gües a la vida quotidiana, el català ha estat menys valorat en general si 
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ho comparem amb les altres llengües. Aquest resultat suggereix que els 
informants de fet donen menys importància a aquesta llengua, tot i que 
podem atribuir-ho al fet que hi ha menys progenitors amb el català com 
a llengua inicial que no pas els qui tenen castellà com a llengua inicial, 
ja que l’actitud del cònjuge local té una influència important a la de la 
seva parella japonesa. Per altra banda, probablement consideren que els 
seus fills han assolit un bon nivell del català, ja que és la llegua vehicular 
a moltes escoles. 

Gràfic 8. Grau d’importància de cada llengua en l’adquisició lingüística dels nens
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Japonès

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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30 22

5.4.3. Per què van decidir transmetre la llengua d’ herència als seus fills?
Tots els informants d’aquest estudi teòricament desitgen transmetre 
la seva llengua d’herència, ja que envien als seus fills a l’escola com-
plementària. Quins són els motius que els duen a prendre aquesta 
decisió?

Les raons principals indicades per més del 70 % dels informants estan 
relacionades amb la identitat dels nens i l’herència cultural: «perquè el 
meu fill és japonès» (N=39), «perquè és la llengua del pare/de la mare» 
(N=37), «per poder comunicar-se amb els familiars del Japó» (N=33). 
Contràriament, les raons més pragmàtiques són menys comunes entre 
els nostres informants: divuit informants van respondre que van decidir 
a transmetre la llengua d’herència com a inversió de futur per als seus 
fills, mentre que dinou informants pensen que, com més llengües sàpi-
guen els seus fills, millor.
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Gràfic 9. Motius pels quals van decidir transmetre japonès als fills
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5.4.4 Creuen que és beneficiós el multilingüisme per als seus fills?
Tal com hem vist abans, molts progenitors japonesos aprecien l’adquisi-
ció de llengües locals i la llengua d’herència dels seus fills. Als informants 
se’ls van preguntar si troben beneficiosa la competència multilingüe per 
als seus fills. Excepte un progenitor, tots els informants van respondre 
que hi estan «totalment d’acord» (N=37), o «d’acord» (N=14). Les raons 
principals esgrimides van ser que «la competència multilingüe pot obrir 
més possibilitats per al futur dels seus fills», en 17 de 25 casos. Tanma-
teix, aquestes actituds positives envers la competència multilingüe no 
necessàriament correlaciona amb la seva valoració alta del català. 

5.4.5. Creuen que el japonès és valorat positivament a la societat 
catalana?
L’actitud social envers la llengua en qüestió pot ser un dels factors que 
influeixen sobre transmissió d’aquesta llengua, ja que, si és valorada 
positivament, els progenitors poden motivar-se a transmetre-la als seus 
fills i els nens, per la seva banda, es motiven a aprendre-la. Sembla que 
Catalunya no és un lloc desfavorable per transmetre el japonès, ja que 
la societat catalana mostra una actitud força positiva envers el japonès, 
gràcies a l’èxit que ha tingut la cultura nipona. Durant la dècada dels 
anys vuitanta, la cultura popular japonesa va atraure considerablement 
els joves dels seus països veïns com ara Taiwan o Hong Kong. Posterior-
ment, el seu èxit es va expandir per tot arreu del món i realitats culturals 
com són el manga, l’anime, la música i la moda del Japó (J-cool, Allison, 
2009) van cridar l’atenció de molts joves del món. Espanya tampoc no 
va ser-ne excepció: diversos esdeveniments relacionats amb la cultura 
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popular del Japó que se celebren a diverses parts del país demostren el 
gran èxit que té aquesta cultura. Aquest gran interès per la cultura ja-
ponesa ha suscitat l’interès sobretot de la generació jove per aprendre 
el seu idioma, i avui dia hi un bon nombre d’acadèmies que n’ofereixen 
cursos, fins i tot a l’ensenyament superior. Així, la llengua japonesa avui 
ha deixat de ser una llengua totalment exòtica i desconeguda per a la 
societat catalana. 

Aleshores, com perceben els nostres informants l’actitud social en-
vers la seva llengua d’herència? Les seves respostes es divideixen en dos 
a excepció feta d’aquells que van respondre «indiferent»: 19 informants 
creuen que el japonès és altament valorat, mentre que 17 no pensen ai-
xí. Com acabem d’esmentar, és cert que la cultura japonesa té bastant 
d’èxit a Catalunya i és força coneguda. Tot i això, per a alguns proge-
nitors això no assegura la valoració positiva de la seva llengua: al costat 
de les llengües «internacionals» com ara l’anglès, el francès, o el castellà, 
no poden tenir prou confiança per dir que el japonès és una llengua al-
tament valorada a Catalunya.

6. Conclusions

En aquest capítol s’han posat en relleu les pràctiques lingüístiques de 
famílies de l’Escola Complementària de Llengua Japonesa de Barcelo-
na, amb l’objectiu que responguessin les preguntes plantejades abans. 

Tal com hem vist, tot i la situació sociolingüística força complexa de 
Catalunya, el japonès té una bona presència entre aquestes famílies. El 
castellà és predominant en general i és la llengua triada per molts pro-
genitors com a llengua de comunicació entre ells, tot i que l’ús d’aquesta 
llengua sembla que no amenaça seriosament l’ús del català i/o del japo-
nès entre el progenitor i els nens. La llengua predominant (les llengües 
predominants) de la societat sol tenir una influència destacable en els 
usos lingüístics de les famílies bi-/multilingües, sobretot quan els nens 
comencen a assistir a l’escola local, i sempre que els progenitors de la llen-
gua d’herència tinguin un bon nivell de la llengua de la societat. Quant 
al cas dels nostres informants, pocs progenitors japonesos (8 de 73 casos, 
un 11 %) van declarar que feien servir una altra llengua a més del japonès 
per comunicar-se amb el(s) seu(s) fill(s). A més a més, en algunes famí-
lies que tenen una altra llengua que no és cap de les llengües dominants 
de la societat a més del japonès, les dues llengües d’herència tenen bona 
presència a la família, mentre que en aquestes famílies ni el català ni el 
castellà tenen cap presència a la llar. Entre els nens, fins i tot, el japo-
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nès es fa servir com a llengua de comunicació. D’aquesta manera, hem 
comprovat que, pel que fa a les famílies enquestades per aquest estudi, 
les llengües dominants de la societat no són una amenaça significativa 
per a la transmissió de la llengua d’herència. 

Tot i que els progenitors facin esforços per al desenvolupament del 
japonès i de fet aconsegueixin que els seus fills siguin prou competents 
oralment en aquesta llengua, la competència de lectoescriptura no deixa 
de ser un dels problemes que amoïnen als progenitors a causa del com-
plex sistema d’escriptura del japonès. Tanmateix, tot i que els nens no 
assoleixin un bon nivell en competència lectoescriptura a través d’estudi 
d’unes hores a la setmana, l’escola almenys pot oferir als nens un entorn 
en el qual poden aprendre la llengua sistemàticament i fa que l’aprenen-
tatge de la llengua passi a formar part de la seva rutina. 

Per acabar, els nostres informants en general mostren una actitud 
positiva envers el multilingüisme i el troben beneficiós per als seus fills. 
Creuen que com més llengües coneguin els seus fills, se’ls obriran més 
possibilitats en un futur. La raó principal per la qual van decidir a trans-
metre japonès era més aviat relacionada amb la qüestió d’identitat dels 
nens, més que no pas el pragmatisme. Tot i això, quan es parla del mul-
tilingüisme, sí que posen èmfasi a la vessant més pragmàtica. 
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Les llengües mitjanes com a llengües 
acadèmiques: situació i perspectives
F. Xavier Vila
Universitat de Barcelona

1. Introducció

L’any 1931, Bertrand Russell va afirmar que en els 150 anys anteriors el 
coneixement científic havia generat més canvis en el món del coneixe-
ment que no pas tota la història des de l’època dels antics egipcis, i va 
pronosticar que la velocitat d’expansió de la ciència continuaria incre-
mentant-se (Russell, 1931). La seva predicció s’ha acomplert, i un dels 
trets que singularitza les societats contemporànies és no sols l’explosió del 
coneixement científic sinó el seu paper determinat en la societat. Sense 
anar més lluny, mai com avui dia l’ensenyament superior, porta d’entrada 
natural al coneixement científic, no havia tingut impacte directe sobre 
tanta gent. L’any 2013 hi havia quasi 20 milions d’estudiants universitaris 
a la Unió Europea del 281 i un 32,6 % de la població entre 25 i 54 anys 
d’aquest territori havia acomplert estudis superiors.2 Si alguna cosa és 
indubtable és que la Universitat té avui dia un paper incomparablement 
més significatiu en la vida de les societats contemporànies.

Aquest paper creixent del món científic i universitari, de quina ma-
nera afecta les societats amb llengües mitjanes? Fins a quin punt és cert 
que s’està instaurant una única llengua de la ciència? I totes aquestes ten-
dències, com afecten la viabilitat del català, una llengua mitjana encara 

1. Font: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_ter 
tiary_education_students,_2013_(thousands)_ET15.png> (darrera visita: 15/10/2016).

2. Font: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_the_ 
populat ion_by_ level_of_educat iona l_at ta inment,_by_selected_age_groups_and_
country,_2015_(%25).png> (darrera visita: 15/10/2016).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_tertiary_education_students,_2013_(thousands)_ET15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_tertiary_education_students,_2013_(thousands)_ET15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_the_population_by_level_of_educational_attainment,_by_selected_age_groups_and_country,_2015_(%25).png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_the_population_by_level_of_educational_attainment,_by_selected_age_groups_and_country,_2015_(%25).png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_the_population_by_level_of_educational_attainment,_by_selected_age_groups_and_country,_2015_(%25).png
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minoritzada, com a llengua acadèmica? Aquestes i altres preguntes són 
les que pretenem abordar al llarg d’aquest capítol.

2. Les llengües de la ciència i de les universitats

2.1. Una precisió terminològica
A l’hora d’abordar la realitat sociolingüística del món científic i universi-
tari ens cal primer de tot fer una precisió conceptual. Per tal de distingir 
les llengües que són emprades en el món de l’ensenyament superior i de 
la ciència d’aquelles altres que no s’usen en aquestes esferes de la vida 
resulta pràctic d’usar el terme llengua acadèmica. Aquesta forma catalana 
prové del terme lingua academica, aparentment creat com un neologisme 
en llatí en textos escrits en anglès a partir de l’exemple de lingua fran-
ca durant els anys noranta, i que des d’aleshores ha conegut una difusió 
creixent a l’hora de referir-se a unes activitats que tenen una importància 
fonamental en el món contemporani (Vila, 2015a).3

Com a neologisme relativament recent, els límits concrets del terme 
llengua acadèmica no acaben d’estar del tot delimitats, entre altres coses 
perquè, com recorda Gordin (2015: 3), la mateixa noció de ciència no 
és exactament igual en diferents llengües i cultures. Robert Phillipson, 
un dels autors que ha usat el terme, la defineix com una llengua em-
prada: «in research publications, at international conferences, and as a 
medium for content learning in higher education» (Phillipson, 2009b: 
cap. 7). Aquesta i altres definicions tendeixen a subsumir dins del camp 
acadèmic tant l’àrea de la recerca científica com la de l’activitat uni-
versitària. Aquesta és una opció discutible, perquè la distància entre 
les dues activitats pot arribar a ser substancial: d’una banda, una part 
considerable de la recerca científica contemporània es gestiona, es duu 
a terme i es difon des de plataformes no universitàries com poden ser la 
NASA, els complexos cientificomilitars o les empreses d’indexació de 
revistes científiques. D’una altra, una part notable de les activitats uni-
versitàries de docència i avaluació, de transferència del coneixement i, 
per descomptat, de gestió dels centres, sobretot pel que fa als nivells més 

3. El grup nominal llengua acadèmica s’ha emprat de vegades amb un sentit més aviat 
estilístic per oposar una llengua encarcarada i estantissa a una llengua més espontània. De 
vegades també ha estat usat com a sinònim de llengua vehicular de l’escola, contraposant-la a la 
llengua parlada en les relacions entre iguals. Atesa la importància de les funcions científiques 
i universitàries, i tenint en compte que hi ha moltes altres alternatives per a aquestes altres 
interpretacions del terme, considerem preferible de reservar llengua acadèmica per als usos 
exposats en aquest capítol.
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inicials o de formació contínua, es desenvolupen bastant al marge de les 
tasques de recerca. Amb tot, els lligams entre els dos mons són encara 
tan estrets que hom pot entendre els àmbits universitari i científic com 
a dos subcamps d’un mateix camp social en el sentit de Bourdieu, és a 
dir, un espai social que es regeix per unes normes pròpies que regulen el 
comportament dels seus actors (Hamel, 2013; Hamel, Álvarez López, i 
Pereira Carvalhal, 2016). En aquest article farem servir llengua acadèmica 
com a terme paraigua del món científic i del món universitari i només 
distingirem entre llengua de la ciència i llengua de les universitats en els 
casos que sigui imprescindible.4

La noció de llengua acadèmica no hauria de confondre’s amb la no-
ció de llengua franca acadèmica. Si, segons el Diccionari de sociolingüística, 
entenem per llengua franca: «Qualsevol llengua emprada com a mitjà de 
comunicació entre dos o més grups sense una llengua comuna» (Ruiz i 
San Pascual, Sanz i Ribelles, i Solé i Camardons, 2001), aleshores una 
llengua franca acadèmica serà la llengua que utilitzen com a mitjà de 
comunicació per a finalitats d’ensenyament superior o de comunicació 
científica dues o més persones pertanyents a grups amb diferents llen-
gües pròpies. El nombre d’autèntiques llengües franques acadèmiques 
és molt i molt reduït (Gordin, 2015; Ostler, 2010), sobretot si descartem 
d’aquest grup els casos en què la llengua franca ho és no pas per motius 
estrictament acadèmics sinó per la seva condició de llengua oficial. Se-
guint aquest criteri, el fet que un investigador angoleny i un de brasiler 
es comuniquin en portuguès o que un professor de Gabon i un altre de 
Tahití es comuniquin en francès no seria ben bé un cas d’ús de llengua 
franca sinó més aviat l’ús de la seva llengua oficial –i, per això, acadèmi-
ca– comuna. De fet, i seguint en aquest punt (Gordin, 2015), d’ençà de 
la invenció de les universitats la llista de llengües franques acadèmiques 
es reduiria essencialment al llatí, el francès, l’alemany, l’anglès i el rus.

2.2. Un apunt històric i social: la tensió intrínseca de la comunicació 
acadèmica
El procés històric pel qual un seguit de diferents llengües s’han anat in-
corporant a les activitats científiques i universitàries ha estat complex. 
Les primeres universitats europees van heretar de l’Església catòlica el 

4. De fet, en termes molt estrictes potser hauria calgut reservar el terme llengua acadèmica per 
a les activitats d’ensenyament superior i emprar el terme llengua de les ciències i les humanitats per a 
les activitats de recerca i pensament. Aquesta opció tindria, però, l’inconvenient de desproveir-nos 
d’un terme que fes referència al conjunt d’activitats d’ensenyament i recerca. Atesa la proximitat 
encara existent entre totes dues realitats, optem per servir-nos de llengua acadèmica en el sentit més 
ampli que li atorga Robertson.
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llatí com a eina de transmissió del saber (Aracil, 2004; Chaurand i Lu-
signan, 1999), en un procés paral·lel en bona mesura al que havia fet 
anteriorment el món hindú elevant el sànscrit a la categoria de llengua 
culta i molt semblant al que va fer el món musulmà amb l’àrab i el per-
sa. En totes aquestes civilitzacions, l’existència d’una única llengua culta 
facilitava la preservació del coneixement i la seva transmissió al llarg del 
temps i de l’espai en uns territoris lingüísticament molt fragmentats. De 
la mateixa manera, la unitat de llengua culta permetia la mobilitat de les 
persones il·lustrades. 

Si bé disposar d’una llengua acadèmica comuna facilitava la superació 
de les fronteres espaciotemporals, el fet que aquesta llengua no fos de 
fàcil accés per a la immensa majoria de la població tenia una altra funció 
menys «glamurosa»: facilitar que els coneixements acadèmics quedessin 
en les mans de determinades elits. En altres paraules, l’ús del llatí com 
a llengua del saber facilitava la distinció social dels pocs que en sabien, i 
possibilitava cert nivell de control social, atès que el fet que per accedir 
al coneixement calgués aprendre la llengua culta obligava els aspirants a 
posseir-lo a travessar un llarg procés de socialització lingüística i cultural 
controlat per aquells que ja el posseïen. La degeneració de l’escolàstica en 
un mètode de pensament que dificultava el pensament autònom i inno-
vador té alguna cosa a veure amb l’encarcarament derivat d’una llengua 
ancorada en una tradició enrigidida (Alberni, Badia, i Fidora, 2012). La 
funció de distinció social, per la seva banda, es va mantenir fins ben en-
trat al segle xx, quan a diversos països encara s’usava el coneixement del 
llatí per distingir les escoles d’elit –d’aquí, per exemple, que les escoles 
anglès elitistes es coneguin encara avui com a grammar schools– perquè 
l’ensenyament del llatí –grammatica– hi tenia un pes notables (Waquet, 
1988; Waquet, 1998).

Enfront d’aquesta realitat jerarquitzant, com a mínim des de la baixa 
edat mitjana es va instaurant en la civilització europea una tendència a 
servir-se també dels vernacles com a llengua de transmissió del conei-
xement acadèmic (Cifuentes i Comamala, 2006; Alberni, Badia, i Fi-
dora, 2012). De mica en mica, en un procés que va durar segles, algunes 
llengües populars van anar guanyant terreny com a eina de comunicació 
oral i escrita, sovint primer en camps més acostats a la vida quotidiana, 
més endavant en àrees menys aplicades. El conflicte entre llatí i vernacles 
com a eina per accedir al saber és de fet un element significatiu en el gran 
xoc ideològic de la modernitat. D’una banda, almenys part dels huma-
nistes i dels científics renaixentistes i la Reforma protestant van acostar 
el saber, científic o teològic, a la població mitjançant les llengües verna-
cles. D’una altra, les institucions religioses i bona part de les civils van 
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procurar mantenir l’statu quo sociolingüístic que els permetia continuar 
reproduint el control social sobre l’accés al coneixement. Les vicissituds 
de Galileu i de Luter, per expressar-ho amb dos noms propis, mostren 
l’abast de la tensió en el terreny. 

Amb tot, l’evolució del món acadèmic i el religiós va seguir camins 
diferents. En el camp acadèmic, que és el que ens interessa aquí, el pro-
gressiu pes del raonament científic per damunt de l’obediència a la tra-
dició va trobar un aliat inesperat en les necessitats creixents de personal 
format dels naixents estats moderns. El procés va arrencar en primer lloc 
per simple necessitat de supervivència, perquè els governants necessita-
ven més i més quadres preparats per tal d’intervenir amb èxit en aspectes 
vitals com l’administració, el comerç o la guerra. L’alternativa, en una 
Europa sotmesa a conflictes bèl·lics continus, era l’anihilament (P. An-
derson, 1974). El recurs a la llengua nacional serà encara més peremp-
tori des del moment que els estats multinacionals maldaran per esdeve-
nir nacions homogènies (Mira, 2005; Billig, 1995; B. Anderson, 1991). 

Mortensen i Haberland han sintetitzat el procés per al cas de Dina-
marca, tal com podem veure a la taula 1. 

Taula 1. Tipus d’universitats daneses segons les llengües usades i els seus principis de legitimació

Tipus d’universitat Període Principis de legitimació Llengua 

Universitat medieval i del principi de 
l’època moderna

Segles xv i xvi auctoritas (autoritat) Llatí

Universitat il·lustrada Segles xvii i xviii ratio (raó)
Llatí, altres llengües 
europees i danès 

Universitat nacional Segles xix i xx nació Danès

Universitat postnacional Final del segle xx i segle xxi mercat Danès i anglès

Font: Mortensen i Haberland (2012) apud Haberland i Preisler (2015: 27)

Segons aquest esquema, les universitats daneses haurien anat mo-
dificant el seu capteniment lingüístic respecte de l’eix internacional vs. 
nacional en funció de diversos criteris, entre els quals la concepció de 
quina era la base de legitimació i els objectius de la Universitat. La uni-
versitat medieval, fortament ancorada en la noció de l’auctoritas i lligada 
encara a la tradició escolàstica, s’hauria servit essencialment del llatí com 
a eina d’interacció acadèmica. Durant la Il·lustració, en canvi, hauria si-
multaniejat aquesta eina amb algunes llengües vernacles com l’alemany 
i el danès. Els segles xix i xx, en plena etapa de creació dels mercats 
nacionals i l’apogeu dels nacionalismes, la llengua d’ús predominant va 
ser la llengua nacional, en un moment en què diverses llengües nacionals 
–francès, alemany, anglès– pugnaven per conquerir l’estatus de llengua 
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franca. Finalment, durant les darreres dècades s’estaria imposant un nou 
model d’universitat cada vegada més condicionat per la mercantilització 
de l’ensenyament superior que estaria obrint les portes a diverses com-
binacions de la llengua local i l’anglès. 

L’evolució danesa no és directament projectable a la resta d’Europa 
–recordem que bona part de les llengües acadèmiques actuals no van 
arribar a ser-ho fins a l’emancipació nacional dels seus respectius pobles 
als segles xix i xx– però sí que permet mostrar com una llengua mitjana 
no minoritzada ha anat responent a les necessitats de la seva societat. En 
tot cas, l’elevació de diferents llengües nacionals a la categoria de llen-
gües acadèmiques va tenir la conseqüència, d’altra banda previsible, de 
posar en entredit la funció de llengua franca acadèmica al llarg de com 
a mínim dos segles (Gordin, 2015). El reemplaçament del llatí per l’an-
glès, el francès, l’alemany, etc., va implicar, per als científics i acadèmics 
dels segles xix i xx, la necessitat d’esdevenir moderadament poliglots 
per accedir a les descobertes del seu camp. 

3. Quines són les llengües acadèmiques i quantes n’hi ha?

Igual com no existeix un recompte exacte de quantes llengües hi ha al 
món, tampoc no se sap exactament quantes d’aquestes llengües s’usen o 
s’han usat en algun moment com a llengua acadèmica. Ara fa una dèca-
da, el sociolingüista quebequès Jean Laponce va estimar que: «Le nom-
bre de langues utiliséés en l’enseignement universitaire doît être un peu 
plus de 100 si l’on inclut celles qui, en Inde notamment, sont utilisée en 
conjonction avec une linguafranca dominante, mais nous manquons de 
recension précise» (Laponce, 2006: 27). Per mirar de precisar una mica 
més quines podien ser les llengües acadèmiques del món vam fer una 
petita recerca entre 2012 i 2013 (Vila, 2012), alguns dels resultats de la 
qual exposarem tot seguit. 

El primer pas per mirar d’identificar les llengües acadèmiques del 
món va consistir a crear una base de dades de llengües del món que fos-
sin candidates a ser llengües acadèmiques. Després d’analitzar les diver-
ses possibilitats, va confegir-se una base de dades a partir de la llista de 
llengües del món amb més de tres milions de parlants que la versió 16 
d’Ethnologue oferia en línia en accés lliure.5 Una primera exploració de 

5. Concretament, les dades van provenir de la 16a edició d’Ethnologue (apareguda l’any 
2009), descarregada pel juny del 2012 <http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.
asp?by=size#3>. La següent edició d’ Ethnologue, apareguda l’any 2013 a la xarxa, va moure la 
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les llengües de menor demografia va confirmar que si bé la llista d’Eth-
nologue no contenia totes les llengües acadèmiques del món (per exem-
ple, deixava de banda llengües com l’islandès o el basc, per esmentar-ne 
només dues) sí que semblava aplegar-ne la gran majoria.

La segona passa va ser la d’adaptar la llista de llengües proveïda per 
Ethnologue a les nostres necessitats. D’entrada, encara que algunes de 
les dades o de les decisions d’aquesta entitat puguin ser discutibles (per 
exemple, a l’hora d’assignar-los un nom o d’atribuir-los dades demolin-
güístiques) vam optar per no posar-ne cap en qüestió. En segon lloc, totes 
les llengües van ser classificades en tres grans categories:

1. Llengües no discutides, és a dir, l’existència de les quals com a llen-
gua independent no genera cap controvèrsia, com ara el lituà, el grec 
modern o el portuguès.

2. Les llengües denominades macrollengües a l’Ethnologue, és a dir, 
aquelles que solen funcionar com a llengua de referència o estàndard 
per a un cert nombre de varietats fortament diferenciades, sovint de-
nominades dialectes. És el cas de l’alemany, l’àrab, l’italià o el xinès.

3. Les llengües discutides, és a dir, les varietats amb una forta personalitat 
lingüística que per diversos motius històrics i socials són habitual-
ment considerades varietats d’una altra llengua. Algunes d’aquestes 
eren llistades per l’Ethnologue sota el paraigua d’una macrollengua 
com el xinès o l’àrab, mentre que altres com l’awadi, el bavarès o el 
haryani apareixien com a independents. Atesa la seva ínfima presèn-
cia en el món acadèmic, van ser subsumides en les seves respectives 
macrollengües.

En total es van identificar 172 llengües de més de 3 milions de par-
lants. Un cop classificades, hom va procedir a identificar quines de les 
llengües identificades podien ser considerades llengües acadèmiques i 
quines no. Els criteris per tal d’acceptar una llengua donada en aquesta 
categoria podien ser d’entrada diversos: ús en publicacions científiques 
o humanístiques, ús en centres de recerca, existència d’una acadèmia 
de ciències o humanitats que se servís de la llengua, utilització com a 
llengua vehicular en uns àmbits determinats, etc. Un criteri molt exi-
gent com ara disposar de revistes científiques indexades en moltes àrees 
del saber hauria reduït el nombre de llengües acadèmiques a tan sols un 

informació a <http://archive.ethnologue.com/16/ethno_docs/distribution.asp?by=size>. Tan-
mateix, la llista d’accés lliure de la 17a edició va reduir-se substancialment, ja que només va 
recollir la llista de llengües amb més de 50 milions de parlants.

https://www.ethnologue.com/archive
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grapat. Per l’altre extrem, un criteri molt més lax hauria convertit en 
llengua acadèmica un gran nombre de llengües que no són quasi mai 
emprades en funcions científiques i universitàries, però que gràcies a 
un petit nombre d’activistes o erudits locals poden sostenir una acadè-
mia, fer algunes investigacions lingüístiques o literàries, publicar algu-
na revista i/o muntar alguns cursos de formació d’experts, mestres i/o 
professors, sovint en col·laboració amb alguna universitat local. Final-
ment, cercant un punt intermedi, hom va decantar-se per acceptar com 
a llengües acadèmiques només aquelles de les quals es pogués consta-
tar l’ús com a llengua vehicular –no sols com a objecte d’estudi– com 
a mínim per a cursos de grau –no calia doncs que hi hagués màsters, 
però no servien els cursos de formació contínua– diferents dels ense-
nyaments lingüístics i literaris en institucions d’ensenyament superior. 
També es van descartar les llengües que només s’usen per a la formació 
de mestres en projectes bilingües, per exemple en diverses comunitats 
indígenes americanes, en considerar que eren activitats linguocèntri-
ques. Aquest criteri va permetre considerar llengua acadèmica algunes 
llengües usades només en alguns graus no estrictament lingüístics dels 
àmbits humanístics, culturals o de ciències socials, encara que, per la 
seva dimensió demolingüística, hi hagués molt escassa producció cien-
tífica escrita en aquesta llengua. D’altra banda, pel que fa a l’extensió 
de l’ús, no es va adoptar una perspectiva quantitativa («quants centres 
usen la llengua?») sinó estrictament qualitativa («la llengua X s’usa o 
no en algun centre?»). 

Un cop aclarit el criteri de selecció, el pas següent va ser intentar do-
cumentar quines eren les llengües que complien els requisits apuntats. 
La documentació va fer-se de diverses maneres:

a) Coneixement de primera mà: un cert nombre de llengües (com ara 
l’alemany, l’anglès, el castellà, el francès, etc.) van ser incloses a la ca-
tegoria de llengües acadèmica des del primer a partir del coneixement 
directe de l’equip d’investigació.

b) Referències bibliogràfiques: un segon grup de llengües va ser in-
clòs a la llista a partir de les nombroses referències bibliogràfiques 
utilitzades.

c) Anàlisi de pàgines web oficials: un tercer grup de llengües van ser 
identificades a partir de la consulta de les pàgines web d’una petita 
mostra de les seves universitats.

d) Consultes directes a responsables universitaris: hom va enviar diver-
sos missatges a responsables de diverses universitats per tal d’esbrinar 
quines eren les llengües emprades als seus centres.
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e) Consultes a especialistes: l’equip es va posar en contacte amb espe-
cialistes de diversos països per mirar de confirmar les dades sobre 
algunes universitats.

Quins van ser els resultats de la recerca? El curs 2012-13, només 64 
de les 172 llengües amb més de tres milions de parlants de la llista de 
l’Ethnologue van complir el criteri definit anteriorment per ser consi-
derades llengües acadèmiques. A banda d’aquestes, hom va identificar 
12 llengües de menys de 3 milions de parlants que complien els crite-
ris esmentats. Poc després, la culminació del projecte, el govern d’Evo 
Morales va permetre afegir tres llengües més a la llista, concretament 
el quítxua i el guaraní, amb més de tres milions de parlants, i l’aimara, 
amb menys de tres milions, gràcies als programes engegats a Bolívia.6 
Comunicacions personals van fer incloure igualment la llengua mazahua 
de Mèxic en la llista de menys de tres milions de parlants.

Taula 2. Les llengües acadèmiques del món, per ordre demogràfic

66 llengües amb més de tres 
milions de parlants

Xinès, castellà, anglès, àrab, hindi, bengalí, portuguès, rus, japonès, alemany, 
telugu, vietnamita, marathi, francès, coreà, tàmil, italià, urdú, turc, gujarati, 
polonès, malai, ucraïnès, malaialam, kannada, birmà, persa, filipí, romanès, 
indonesi, holandès, tailandès, paixtu, uzbek, àzeri, serbocroat, kurd, singalès, 
nepalès, khmer central, grec, hongarès, català, quítxua, txec, búlgar, bielo-
rús, kazakh, suec, turcman, tàrtar, armeni, albanès, mongol, danès, hebreu, 
eslovac, finès, guaraní, afrikaans, noruec, tadjik, georgià, gallec, lao, lituà

13 llengües amb menys de tres 
milions de parlants 

aimara, eslovè, letó, macedoni, estonià, basc, gal·lès, islandès, irlandès, ma-
zahua, feroès, gaèlic escocès, sami

La xifra de 79 llengües acadèmiques identificades en aquest treball 
no és tancada ni definitiva, però serveix de primer indicador. La llista és 
una mica inferior a l’estimació de Laponce (2006: 27), tot i que les dife-
rències són probablement fàcils d’explicar per motius metodològics. En 
primer lloc, algunes de les macrollengües que l’Ethnologue inclou com a 
entitats úniques podrien haver-se dividit fàcilment en dues o més, com 
en el cas del serbi i el croat. En segon lloc, un petit canvi en els criteris, 
com ara haver acceptat en la categoria de llengua acadèmica els idiomes 
utilitzats per a l’ensenyament de la llengua i la literatura o per a la for-
mació del professorat, hauria incrementat la quantitat total de llengües 
incloses en la categoria. En tercer lloc, és ben probable que la quantitat de 
llengües acadèmiques de menys de tres milions de parlants estigui infra-

6. Font: <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/15/actualidad/1218751201_850215.
html> (darrera visita: 15/10/2016).

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/15/actualidad/1218751201_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/15/actualidad/1218751201_850215.html


E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

244 

representada. En quart lloc, és molt possible que el nombre de llengües 
efectivament emprat en la docència almenys de forma auxiliar sigui molt 
més elevat, sobretot en activitats de petit grup, i que no siguin detectables 
a partir de les eines emprades aquí per la senzilla raó que no apareixen 
anunciades com a vehicle de docència a les respectives universitats. Fi-
nalment, recordem que aquest va ser un treball exploratori a partir d’una 
mostra de centres. La recollida exhaustiva quedava absolutament fora de 
l’abast d’un treball com aquest. 

De tota manera, encara que la llista tingués algunes llacunes signi-
ficatives que poguessin corregir-se en un futur, hi ha unes quantes con-
clusions bàsiques que poden extreure’s de la taula 2. 

En primer lloc, el percentatge de llengües del món que han assolit 
l’estatus de llengua acadèmica és molt baix: pràcticament el 99 % de les 
llengües del món no han entrat en aquest club. Concretament, només 
l’1,1 % dels 6.909 idiomes identificats per la 16a edició d’Ethnologue 
–o de les 7.105 llengües que figuren en la 17a edició– podien qualifi-
car-se de llengües acadèmiques. La gran majoria són llengües amb una 
quantitat molt important de parlants: una mica més d’un terç (37,2 %) 
de les llengües amb més de tres milions de paraules recollides a la ba-
se de dades (amb les llengües discutides subsumides en les respectives 
macrollengües) van poder ser qualificades com a llengües acadèmiques. 

En segon lloc, les llengües acadèmiques són essencialment llengües 
d’origen europeu i asiàtic. En proporció, el continent que més llengües 
acadèmiques ha donat sobre el total de llengües és probablement Europa, 
tot i que en nombres absoluts sembla que hi ha més llengües acadèmiques 
d’origen asiàtic. Per contra, les llengües acadèmiques originades en altres 
continents són molt poques (v. taula 3).

En tercer lloc, un cop d’ull a la llista permet constatar que la distri-
bució de les llengües acadèmiques està estretament lligat amb el tipus 
d’Estat que les acull:

1. Les llengües acadèmiques europees i bona part de les asiàtiques deuen 
el seu origen essencialment a processos d’elevació de les llengües na-
cionals pròpies a l’estatus de llengua acadèmica durant els segles xix 
i xx. Bona part d’aquestes llengües acadèmiques van assentar-se amb 
la creació dels estats nacionals, tot i que unes quantes van aconseguir 
l’estatus fins i tot en absència d’estat propi independent. Al continent 
asiàtic un bon nombre de llengües van ser elevades a l’estatus de llen-
gua acadèmica durant el període soviètic o com a resultat d’un procés 
de descolonització liderat per partits comunistes que veien la llengua 
colonial com a símbol de la colonització.
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Taula 3. Les llengües acadèmiques del món segons el seu origen geogràfic

Europa   Àsia Àfrica Amèrica Oceania

castellà 
anglès 
portuguès
rus 
alemany 
francès 
italià
polonès
ucraïnès 
romanès 
holandès 
serbocroat 
grec 
hongarès 
català 
txec 
búlgar 
bielorús 
suec

albanès 
danès 
eslovac 
finès 
noruec 
gallec
lituà
eslovè
letó
macedoni
estonià
basc
gal·lès
islandès
irlandès
feroès
gaèlic escocès
sami

xinès 
àrab
hindi 
bengalí
japonès
telugu
vietnamita
marathi
coreà 
tàmil 
urdú 
turc
gujarati
malai
malaialam 
kannada 
birmà 
persa
filipí 

indonesi
tailandès
paixtu 
uzbek
àzeri 
kurd 
singalès 
nepalès 
khmer central
kazakh 
turcman
tàrtar
armeni
mongol 
hebreu 
georgià
tadjik 
lao

afrikaans quítxua
guaraní
aimara
mazahua

2. La manca de llengües acadèmiques americanes i d’Oceania reflec-
teix la minorització d’aquests idiomes en uns estats de matriu de-
mogràfica europea o sota el control de les minories criolles. Només 
alguns moviments del segle xxi han reeixit a connectar l’emanci-
pació dels pobles indígenes amb la construcció de llengües acadè-
miques pròpies.

3. La manca de llengües acadèmiques africanes –l’única detectada va ser 
creada justament per colons d’ascendència europea– reflecteix l’estat 
de minorització política d’aquests idiomes en relació amb la llengua 
colonial. En aquest sentit, no podem estar-nos d’assenyalar la cor-
relació entre subdesenvolupament econòmic i científic i manca de 
llengües acadèmiques pròpies. 

Les tres consideracions prèvies resulten interessants en el sentit que 
permeten matisar la funció de l’Estat nació en la història de la diver-
sitat lingüística mundial. Basant-se en l’experiència dels grans estats 
nació europeus, bona part de la sociolingüística de les darreres dècades 
ha tingut una marcada tendència a responsabilitzar aquest tipus d’or-
ganització sociopolítica de la desaparició de la diversitat lingüística 
del món. Aquesta acusació té una base empírica sòlida en la mesura 
que les llengües nacionals han estat i són encara avui dia les principals 
beneficiàries de la desaparició de les llengües minoritzades (Fishman, 
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2001b) i perquè pràcticament tots els estats nació han desenvolupat 
en algun moment o altre polítiques lingüístiques homogeneïtzadores 
que han repercutit ja sigui en les seves minories autòctones o en les 
llengües advingudes amb les immigracions. Ara bé, els detractors més 
acèrrims de l’Estat nació solen oblidar que és precisament la idea ma-
teixa de l’Estat nació, és a dir, l’ideal que cada nació cultural o cultura 
societària (Kymlicka, 1999) pugui esdevenir sobirana i organitzar-se 
com li plagui és també el que ha fet possible que part de la humani-
tat, sobretot a Europa i parts d’Àsia, hagi aconseguit desenvolupar 
les seves llengües fins a fer-ne eines indefinidament útils per servir 
les funcions de la vida contemporània. Per dir-ho de manera esque-
màtica, des d’un punt de vista de la diversitat lingüística, el problema 
no ha estat tant la idea d’estats nació en ella mateixa sinó més aviat 
la dificultat d’establir-ne les fronteres i el tractament que ha atorgat 
a les minories nacionals. En canvi, allà on l’Estat nació ha coincidit 
amb nacions lingüístiques –Albània, Islàndia o Portugal, per exem-
ple– i en les parts dels estats multilingües que parlaven la llengua de 
l’Estat –Castella, Anglaterra, Àustria, Dinamarca, etc.– les llengües 
nacionals han estat un element d’igualtat i apoderament de la ciuta-
dania enfront de les llengües clàssiques o estrangeres sabudes només 
per algunes elits.

4. El català com a llengua mitjana acadèmica

El català va ser una de les primeres llengües vernaculars europees en 
què es va expressar la ciència i la filosofia i, per tant, hom pot considerar 
que va assolir l’estatus de llengua acadèmica entre l’edat mitjana i l’edat 
moderna (Cifuentes i Comamala, 2006; Ferrando i Francès, i Nicolás 
Amorós, 2011). D’una banda, el català comença a ser emprat com a 
llengua de ciència –per descomptat, al costat del llatí– des de finals del 
segle xiii. D’una altra, són diversos els exemples que mostren que tot i 
l’expansió del castellà com a llengua distintiva de l’alta cultura (Marfany, 
2001), el català va tenir certes funcions de llengua vehicular, si més no 
subsidiària al llatí, almenys fins als segles xvi i xvii (Ferrando i Francès, 
i Nicolás Amorós, 2011: 243). 

La integració en l’imperi dels Àustria, però sobretot el resultat de la 
guerra de Successió (1700-1714) modificà substancialment el panora-
ma. L’annexió a Castella dels estats de la Corona d’Aragó i l’abolició de 
les universitats catalanes, combinada amb la creació d’una universitat 
borbònica controlada explícitament pel Consejo de Castilla, van tenir 
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com a conseqüència l’expulsió de la llengua de les activitats formals i la 
seva degradació. Mancat dels àmbits institucionals i progressivament 
minoritzat per l’administració borbònica (Ferrer i Gironès, 1985), el 
català va perdre l’estatus de llengua acadèmica durant els segles xviii 
i xix.

La situació del català canvia a partir del segle xix, sobretot cap a les 
darreres dècades. Encoratjats per la creixent represa literària i cultural 
i en el marc d’un moviment polític cada cop més ambiciós, els catala-
nistes de finals del segle xix i principi del xx es posen com a objectiu 
la catalanització de la Universitat. En el fons, es tracta de la rèplica ca-
talana d’un canvi ideològic que feia almenys un segle que estava trans-
formant el continent sencer. Si els universitaris i científics francesos i 
els anglesos havien abandonat el llatí per les seves llengües, si els suecs, 
els danesos, els alemanys o els italians estaven seguint aquest mateix 
trajecte, i, si les nacions minoritzades com els polonesos, els txecs o els 
flamencs reclamaven poder disposar de les seves pròpies institucions 
universitàries en les seves respectives llengües, no hi havia cap motiu 
perquè els catalans no aspiressin a la mateixa normalitat i tinguessin, 
com els altres, una llengua socialment completa (Baggioni, 1997; Gat, 
2012). Aquest objectiu va fer un pas endavant de la màxima impor-
tància amb el Primer Congrés Universitari Català (1903), l’establiment 
dels Estudis Universitaris Catalans (1903), i la creació de l’Institut 
d’Estudis Catalans (1907), institució destinada a funcionar com una 
acadèmia nacional de les lletres i les ciències que va permetre l’expan-
sió del català com a llengua científica i acadèmica (Camarasa, 2005). 
Finalment, el 1933, molt poc després de la instauració de la II Repú-
blica Catalana, el claustre de la universitat de Barcelona va incorporar 
la llengua pròpia del país com a llengua de la Universitat i bona part 
del professorat va començar a emprar-la també com a vehicle docent 
(Ribas i Massana, 1976).

La recuperació de l’estatus de llengua acadèmica va patir un fortíssim 
sotrac amb la derrota de la Catalunya autònoma l’any 1939. D’acord amb el 
seu objectiu de liquidació de la llengua catalana, la dictadura franquista va 
suprimir les institucions acadèmiques que li donaven suport i va bandejar 
l’ús del català de totes les expressions formals i oficials. Tot plegat compor-
tà una nova exclusió de la llengua de pràcticament totes les activitats cientí-
fiques i acadèmiques formals, orals i escrites. Tanmateix, l’ideal de disposar 
d’una llengua completa (Lamuela, 1994) i, per tant, utilitzable també com 
a llengua acadèmica, va continuar formant part de la resistència nacional 
i democràtica i, de fet, el català va començar la seva reintroducció en seu 
acadèmica ben bé als anys 50, en plena dictadura franquista, amb cursos 
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de llengua i literatura catalanes. Una dècada després, una nova generació 
de professors van començar a utilitzar el català com a llengua vehicular 
oral en algunes assignatures de facultats com Biologia de la UB (Oliva i 
Vinent, 1980). L’ús de la llengua va disparar-se a partir de finals dels anys 
setanta, quan la mort del dictador i l’ambient de politització de les aules 
universitàries va afavorir la reintroducció del català com a llengua docent. 
En aquest sentit, el procés va ser espectacular: el curs 1977-78, el 57 % dels 
cursos de la UPC ja eren en català; el curs 1978-1979, abans de l’aprovació 
de l’Estatut de Catalunya, un 52 % dels cursos de la UAB ja eren en català 
i un 11 % eren bilingües, mentre que a la UB els cursos en català arriba-
ven a prop del 50 % (Oliva i Vinent, 1980). Certament, el procés va poder 
aprofundir-se en trobar el suport de les noves autoritats universitàries post-
franquistes, però cal tenir ben present que la recuperació del català com 
a llengua acadèmica constitueix un exemple esplèndid de normalització 
lingüística en què els esforços de baix a dalt han estat com a mínim igual 
d’importants que els esforços de dalt a baix (Pons i Parera, 2015). 

5. Situació, perspectives i reptes per a les llengües acadèmiques

El projecte sobre la sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mit-
janes7 va dedicar part dels seus esforços a l’anàlisi comparativa d’una 
mostra d’aquestes llengües que majoritàriament havien adquirit el rang 
de llengua acadèmica. L’objectiu del projecte era essencialment esbrinar 
quines eren les dinàmiques que les afectaven en els àmbits científic i uni-
versitari. El resultats dels treballs, publicats en anglès a Vila (2015a), es 
reflecteixen als apartats següents.

5.1. L’auge de l’anglès com a llengua franca internacional
Si hi ha un punt en què tots els analistes de la situació sociolingüística 
en el camp acadèmic estan d’acord és en el fet que, al llarg de les darre-
res dècades, l’anglès ha anat enfortint la seva posició com a llengua de 
l’ensenyament superior i com a llengua científica. 

L’anglès està en plena expansió en el món de l’ensenyament superior 
(Arzoz, 2012b). Més enllà de l’oferta immensa i creixent de docència 
en anglès proporcionada pels països anglòfons –o precisament, en bona 
part, com una manera de competir-hi i arrabassar-los almenys una part 
del suculent negoci de l’educació superior–, es constata que any rere any 
s’amplia l’oferta per cursar estudis universitaris en anglès fora dels països 

7. <http://www.ub.edu/cusc/politling/projects/clm/>.

http://www.ub.edu/cusc/politling/projects/clm/
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anglòfons (Jenkins, 2013; Jenkins, 2015; Wächter i Maiworm, 2014). 
L’ús d’aquest idioma ja era absolutament predominant a les excolònies 
britàniques, però la novetat de les darreres dècades és que s’està estenent 
com la pólvora també pels països del que Kachru va denominar el cercle 
exterior, és a dir, aquells en què l’anglès no havia tingut una posició signi-
ficativa ni demogràficament (el cercle interior) ni allà on havia assolit una 
posició política i administrativa hegemònica com a resultat del colonia-
lisme (el cercle intermedi) (Kachru, 1992). Al cercle exterior, a diferència 
dels països del cercle interior, com ara el Regne Unit o els Estats Units, 
l’avenç de l’anglès com a llengua docent es troba impel·lit per almenys 
tres factors: 1) la voluntat d’eixamplar el mercat potencial d’alumnat per 
tal de garantir el finançament de la docència; 2) l’intent d’atreure alum-
nat estranger per tal de complir amb les objectius d’internacionalitza-
ció de les universitats o dels seus governs, dels quals depèn en part el 
finançament de les primeres, i 3) l’oferta de cursos en anglès destinats a 
l’alumnat nacional com a mitjà de millorar el domini en aquesta llengua 
en règim d’immersió o AICLE. Val a dir que el creixement dels cursos 
es produeix de manera molt desigual segons els països: en principi ha 
estat liderat pels països escandinaus (Hultgren, Gregersen, i Thøgersen, 
2014) i els Països Baixos, però també n’afecta significativament d’altres 
amb llengües demogràficament molt més potents, com Espanya, i fins i 
tot països les llengües dels quals havien rivalitzat fins fa poc amb l’anglès 
al capdamunt a l’Olimp de l’acadèmia, com Alemanya o França (Wäc-
hter i Maiworm, 2014).8 Fins i tot en aquests països ja no sobten titulars 
com el d’El País del 5 de setembre del 2016: «El objetivo del Ministerio 
es incrementar los programas bilingües hasta alcanzar el 30 % en grados 
y el 50 % en másteres».9

Ara bé, més enllà de la docència, si hi ha un terreny en què l’anglès 
ha fet avenços espectaculars és en el camp científic, i molt específi-
cament en una funció, la de comunicació de les descobertes científi-
ques, que probablement és el més paradigmàtic de les llengües franques 
acadèmiques. Tal com mostra el gràfic 1, aquest enfortiment ha estat 
constant des de la fi de la Primera Guerra Mundial, de manera que, 
en la transmissió dels coneixements científics especialitzats, l’anglès ha 
assolit una posició de clar predomini probablement sense comparació 
al llarg de la història de la humanitat.

8. Podeu consultar igualment pàgines com («Where Can You Study Abroad in English?» 
2015; «Study in Europe - Tuition fees, degrees, universities» 2016).

9. <http://economia.elpais.com/economia/2016/08/05/actualidad/1470394935_544138.
html> (darrera visita: 15/10/2016).

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/05/actualidad/1470394935_544138.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/05/actualidad/1470394935_544138.html
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Gràfic 1. Evolució percentual de la llengua de les publicacions científiques entre 1880 i 1990

Font: Ammon (1998), apud Hamel (2007: 56)

Aquest creixement ha estat especialment acusat en l’àrea de les cièn-
cies dures, com la química, la física, les ciències naturals (v. gràfic 2), fins 
al punt que sovint fa l’efecte que més que d’hegemonia podria parlar-se 
d’exclusivitat: 

Gràfic 2. Evolució percentual de la llengua de les publicacions científiques en ciències naturals entre 
1980 i 1996

Font: Ammon (1998), apud Hamel (2007: 56)
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Avui, l’anglès no és només la forma dominant de publicació científica 
internacional i de comunicació oral als congressos i als laboratoris inter-
nacionals –gairebé és l’«única» llengua d’aquesta comunicació. Original: 
Today, English is not only the dominant form of international scientific 
publication and oral communication at conferences and in multinatio-
nal laboratories –it is almost the only language of such communication. 
(Gordin, 2015, 293)

En poques paraules, igual com ho ha fet en el món del comerç inter-
nacional, la diplomàcia, els videojocs i moltes altres esferes, però proba-
blement de manera fins i tot més acusada, l’anglès ja ha esdevingut real-
ment la llengua franca acadèmica internacional. Tal com mostren els grà-
fics, el camp de la comunicació especialitzada del coneixement científic 
és probablement el que visualitza millor l’existència d’una llengua hiper-
central que senyoreja per damunt de totes les altres (De Swaan, 2001).

Els canvis en la cúspide del sistema mundial de llengües acadèmiques 
es deuen a un cúmul de circumstàncies d’índole diversa i no sempre ben 
enteses. Al capdavant d’aquestes hi ha, com ja s’ha assenyalat manta ve-
gada per explicar per què l’anglès ha esdevingut la llengua franca mun-
dial (Ostler, 2010), l’encadenament de dos segles d’hegemonia política, 
econòmica i militar primer de l’imperi britànic i tot seguit dels Estats 
Units. En el cas concret del món acadèmic, aquesta hegemonia anglòfona 
ha estat aclaparadora, com mostra la llista dels premis Nobel aconseguits 
per cada país: 258 els Estats Units, 84 el Regne Unit, 18 Canadà i 10 
Austràlia, enfront dels 51 de França o els 61 d’Alemanya.10

Ara bé, no tot en aquest canvi d’hegemonia es deu tan sols a les vir-
tuts de la ciència del món anglòfon. Gordin (2015) descriu de quina 
manera els vencedors de la Primera Guerra Mundial van treballar de 
manera conscient per tal de desbancar l’alemany de la primera posició 
com a llengua científica, incloent-hi el veto a la participació de científics 
germanòfons en activitats internacionals durant força anys. Aquests es-
forços van trobar el seu suport més inversemblant en la delirant política 
científica nacionalsocialista, que va aconseguir afeblir les universitats 
i la recerca alemanyes en expulsar –sovint cap als Estats Units– bona 
part de la intel·lectualitat jueva alemanya com a conseqüència de les se-
ves polítiques racistes. També resulta pertinent a l’hora d’entendre com 
s’ha construït l’hegemonia acadèmica anglòfona de recordar que durant 
la guerra freda els Estats Units no van dubtar a invertir quantitats in-
gents de diners púbics per tal de garantir que el bo i millor de la ciència 

10. <https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/countries.html> (darrera visita: 15/10/2016).

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/countries.html
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soviètica estigués disponible en anglès per a ells i per als altres lectors 
anglòfons, la qual cosa deslliurava els científics anglòfons de l’enutjós es-
forç d’aprendre llengües estrangeres (Gordin, 2015).

Fins a quin punt l’expansió de l’anglès com a llengua franca interna-
cional funciona avui autònomament, i fins a quin punt forma part d’una 
estratègia teledirigida? Alguns autors han denunciat que les empreses 
d’indexació de revistes científiques pateixen greus biaixos contra les re-
vistes escrites en llengües altres que l’anglès: l’any 2005, per exemple, 
Brasil publicava 5.896 revistes tècniques i científiques, però tan sols 17 
d’aquestes revistes estaven indexades al Science Citation Index (Hamel, 
2007: 63). Per la seva banda, Michele Gazzola ha mostrat en diversos 
treballs com alguns sistemes nacionals de valoració dels treballs cientí-
fics –entre ells l’espanyol– assumeixen els biaixos anglòfons de les em-
preses d’indexació sense parar-hi esment i, en aplicar-los als seus propis 
països, generen perjudicis en la pròpia producció científica (Gazzola, 
2012). Certament, el nombre i la 

diversitat d’actors implicats en el procés resulta tan gran que descarta 
les teories estrictament conspiratives, però tot i això un cert nombre de 
recercadors denuncien que darrere de l’anglicització del camp acadèmic 
no hi ha tan sols uns freds mecanismes de mercat:

El primero [dels objectius de l’article] explora el funcionamiento de la se-
lección y jerarquización en el campo de las ciencias con el ejemplo de las 
publicaciones de artículos en revistas científicas. Una parte intrínseca es la 
selección y exclusión de las lenguas. Estos procedimientos forman parte de 
nuevas formas de control sobre los flujos desterritorializados de personas, 
bienes, ideas y conocimientos que desarrolla el imperio anglosajón junto con 
sus aliados. (Hamel, 2016: 3)

5.2. La reorganització a la cúspide del sistema mundial de llengües 
acadèmiques
L’ascens de l’anglès a la categoria d’única llengua franca internacional 
està afectant en més o menys mesura la posició de les altres llengües. 
El seu impacte més visible és que ja ha forçat les antigues llengües fran-
ques acadèmiques regionals –com l’alemany al centre i nord d’Europa– 
i sectorials –com el francès en el món de la diplomàcia–, que havien 
competit per la posició de llengua franca internacional, a reubicar-se 
en el panorama científic i universitari internacional. Llengües com les 
dues esmentades, que amb l’anglès havien configurat el triumvirat de 
llengües científiques internacionals que calia poder llegir per ser cap-
davanter en el món de la ciència de bona part dels segles xix i xx, o 
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com el rus, que havia estat la llengua de comunicació del bloc soviètic, 
han vist com la seva projecció internacional minvava substancialment i 
com patia la competència de l’anglès en el mercat propi (Gordin, 2015). 
Aquest reposicionament de les antigues llengües franques regionals i 
sectorials és especialment perceptible en el seu retrocés com a recurs 
per a la docència i la investigació més enllà de les seves fronteres lin-
güístiques. A començament de segle xx, per fer carrera científica era 
recomanable ser capaç de llegir en diverses llengües –segons els països 
i l’especialitat, en anglès, francès i/o alemany–, i a nombrosos països 
europeus es donava per descomptat que fins i tot els estudiants univer-
sitaris havien de ser capaços d’entendre textos escrits en les llengües 
del triumvirat. Un segle després, el repertori lingüístic esperable d’aca-
dèmics i estudiants ha canviat de manera substancial: d’una banda, de 
manera cada vegada més marcada hom espera que els acadèmics i fins 
i tot els estudiants universitaris seran capaços d’expressar-se amb fluï-
desa en anglès; d’una altra, sovintegen els planys pel fet que els actuals 
estudiants universitari ja no poden utilitzar materials en altres llengües 
de gran projecció com l’alemany o el francès (Sherman, 2015; Haber-
land i Preisler, 2015).

Val a dir que la reculada de les antigues llengües franques regio-
nals és diferent segons el cas. Així, la reculada del francès i l’alemany a 
l’Europa meridional i central en benefici de l’anglès sembla haver estat 
més contundent que la del rus a l’espai exsoviètic (llevat de les repú-
bliques bàltiques). S’ha de recordar, però, que aquest paper de llengua 
franca internacional del rus és en part sui generis, en la mesura que es 
desenvolupa majoritàriament entre nacions ara més o menys (in)de-
pendents en què el rus té un estatus oficial, ja sigui perquè han quedat 
incloses dins de la Federació Russa de iure o perquè, per raons demo-
lingüístiques i històriques, l’Estat nació independent ha retingut el rus 
com a llengua cooficial. Certament hi ha alguns països en què el rus 
no té estatus oficial però és usat com a llengua franca acadèmica, com 
Armènia, l’Azerbaitjan o l’Uzbekistan, però en altres països de llen-
gua mitjana com els bàltics el declina ràpidament en favor de l’anglès. 
D’altra banda, en altres latituds es detecten també alguns moviments 
per sostreure’s a l’hegemonia anglòfona. És el cas de l’espai iberoameri-
cà, on hi ha intents d’aprofitar la proximitat entre castellà i portuguès 
per tal de crear un espai acadèmic compartit entre Brasil i els països 
hispànics, en una línia que tindria el valor afegit de poder treballar a 
partir d’uns requeriments d’intercomprensió realment fàcils d’assolir i 
que no requereixen ni l’ús de l’anglès ni la tria d’una sola llengua franca 
(Hamel, Álvarez López, i Pereira Carvalhal, 2016).
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L’evolució al capdamunt del sistema de llengües acadèmiques del 
món fins ara mostra una diferència significativa respecte del model 
gravitacional de les llengües del món proposat per De Swaan (2001). 
Dit de manera molt simplificada, aquest model mira d’organitzar el 
conjunt de llengües del món com si fos una constel·lació en què les 
llengües de la memòria –sense estatus oficial, predominantment orals– 
orbitarien entorn de les llengües centrals –llengües de nació Estat, prin-
cipalment– com si fossin els seus satèl·lits, mentre que, al seu torn, 
aquestes orbitarien entorn les llengües supercentrals –grans llengües 
franques regionals, com el xinès, el francès, l’alemany, el suahili, l’in-
donesi, el castellà, etc.–, les quals, al seu torn, girarien entorn de la 
llengua hipercentral, que seria l’anglès. Doncs bé, en el camp de les 
llengües acadèmiques estudiades aquesta classificació en quatre grups 
resulta difícil de detectar per dos motius: d’una banda, i d’ençà com 
a mínim del segle xvii i fins fa relativament poques dècades mai cap 
llengua havia assolit un estatus tan preeminent que pogués ésser consi-
derada la llengua hipercentral sense disputa. D’una altra, perquè d’en-
çà que l’anglès ha assolit l’estatus hegemònic indiscutit, la projecció 
internacional de les altres llengües s’ha reduït en gran mesura i estan 
deixant de funcionar com a llengües franques regionals i sectorials, de 
manera que el seu estatus s’acosta més al de llengües acadèmiques tout 
court que no pas al de llengües franques acadèmiques, atès que, com 
aquestes, encara que continuïn essent usades com a llengua vehicular a 
l’ensenyament superior i en la comunicació especialitzada de les desco-
bertes científiques en fòrums nacionals o regionals monolingües, per 
contra estan deixant de ser usades com a eina de comunicació de des-
cobertes al conjunt de la comunitat científica, suplantades per l’única 
llengua franca, és a dir l’anglès. A més, igual com les llengües aca-
dèmiques nacionals de tota la vida, també les antigues llengües fran-
ques parcials viuen la competència de l’anglès a les seves pròpies uni-
versitats, sobretot en els cursos de tercer cicle destinats a la formació 
d’investigadors, així com en els graus pensats per atreure estrangers 
i/o bilingüitzar els estudiants propis. Ras i curt, doncs, sembla que, 
en el camp acadèmic, el sistema mundial de llengües no seria ben bé 
de quatre esglaons, com el proposat per De Swaan sinó més aviat un 
model triàdic on hi hauria una llengua franca acadèmica, unes quan-
tes dotzenes de llengües acadèmiques de potència molt diversa, però 
bàsicament limitades a l’espai on són també llengua oficial, i diversos 
milers de llengües no acadèmiques (v. taula 4). 
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Taula 4. Les llengües acadèmiques i no acadèmiques segons funcions i difusió social

Tipus Trets Exemples

1. Llengua franca acadèmica Usada àmpliament fora dels seus territoris i amb molta pro-
ducció científica

Anglès

2. Llengua 
acadèmica 

a) completa Usada molt àmpliament en graus i màsters, amb producció 
científica escrita significativa almenys en àmbits de ciències 
humanes i socials

Alemany, francès, txec 

b) parcial Usada en un ampli nombre de graus, tot i que en competèn-
cia amb una altra llengua, i amb producció científica escrita 
limitada 

Danès, neerlandès, català

c) precària Usada només en alguns dels graus impartits perquè la llen-
gua per defecte és una altra, amb poca o nul·la producció 
científica

Basc, gal·lès, marathi

3. Llengua no acadèmica No usada ni per a la recerca ni per a l’activitat universitària Majoria de llengües del món

En tot cas, l’oposició entre llengua franca i llengua acadèmica permet 
classificar les societats del món en quatre grups: les anglòfones, que usen 
l’anglès com a llengua acadèmica única; les no anglòfones amb llengua 
pròpia acadèmica i que usen cada cop més l’anglès com a llengua fran-
ca; les no anglòfones que no usen ni la llengua pròpia ni l’anglès com a 
llengua acadèmica, sinó una altra, tot sovint una llengua postcolonial; 
i les no anglòfones que només usen l’anglès com a llengua acadèmica.

Taula 5. Possibilitats de llengua acadèmica i llengua franca acadèmica

Llengua pròpia Llengua acadèmica Llengua franca acadèmica

1 Anglès Anglès

Anglès
2

Llengua pròpia 
(altra que l’anglès)

Llengua pròpia

3
Llengua diferent de la pròpia

Anglès 

4 Llengua postcolonial

No cal gaire esforç per veure que el quart model resulta el més com-
plex, per la qual cosa cal esperar que sigui també el més inestable. Caldrà 
veure si els països on està implantat es mantenen estables o evolucionen 
cap a les altres solucions, ja sigui la segona o la tercera. 

5.3 Perillen les llengües acadèmiques altres que l’anglès?
La irrupció, sovint sorollosa, de l’anglès en la vida universitària de vega-
des provoca sensacions de vertigen que poden fer pensar en un col·lapse 
imminent de les altres llengües universitàries. Per esmentar-ne només 
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dos exemples, a França fa anys que hi sovintegen titulars com el del 3 
d’abril del 2013 a Libération: «L’université française va-t-elle parler an-
glais?»11, mentre que a Alemanya hi ha autors que es demanen si estem a 
punt de presenciar l’«Adeu a la llengua materna» (Göttert, 2015). Pot ser 
que l’anglès estigui traspassant les funcions de llengua franca i s’infiltri 
perillosament en les funcions de llengua acadèmica nacional?

D’entrada, l’auge de l’anglès en unes quantes funcions acadèmiques 
no hauria de fer pensar que està assumint totes les funcions acadèmi-
ques. Prendre les revistes internacionals com a mesura exclusiva dels 
usos lingüístics en ciència constitueix una metonímia inacceptable en 
què es pren la funció més clarament internacional –comunicar una des-
coberta al món per escrit en publicacions d’àmbit mundial– com si fos 
l’única tasca científica de relleu (Hamel, 2013). Ben al contrari, l’anàlisi 
dels usos lingüístics del Parc Científic de Barcelona va poder posar en 
relleu que les institucions de recerca amb personal multinacional consti-
tueixen petits ecosistemes en què s’usen diverses llengües per a finalitats 
científiques i laborals diferents (Vila, Bretxa i Comajoan, 2012; Bretxa, 
Comajoan, i Vila, 2016).

De fet, ara com ara són comptats els casos en què es pot parlar d’un 
veritable procés de desaparició d’una llengua acadèmica. Un dels casos 
més emblemàtics de llengua acadèmica severament amenaçada de per-
dre aquest estatus és el de l’afrikaans. Format a Sud-àfrica a partir del 
neerlandès en contacte amb altres llengües africanes i europees, l’afrika-
ans és avui dia la llengua inicial d’uns 7 milions de blancs i mestissos i 
és sabut per uns 3 milions més de parlants a la República Sud-africana 
i Namíbia d’acord amb el cens de 2011.12 Fortament imbuïts d’una ide-
ologia lingüística nacionalista de matriu europea, al llarg del segle xx, 
els afrikaners van maldar per estandarditzar la seva llengua i establir-la 
com una llengua completa que acomplís totes les funcions, de manera 
que van bastir fins i tot un sistema universitari en aquest idioma i van 
convertir-lo en un dels dos oficials durant el règim de l’apartheid. L’ar-
ribada de la democràcia multiracial va implicar el pas d’un sistema amb 
dues llengües oficials de iure i de facto –l’anglès i l’afrikaans– a un sistema 
nominalment multilingüe amb onze llengües oficials de iure però amb 
una política lingüística clarament tendent a l’oficialitat única de facto de 
l’anglès (Beukes, 2008; Beukes, 2009; Henrard, 2002). Com a conse-
qüència d’aquest sistema, l’afrikaans recula com a llengua de docència i 

11. <http://www.liberation.fr/societe/2013/04/12/l-universite-francaise-va-t-elle-parler-
anglais_895729>.

12. Font: <http://www.ethnologue.com/18/language/afr/> (darrera visita: 15/10/2016).

http://www.ethnologue.com/18/language/afr/
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de comunicació científica i l’anglès guanya terreny com a única llengua 
vehicular de tot el sistema (Beukes, 2015).

El cas de l’afrikaans il·lustra força bé que, encara que la tensió subs-
titutòria s’estigui generant amb l’anglès, els motiu bàsics de la seva re-
culada cal cercar-los en la dinàmica sociolingüística nacional i no pas en 
l’àmbit internacional. Els perills que assetgen aquesta llengua es deriven 
de la seva associació, als ulls de molts africans negres, amb l’apartheid, 
de les polítiques monolingüístiques nacionals, i de la creixent emigració 
dels afrikaners fora del país (Beukes, 2015). De fet, si més no en teoria, 
els processos d’internacionalització de les universitats no haurien de ser 
necessàriament contraris a les llengües acadèmiques nacionals. En la 
mesura que aquests processos afebleixen les llengües hegemòniques del 
estats nacions multilingües, fins i tot podrien oferir oportunitats a les 
llengües minoritzades per recuperar-se i establir-se com a llengües aca-
dèmiques (Arzoz, 2012a). Sense anar més lluny, al costat de l’evolució 
negativa de l’afrikaans com a llengua acadèmica establerta, cal assenyalar 
que l’evolució de les darreres dues dècades de la majoria de les llengües 
estudiades en el projecte combina el creixement de l’anglès amb l’esta-
bilitat general –o el creixement– de l’oferta en la llengua nacional. De 
fet, al llarg dels darrers vint anys també hi ha hagut llengües que han 
consolidat o fins i tot assolit per primera vegada l’estatus de llengua aca-
dèmica, com el kurd al Kurdistan iraquià després de l’enfonsament del 
règim panarabista de Saddam Hussein, o el cas de l’aimara, el quítxua i 
el guaraní, que han esdevingut llengua de docència universitària sota el 
mandat d’Evo Morales.

Tanmateix, tot i el fet que els retrocessos més importants en llen-
gües acadèmiques siguin causats per factors interns més que no pas 
externs, malgrat les possibilitats teòriques que ofereix la internacio-
nalització i malgrat el fet que també apareixen algunes noves llengües 
acadèmiques, la percepció generalitzada és que les llengües acadèmi-
ques nacionals estan reculant davant l’empenta de l’anglès també en 
les funcions acadèmiques locals. Probablement això és així perquè, tal 
com mostrava l’exemple danès, les universitats estan esdevenint indrets 
més oberts a diverses formes de plurilingüisme.

5.4. Universitats plurilingües, aules heteroglòssiques
Amb l’avenç de la internacionalització, la realitat sociolingüística de 
les universitats canvia i es fa més multilingüe. Les causes per a aquesta 
transformació són diverses, i afecten més unes societats que unes altres. 

En primer lloc, la confluència cap a l’anglès com a llengua de comu-
nicació de les innovacions científiques fa que, cada vegada més, profes-
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sors i alumnes d’arreu del món es vegin confrontats amb la necessitat 
–o almenys l’oportunitat– d’emprar materials en aquest idioma per a les 
seves activitats docents i d’aprenentatge. El canvi, no cal dir-ho, resul-
ta molt més substancial, de vegades fins i tot traumàtic, per a les uni-
versitats instal·lades en l’ús de grans llengües acadèmiques que estaven 
acostumades a disposar de tota mena de materials en les seves llengües, 
que no pas per a les universitats de llengües mitjanes, molt més habitu-
ades històricament a servir-se de materials elaborats en llengües alienes. 
Aquesta transformació implica que, amb molta més freqüència del que 
solia passar, fins i tot dins d’una aula etnolingüísticament homogènia, 
els universitaris es veuen abocats a treballar des d’una perspectiva he-
teroglòssica (García, 2009), és a dir, emprant recursos en diferents llen-
gües de manera simultània: per exemple, fent les explicacions i el debat 
en català a partir d’un articles en anglès i d’un material audiovisual en 
castellà i amb alternances entre les tres llengües (Armengol et al. 2013). 

En segon lloc, el creixement de la mobilitat universitària i la mer-
cantilització de l’ensenyament superior i de la ciència en general fan que 
les comunitats universitàries no sols siguin lingüísticament més diver-
ses, sinó que a causa de les expectatives diferents entre uns i altres s’hi 
produeixin moltes més situacions d’incertesa, de tensió entre preferèn-
cies diverses i fins i tot de col·lisió de drets i d’interessos. Sembla que de 
moment bona part de les tensions generades per les diferents expectati-
ves tendeixen a resoldre’s més a escala micro que no pas a escala macro 
(Sherman, 2015), però no sempre és així. A Catalunya, la instauració de 
les normes de transparència lingüística impulsades en algunes univer-
sitats, segons les quals no està permès de canviar la llengua de docència 
anunciada en el moment de la inscripció, és un exemple local d’aquests 
conflictes (Pons i Parera, 2015), però cal tenir present que a països com 
Finlàndia ja s’ha arribat als tribunals per dirimir si prevalia el dret cons-
titucional a estudiar en una llengua nacional o bé la tria de la Universitat 
de l’anglès com a forma d’internacionalització (Ylönen, 2015).

6. Conclusions

Al món hi ha avui dia entre 6.000 i 7.000 llengües, però només una 
minoria molt reduïda d’aquestes llengües, vora l’1 %, han arribat a ser 
emprades com a vehicle d’instrucció en institucions d’ensenyament su-
perior i/o com a eines de transferència del coneixement científic. Per 
norma general, es tracta de llengües demogràficament grans o mitjanes 
que han tingut darrere un Estat propi –o un moviment d’emancipació 
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nacional– que ha cercat de conrear la seva llengua particular fins a fer-ne 
una llengua completa, és a dir, emprada en tots els àmbits i per a totes 
les funcions. Per aquest motiu, quasi totes les llengües acadèmiques són 
d’origen europeu, Àsia central o Extrem Orient, precisament les zo-
nes on més força han tingut les idees de base nacionalista tant imperial 
com defensiva. El mapa de les llengües acadèmiques mostra que hi ha 
un solapament important entre els màxims graus de desenvolupament 
socioeconòmic i el fet d’haver elevat la llengua pròpia a l’estatus de llen-
gua acadèmica, ben probablement perquè la irradiació del saber cap a la 
pròpia societat constitueix un dels pilars per construir una societat eco-
nòmicament avançada i amb capacitat de participació.

Com altres llengües europees, el català va començar a funcionar com 
a llengua acadèmica –això sí, subsidiària del llatí– durant l’edat mitjana i 
l’edat moderna. La reculada com a llengua de cultura i la dissolució dels 
estats de la Corona d’Aragó al segle xviii va implicar la pèrdua d’aquest, 
però el moviment catalanista va reeixir a retornar-l’hi durant el segle 
xx tot i la repressió de les dues dictadures. En aquest sentit, el cas cata-
là només és singular en la mesura que, gràcies a la vitalitat social de la 
llengua, hom ha aconseguit recuperar l’estatus del català com a llengua 
acadèmica sense haver construït un Estat propi o propici.

L’estudi de l’evolució de les llengües acadèmiques durant les darreres 
dècades permet observar diverses tendències. En primer lloc, és un fet 
que l’anglès ha esdevingut la llengua franca acadèmica mundial i està 
arraconant els competidors en aquesta funció. L’anglès ja és la principal 
eina de difusió de les descobertes científiques, la qual cosa converteix 
aquest idioma en un capital lingüístic necessari per a les noves genera-
cions de científics i acadèmics, que malden per adquirir-lo si no l’han 
après com a primera llengua. També ocupa espais creixents de docèn-
cia, sobretot en els màsters de recerca especialitzat, que per definició es 
conceben com a programes internacionals. Igualment s’imposa com a 
opció per defecte en la majoria de cursos destinats a atreure estudiants 
forans, sovint per raons econòmiques, i en cursos dissenyats com a vector 
d’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres. El procés 
que l’ha dut a aquesta situació combina efectes de mercat i intervencions 
conscients per eliminar els competidors, però, sigui quina sigui la valo-
ració que fem del procés, el cert és que la possibilitat que l’anglès per-
di l’estatus de llengua franca acadèmica internacional a mitjan termini 
sembla ara com ara una hipòtesi remota. 

La revisió de la situació de diverses llengües mitjanes acadèmiques 
ha permès constatar que s’està produint una redistribució de funcions 
i llengües que podria estabilitzar-se en la distinció entre llengua fran-
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ca i llengua nacional en què la primera assumís la majoria de tasques 
de comunicació de les innovacions científiques en contextos interna-
cionals, i les segones retinguessin la majoria de funcions docents i les 
comunicacions científiques en el marc de la comunitat lingüística, tant 
amb col·legues com de divulgació. Fins ara només hem trobat un cas 
contemporani de llengua acadèmica realment amenaçada, i els motius 
de l’amenaça són purament nacionals i no poden projectar-se a altres 
llengües. Altrament dit, la major part dels països amb llengües acadè-
miques pròpies estudiats en el projecte de llengües mitjanes podrien 
estabilitzar-se entorn de la distinció proposada.

Tanmateix, en un context de creixent mobilitat i de mercantilització 
de la Universitat, tot sovint l’anglès es filtra més enllà de les meres fun-
cions de llengua franca internacional i ocupa espais a priori considerats 
idonis per a les llengües acadèmiques locals. No és estrany, per tant, que 
certa part de l’opinió pública –entre la qual, molts acadèmics– tingui la 
percepció que l’anglès pot posar en perill les altres llengües acadèmiques 
fins i tot en funcions que aquestes poden desenvolupar perfectament. 

Tot plegat exigeix que les institucions nacionals i d’ensenyament supe-
rior siguin capaces d’establir les seves polítiques lingüístiques («cap a on 
volem anar i per què volem anar-hi?») i unes pautes de gestió lingüística 
(«com ho organitzem?») fins i tot en els països de tradició més mono-
lingüe. En una institució amb tant component comunicatiu com és una 
universitat, resulta essencial maximitzar la congruència entre la llengua o 
llengües vehiculars de la institució i les capacitats lingüístiques dels seus 
diferents membres, ja sigui el personal docent i investigador, el personal 
administratiu o l’alumnat. De fet, l’obsessió per implantar l’anglès en al-
guns cercles tot sovint condueix a certes paradoxes, com ara la paradoxa 
de l’anglicització induïda per l’administració, que es produeix quan un curs 
o institució adopta l’anglès com a llengua de treball no pas per raons de 
mercat sinó per tal d’assolir uns requeriments més o menys arbitraris de 
l’Estat; o la paradoxa de l’anglicització subvencionada, que es produeix quan 
l’adopció de l’anglès com a llengua d’ús no genera uns beneficis econòmics 
més o menys tangibles, ans al contrari, implica uns costos suplementaris 
no justificables en altres termes (Vila, 2015b: 203). 

En poques paraules, en l’estadi actual de la dinàmica entre projecció 
internacional i difusió nacional, tenim a l’abast un bon nombre d’exem-
ples internacionals que confirmen que llengües com el català poden as-
pirar legítimament a ser llengües acadèmiques relativament completes, 
tot i que difícilment podran ocupar en exclusiva els espais científics i 
universitaris. Per tal d’aconseguir-ho, certament, caldran no sols políti-
ques públiques que treguin el màxim partit dels recursos existents, sinó 
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també el compromís dels actors científics i universitaris, i que tant insti-
tucions com acadèmics entenguin que la vocació internacionalitzadora 
només troba tot el seu sentit si es fa fent partícip dels seus beneficis la 
societat que suporta la recerca. Trobar el punt d’equilibri entre la neces-
sària projecció internacional i la imprescindible irradiació local serà, en 
el fons, el quid d’unes polítiques lingüístiques reeixides.
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Una llengua mitjana europea per 
als joves: les «micropolítiques» 
imprescindibles per al català
Albert Bastardas i Boada
Universitat de Barcelona

1. El projecte sobre les llengües mitjanes

Un dels debats recurrents a l’hora de conceptualitzar la situació sociolin-
güística del català ha estat si l’havíem de concebre com a corresponent a 
una llengua minoritària més, posant-la en el mateix cistell que llengües 
amb molts menys parlants i funcions potencials, o bé en el de les llengües 
de demografia semblant però que disposaven d’estats propis i amb un alt 
grau de normalitat i estabilitat. Certament el cas català és singular, perquè 
no s’adequa exactament ni a un cistell ni a l’altre. Si pensem en «i» i no en 
«o» podríem potser dir que el català és una llengua mitjana i minoritzada, 
un cas no gaire habitual a Europa. És a dir, té tants o més parlants com 
el danès, el suec, el finès, el letó, etc., però viu en unes condicions amb 
factors presents habitualment en els processos típics de minorització. I 
tant pel que fa als aspectes polítics com en els demolingüístics. 

El que històricament ha estat més habitual és considerar el cata-
là com a llengua minoritària. De fet, la majoria de la població d’ori-
gen catalanoparlant pensaven –i molts potser encara ho pensen– que 
parlen una llengua «petita». Fins i tot algun president de l’IEC l’ha 
anomenada així. En un moment donat, però, vam considerar que fora 
interessant provar de conceptualitzar-la com una llengua no minori-
tària/minoritzada i comparar la seva situació amb la d’altres idiomes 
europeus o occidentals d’una demografia semblant, tinguessin o no 
independència política. Es tractava de saber quines eren les mancan-
ces fonamentals que causaven aquesta diferent situació del català i que 
provoquen preocupació sobre el seu grau d’ús en la seva pròpia societat 
i sobre la seva evolució futura.
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1.1. Polítiques lingüístiques: macro i micro
En els altres casos semblants, l’estudi de les seves polítiques lingüísti-
ques permet algunes comparacions útils, però no per inspirar en la seva 
totalitat les intervencions que demanaria un cas com el català. El fet de 
la manca de plena sobirania política i el de les grans migracions del se-
gle xx i de principis del xxi, amb desplaçaments de poblacions majori-
tàriament d’àrees castellanoparlants, crea una ecologia sociolingüística 
realment complexa i no fàcil de poder organitzar i d’intervenir-hi, si cal. 
A part dels usos més directament dependents de les institucions oficials, 
la bilingüització històrica en castellà de la població d’origen catalanopar-
lant fa que la majoria de les relacions socials intergrupals tendeixin, en 
general, a fer-se més en castellà que no pas en català. El català, doncs, 
pot ser vist com a inútil i superflu per part de les poblacions que no el 
tenen com a llengua inicial, donat que, fora d’alguns requisits oficials i 
d’algunes empreses, poden viure habitualment sense fer-ne gairebé mai 
ús, ja que el castellà és funcional pràcticament arreu. Si en desenvolupen 
la comprensió –sempre més fàcil de produir– registren poques pressions 
contextuals més per a la seva adaptació lingüística –fins i tot en àrees 
de clara majoria d’origen catalanoparlant–, ja que sempre podran tenir 
intercomunicació en castellà. De fet, a la pràctica, fora dels àmbits edu-
catius estrictes, la seva bilingüització emissora i el seu ús del català en els 
àmbits socials quotidians és de fet voluntària, cosa per la qual cal agrair 
el nombre no menyspreable de persones que fan aquest pas. 

Aquesta mena de situació, atípica en altres comunitats mitjanes euro-
pees, demana també probablement polítiques i intervencions diferents a 
les habituals en la resta de casos. De fet, les dutes a terme fins ara mostren 
els seus límits, i cal de manera urgent estudiar i reflexionar sobre les cau-
ses d’aquesta evolució, i ser imaginatius en la invenció de noves estratègies 
d’intervenció que poguessin facilitar i promoure un grau més alt d’ús del 
català que en el moment present. Fruit d’aquesta preocupació surt la neces-
sària distinció entre macro i micropolítiques, i proposo que aquesta darrera 
aproximació sigui imaginada, estudiada, experimentada i duta a la pràctica 
en general, si volem intentar avançar a partir de la situació actual. Vol dir 
això que no només s’ha de fer atenció a les comunicacions «instituciona-
litzades» –les de les organitzacions oficials i no oficials– sinó també a les 
«individualitzades» –les que tenen lloc entre els individus particulars en la 
vida diària. De fet és aquí on es juga l’augment o la reducció dels usos de 
les llengües i, per tant, ha de ser el centre d’intervenció prioritària. El que 
passa, però, és que les accions que es puguin dur a terme en aquest pla no 
són fàcils, ja que s’ha d’aconseguir influir i convèncer les persones, que, al 
capdavall, són les que individualment poden decidir quin codi usaran en 
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una interacció específica. I això no sempre s’aconsegueix només per les vies 
institucionalitzades típiques dels usos oficials –en especial en situacions 
com la catalana–, sinó que poden caldre altres estratègies micro. 

El que ve a continuació és basat en l’informe que vaig redactar com a 
president de la comissió del Consell Social de la Llengua Catalana que 
va elaborar el document «Recomanacions al Govern de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a polítiques de foment del català entre la joventut»,1 
aprovat pràcticament de forma unànime per aquest organisme el 2009. 
Malgrat això, la difusió d’aquest informe ha estat pobra, i el cas que se 
n’ha fet des dels diferents governs de la Generalitat de Catalunya, més 
aviat minso. Per això em sembla útil de divulgar-lo per a una discussió 
pública més extensa, dins d’aquesta crida en favor especialment del que 
podríem anomenar «micropolítiques». Bàsicament, les idees que s’hi ex-
posen estan pensades per a la situació de Catalunya, tot i que, evident-
ment, potser amb les adaptacions oportunes, poden ser traslladables a la 
resta dels territoris de la llengua catalana.2 

1. La comissió, a part de per mi mateix, estava formada per Agnès Russiñol i Amat (Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya), M. Bruguers Jardí i Anguera (Mesa de Televisió 
Local, Xarxa Audiovisual Local), Santiago J. Castellà i Surribas (Xarxa d’Universitats Institut 
Joan Lluís Vives), Lluís Gendrau i Julià (APPEC), Jordi Roig i Bonet (Petita i Mitjana Em-
presa de Catalunya, PIMEC-SEFES), i Maria Mora i Radó (Dept. Relacions Laborals i Afers 
Socials Foment del Treball Nacional). També van ser consultats com a experts Joan Pujolar i 
Cos (UOC), Isaac González i Balletbò (UOC), Pau Serracant (Observatori de la Joventut), Da-
vid Vila Ros (Tallers per la llengua), Sònia Llinàs i Gemma Ponsa (Plataforma per la llengua), 
Amado Alarcón (URV), Isidor Marí i Mayans (UOC), i Angelina Puig i Valls (Servei d’Ocu-
pació de Catalunya). També hi van participar representants d’empreses privades i altres entitats.

Podeu trobar l’informe complet, amb els annexos dels especialistes, i les aportacions 
dels altres membres de la comissió, a <http://llengua.gencat.cat/permalink/22bdfa77-538c- 
11e4-a65d-000c29cdf219>.

2. A partir del document de síntesi de les diverses recerques existents en aquell moment, 
elaborat pel Servei d’Informació, Difusió i Estudis de la Secretaria de Política Lingüística 
(SIDE, 2008), que es va adoptar com a document de partida, es van establir que algunes de les 
problemàtiques principalment identificades i que demanaven una actuació prioritària sobre els 
joves eren: 

1) En el pla de l’ús lingüístic: 
a) que «són la franja més capacitada per utilitzar el català en tots els àmbits i contextos, i 

són els que menys la fan servir» (pàg. 4). Per exemple, s’observa que «sobre l’ús del cata-
là fora de la llar, […] excepte en el cas d’amb els companys de feina, la població d’entre 
15 i 29 anys també fa servir menys la llengua que el conjunt de la població» (pàg. 5); 

b) que en l’àmbit metropolità, on resideix la majoria de la població de Catalunya i amb 
forta influència donada la seva centralitat i «capitalitat», l’ús del català per part dels 
joves és molt més baix i clarament minoritari (26 %) que en el conjunt; 

c) que en els encontres socials «la tendència és usar el castellà en el primer moment de 
contacte i amb els castellanoparlants», ja que «el desig de prioritzar la comunicació 
fàcil i la convivència per sobre de l’idioma s’imposa la majoria de vegades», cosa que 
afavoreix l’ús del castellà en detriment del català, ja que en el primer cas «es dona per 
descomptat que l’entén tothom» (pàg. 8); 

http://llengua.gencat.cat/permalink/22bdfa77-538c-11e4-a65d-000c29cdf219
http://llengua.gencat.cat/permalink/22bdfa77-538c-11e4-a65d-000c29cdf219
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2. Les actuacions sobre les comunicacions individualitzades

Per començar, en el pla de les poblacions tres semblen ser fonamental-
ment els grans grups que haurien de ser distingits i sobre els quals el 
Govern de la Generalitat de Catalunya hauria de prioritzar les seves 
accions en matèria de política lingüística per a la joventut. La primera, 
sobre el grup d’L1 (o llengua inicial) catalana i els seus usos intergrupals, 
a fi d’aconseguir una facilitació social superior del català en no canviar 
de llengua tan automàticament davant d’un interlocutor percebut com a 
«no catalanoparlant». La segona, sobre el grup d’L1 castellana provinent 
de les migracions peninsulars del segle passat, a fi d’arribar a un desen-
volupament òptim de les competències en català i a la instauració també 
d’hàbits més favorables que els d’ara a l’ús social d’aquesta llengua. La 
tercera, sobre el conjunt –divers, és clar– dels grups d’altres llengües pro-
cedents de les darreres migracions –que poden incloure els hispanòfons 
sud-americans– per tal de: a) fer-los arribar una visió acollidora i alhora 
positiva de la singularitat lingüística catalana (que els tregui la percepció 
negativa que sobre el català hagin pogut construir), b) ajudar-los eficaç-
ment en el procés d’adaptació social i lingüística, i c) vetllar perquè la 
seva població infantil i juvenil aconsegueixi realment de desenvolupar les 
màximes competències en català i en faci un ús social normal.

3. El grup de llengua inicial catalana

3.1. El canvi dels hàbits lingüístics intergrupals del grup d’L1 
catalana: a) la instauració
Pel que fa al grup de llengua inicial catalana, la tendència força general i 
(quasi)automàtica a l’ús del castellà –en lloc del català– en una interacció 
amb una persona que perceben i/o categoritzen com a «no parlant del 

d) que en el cas del consum mediàtic, lúdicoelectrònic i en el de la premsa el català és 
clarament també minoritari respecte del del castellà (pàg. 7); 

2) Pel que fa a les capacitats lingüístiques: 
e) que el percentatge de l’assoliment de la competència de l’expressió oral al final del 

primer cicle de l’ESO no és pas general (65 %), com tampoc no ho és l’expressió escrita 
(50 %) (pàg. 3); 

f) que «el model escolar ha tingut poc pes en els usos lingüístics més individualitzats», 
ja que «la competència lingüística que s’adquireix a l’escola i la competència necessà-
ria per tal d’utilitzar una llengua amb normalitat a la vida quotidiana no es correspo-
nen», i que, «fora de les activitats més dirigides, els infants i joves castellanoparlants 
inicials continuen instal·lats en la seva llengua familiar, i els catalanoparlants conti-
nuen tenint més tendència a passar-se al castellà» (pàg. 9). 
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català» ve de lluny i és un comportament ben instaurat en el conjunt de 
la societat catalana. Els efectes que això comporta per a la bilingüització 
efectiva dels joves de llengua inicial no catalana són clars: si ja t’adaptes 
tu no cal tant que m’adapti jo. És a dir, si ets tu qui parles amb la teva 
L2 ja no cal que jo parli amb la meva L2. El resultat d’aquesta situa-
ció és una evolució negativa per a l’ús del català fins i tot en aquells ca-
sos en què la distribució de les poblacions segons l’origen lingüístic no 
presenta una separació radical sinó més aviat de mescla i d’interrelació 
equilibrades, o bé amb relativa majoria d’origen catalanoparlant. Això 
repercuteix aleshores sobre el nivell de col·loquialització del català dels 
individus que no el tenen com a llengua primera –ja que no el poden 
practicar tant en contextos informals– i els pot condemnar a sentir-s’hi 
incòmodes i insegurs. 

A hores d’ara, i després de les distintes campanyes que periòdica-
ment s’han anat duent a terme sobre aquesta qüestió, cal concloure 
que l’actuació per a la modificació d’aquest costum que té tendència a 
transmetre’s intergeneracionalment ha de passar també per accions de 
proximitat i més personalitzades que: a) evitin la instauració de l’hàbit 
esmentat i afavoreixin l’ús intergrupal del català com a llengua comuna, 
i b) portin l’hàbit a la consciència dels individus i els ensenyin els camins 
per canviar-lo, en aquells casos en què ja s’ha instaurat. 

Certament, aquí la població adulta hi té també una responsabilitat 
extraordinària, ja que és amb tota probabilitat dels mateixos pares i ma-
res o parents i mestres o professors d’on els infants i joves treuen l’exem-
ple de l’ús del castellà amb altres persones, la gran majoria dels quals, 
com a mínim, també entenen avui el català. El problema, per tant, és 
enrevessat i s’hi hauria de dedicar la màxima atenció quant a recerca i 
experimentació. 

Una de les possibles accions més eficaces en aquest sentit podria ser 
la instauració d’una norma general «persona ja en edat escolar o jove» = 
«llengua catalana». És a dir, en el moment actual sembla com si la pobla-
ció de llengua inicial catalana ignorés que tots els infants de Catalunya 
s’escolaritzen principalment en català i que, per tant, estan capacitats 
per parlar-lo. Caldria aconseguir que aquesta idea penetrés en la ment 
de la societat en general per tal d’aconseguir d’estendre l’hàbit de par-
lar en català a tots els infants i joves, si més no per part de les persones 
que tenen aquesta llengua com a habitual. Si el comportament actual 
de parlar en castellà als individus joves que es categoritzen com si fossin 
no catalanoparlants continua, els esforços del sistema escolar es tornen 
inútils i els nois i noies que no parlen el català a la llar es queden molt 
sovint sense ni motivació ni possibilitat de parlar-lo. 
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Aquest objectiu, per tant, té una importància especial en el moment 
actual en què nous infants i joves s’han incorporat a la nostra societat 
provinents de països llunyans. Si no perceben amb claredat l’ús del ca-
talà com a llengua comuna i d’intercomunicació a Catalunya –es vin-
gui d’on es vingui– l’ús de la llengua esdevindrà prescindible i el seu 
ensenyament escolar serà vist més com una imposició inútil que no pas 
com la facilitació d’una competència necessària en la societat d’acollida. 
En la direcció del futur lingüístic del país no ha d’haver-hi senyals de 
dubte i s’ha de mostrar amb claredat el paper principal del català com 
a eix comunicatiu de la societat catalana plural. 

L’èxit d’aquesta empresa demana, però, no només campanyes generals 
intenses i molt ben pensades sinó simultàniament microactuacions espe-
cífiques en els comportaments més pròxims als individus i en els àmbits 
més quotidians de la població infantil i juvenil, com per exemple a l’es-
pai escolar. Així, una prioritat fonamental és adonar-se del gran poder 
normatiu dels primers moments de la interacció quant a l’establiment 
dels hàbits comunicatius entre les persones. Si dues persones «es conei-
xen» en català és molt més probable que continuïn parlant en aquesta 
llengua al llarg de la seva relació. Cal, doncs, dedicar una atenció espe-
cial als períodes inicials de l’establiment de les relacions interpersonals. 
Si òptimament, per exemple, en les situacions mixtes més equilibrades, 
els pares i mares catalanoparlants donessin l’exemple al seu fill aplicant 
la norma de parlar en català a tots els infants i joves potser el fill no se 
sentiria tan inclinat a instaurar aquest comportament ja des de la seva 
infantesa. Si, a més, a les escoles també es tingués una cura especial en 
les primeres setmanes de la relació pel que fa a la instauració de l’hàbit 
interpersonal de parlar-se en català entre l’alumnat, també es podrien 
evitar aleshores que milers i milers de companys ja instauressin, sovint 
de per vida, una norma lingüística interpersonal favorable al castellà i 
no a la llengua territorial històrica que s’intenta difondre i estabilitzar. 

Aquí pren una enorme importància l’alerta sociolingüística dels mes-
tres ja que, com s’ha dit, el context dels infants tendeix a fer sovint que 
els que procedeixen de famílies catalanoparlants hagin estat més exposats 
al castellà que no pas els de famílies castellanoparlants al català. Cal no 
oblidar que els fills de les famílies d’origen autòcton, en una gran majoria 
de casos, poden exposar-se al castellà a través dels usos dels seus matei-
xos progenitors, quan parlen en aquesta llengua amb persones d’origen 
no catalanoparlant. En canvi, els infants de famílies no catalanoparlants 
tendiran a sentir menys català en els comportaments lingüístics dels seus 
pares i mares, ja que aquests estan proporcionalment menys bilingüitzats 
que els d’origen autòcton i/o tenen menys el costum d’usar-lo. Ja a l’en-
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trada, doncs, del sistema escolar es pot haver produït una asimetria pri-
merenca de competències entre els individus, que ha de ser compensada 
pels mestres i monitors o dinamitzadors, tot influint en l’ús del català 
en general i entre els infants que tenen al seu càrrec. 

Un altre moment també important d’atenció als hàbits i expectatives 
d’ús és el canvi de centre o d’àmbit, tant si és de la llar d’infants a una 
escola primària, com d’aquesta última a un institut de secundària, o bé 
d’aquest a la Universitat o l’empresa. Aquests canvis de centre i/o de grup 
social són de nou moments de (re)instauració de normes lingüístiques in-
terpersonals i, per tant, han de ser d’especial atenció per part de mestres i 
professors, que s’han de fer conscients dels llargs efectes de la negociació 
interindividual de la llengua, i, en especial, entre els adolescents en el 
pas de primària a secundària i també de secundària al batxillerat. Tam-
bé en el món laboral les empreses n’haurien de ser conscients i haurien 
d’acompanyar els joves que hi ingressen cap a l’ús habitual del català. 

Aconseguir tots aquests canvis pot no ser una tasca fàcil però no és 
pas tampoc impossible. L’objectiu general d’introduir a la societat catala-
na la norma «edat escolar o jove»= «en català» pot ser practicable ja que es 
tracta d’atributs físics clarament identificables, respon a un resultat lògic 
de l’activitat escolar i té plena legitimitat. Igual com s’espera que a una 
determinada edat els infants sàpiguen comptar i escriure, a Catalunya cal 
arribar a veure com a normal i plenament habitual que han d’entendre el 
català i saber parlar-lo amb naturalitat. Si la població de llengua inicial 
catalana o bilingüe apliquessin aquest hàbit de forma general molts més 
infants i joves de llengua inicial no catalana es veurien estimulats a usar 
el català i a instaurar-lo de forma natural com a idioma habitual amb 
molts dels seus companys, especialment i de forma clara, com hem dit, 
en els contextos demolingüístics mixtos. 

3.2. El canvi dels hàbits lingüístics intergrupals dels L1 catalana: b) 
la modificació dels comportaments ja instaurats
A part de fer efectius els canvis que calen per assolir els objectius que hem 
proposat per a l’etapa infantil, cal ocupar-nos també de les modificacions 
que cal introduir en les actuacions adreçades als adolescents i joves en 
general. Els individus d’origen catalanoparlant que ocupen actualment 
aquests estrats socials continuen practicant encara majoritàriament, com 
hem dit, un comportament lingüístic basat en l’ús (quasi)automàtic del 
castellà amb els interlocutors que categoritzen com a «no catalanopar-
lants». Aquest comportament té lloc tot i que saben empíricament que, 
com ells, la majoria d’aquests individus han nascut ja a Catalunya i han 
estat escolaritzats bàsicament en català i són, per tant, potencialment 
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capaços d’utilitzar-lo. Així, tots els estudis indiquen que, en els encon-
tres intergrupals no formals, seran, en general, els joves d’L1 catalana 
els que tendiran molt més a adaptar-se al castellà de l’interlocutor que 
no pas a l’inrevés. Això, com ja hem dit, certament té l’efecte de desen-
coratjar l’altra persona en la practica conversacional del català, cosa que 
no facilita gens la col·loquialització ni la seguretat lingüística en aquesta 
llengua. El canvi dels hàbits d’ús dels adolescents i joves actuals, doncs, 
ha de ser considerat com a matèria urgent de reflexió i d’intervenció, ja 
que no només dificulten la imprescindible pràctica de la llengua sinó 
que determinen diàriament en milers de casos que sigui finalment el 
castellà i no pas el català l’idioma que, en general, més ocupi la funció 
intergrupal a Catalunya. 

Aconseguir aquest canvi en el comportament dels individus que ja el 
practiquen no és pas fàcil, ja que es tracta d’un fenomen social llarga-
ment arrelat, que en molts casos tendeix a ser quotidianament practicat 
i viscut amb absoluta normalitat, i sovint sense assabentar-se gens dels 
efectes negatius a què ineluctablement pot conduir. Modificar aques-
ta conducta altament rutinitzada i subconscient demana explícitament 
que sigui duta a la consciència dels individus, que sigui autoexaminada, 
que se’n vegin clarament els efectes evolutius, i, sobretot, que es reforci 
la lògica i la normalitat de l’adaptació al català per part de les persones 
d’origen familiar immigrat però nascudes ja a Catalunya o bé residents 
aquí ja des de petits. Adaptar-se al visitant té tot el sentit, però això és 
completament diferent en el cas de les persones que ja han nascut i/o 
s’han establert al territori de manera habitual i permanent. En aquest cas 
la lògica de l’adaptació social hauria de córrer a càrrec seu. 

A banda de la campanya i del projecte general per fer que tothom que 
pugui parli en català a tots els infants i joves, cal emprendre paral·lela-
ment una forta acció en els seus espais quotidians per tal de poder fer-los 
conscients del problema i d’ajudar-los a canviar aquest comportament tan 
automatitzat, que evita clarament l’ús del català per part dels que no el 
tenen com a llengua inicial. Aquí de nou l’instrument essencial han de 
ser les institucions educatives i en especial els instituts de secundària i 
batxillerat, que han de situar el tema sobre la taula, obrir-lo sense por, 
parlar-ne amb ple respecte i tacte explicant les causes històriques i socio-
lingüístiques que fan al cas, transmetre el valor del respecte per la diver-
sitat lingüística, i proposar les tècniques i/o les estratègies pràctiques més 
eficaces per anar fent possible un canvi generalitzat de comportament. 

Una acció massiva d’aquest tipus demana de les autoritats educatives 
i glotopolítiques del país una tasca important de construcció ideològica 
adequada, d’elaboració d’estratègies i materials, i de formació del profes-
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sorat en aquesta qüestió. La tasca directa sobre els ensenyants és fona-
mental, ja que, en molts casos, ells mateixos participen de la lògica que 
es vol canviar i en són promotors aconscients. Caldrà fer-los entendre bé 
els perills evolutius de la situació si continua igual que ara, i alhora els 
beneficis del canvi que es proposa. Igualment caldrà que comprenguin 
amb exactitud i flexibilitat les estratègies que cal aplicar, les quals en cap 
pas han de conduir a l’enfrontament interpersonal i a la desqualificació 
de ningú. La fonamentació en el valor de la diversitat lingüística huma-
na centrada en aquest cas en el català, l’aplicació d’una ètica intergru-
pal basada en principis universals i solidaris, i la comprensió científica i 
objectiva dels fenòmens socials, haurien de fer-ho plenament possible.3 

4. L’optimització de les competències 
dels joves d’L1 no catalana

Un dels factors que pot influir en el fet que els individus usin una llengua 
és la relació que s’estableix entre la capacitat d’expressió percebuda pel 
propi individu i la necessitat d’usar aquesta capacitat per tal de fer efectiu 
l’acte comunicatiu. Com sabem, en el context català actual, el domini del 
castellà és general per part de pràcticament tota la població, cosa per la 
qual qualsevol persona pot ser entesa usant aquest codi. És peremptori, 
doncs, que el català assoleixi també aquest domini generalitzat per part 
de la població jove i que aquesta es pugui autopercebre com a plenament 
competent i còmoda en el seu ús per tal que pugui ser realment triat pels 
individus per parlar quan escaigui, sense que hi hagin d’intervenir factors 
procedents d’un insuficient desenvolupament de la competència emisso-
ra. Si les persones que no tenen el català com a llengua inicial –sol o amb 
algun altre idioma– no troben espais de socialització adequats per po-
der desenvolupar-lo en el pla expressiu en el mateix grau que el castellà, 

3. A títol d’exemple, l’experiència dels TELP (taller d’espai lingüístic personal), indica 
amb claredat que els individus són sensibles a aquesta perspectiva, i entenen molt bé una argu-
mentació basada en el fet que: 

1) La diversitat lingüística és percebuda com un patrimoni a protegir.
2) La societat catalana ja no és bilingüe, sinó multilingüe.
3) Els hàbits lingüístics individuals són determinants en el grau d’ús social d’una llengua.
4) El grau de comprensió oral del català és molt alt.
5) La llengua catalana és un factor d’integració i de cohesió social insubstituïble, i, 
6) El català és una llengua molt menys minoritària del que ens pensem i és una de les 

més parlades a l’arc mediterrani, espai econòmic de gran importància dins la Unió 
Europea.

V. Suay i Sanginés, 2010. 
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això podria actuar com un factor dissuasiu i fer que tendeixin a preferir 
sempre i en tot moment parlar en castellà, ja que seran igualment en-
tesos. De cap manera es pot fallar en el desenvolupament d’una òptima 
competència col·loquial que permeti als individus de llengua inicial no 
catalana poder usar el català amb fluïdesa i seguretat. 

L’àmbit escolar, en tots els seus graus però especialment en les pri-
meres etapes, esdevé absolutament prioritari des d’aquest angle. Ja que 
precisament és una àrea on el Govern autònom pot tenir una important 
incidència, l’avaluació sociolingüística dels seus resultats i la cerca in-
cansable de la millora de les estratègies que s’hi apliquen és una respon-
sabilitat clara i indefugible de les nostres autoritats. Des d’aquest punt 
de vista cal reconèixer que, pel que fa a un segment força important dels 
alumnes d’L1 no catalana, els efectes del seu pas pel sistema educatiu no 
són del tot òptims en el pla del desenvolupament de l’oralitat conversaci-
onal ni tampoc quant als seus usos lingüístics entre alumnes de diferents 
L1. Malgrat el sistema de conjunció lingüística que s’aplica a la majoria 
de centres educatius públics de Catalunya, amb el català com a llengua 
legalment predominant en el pla vehicular, les competències orals resten 
poc assolides molt especialment en el cas de l’amplíssim grup de joves 
amb altres llengües inicials que tenen poc contacte quotidià amb com-
panys d’L1 catalana. En conseqüència, els seus usos tendeixen a evitar 
el català sempre que puguin, car no s’hi senten segurs ni còmodes, cosa 
que, a més, els pot predisposar fins i tot al desenvolupament d’actituds 
explícitament contràries. 

La responsabilitat del sistema escolar és importantíssima i cal cor-
regir la situació de manera ràpida i resolta. Tal com ja ha estat indi-
cat per algunes comissions creades per la Conselleria d’Ensenyament 
mateixa, urgeix una revisió a fons de les estratègies lingüístiques que 
se segueixen fins ara tant a primària com a secundària per tal de mi-
llorar els resultats actuals de competències orals i d’ús interpersonal 
del català. L’examen intel·ligent i imaginatiu de les metodologies des 
d’un punt de vista psicosociolingüístic és una necessitat peremptòria i 
el Govern s’ho ha de prendre com una prioritat absoluta, sense rega-
tejar esforços ni recursos. 

Cal tenir present de forma clara que la millora dels efectes lingüís-
tics del sistema educatiu no pot venir gaire més ja de l’augment de l’ús 
del català com a llengua vehicular –tot i que a la secundària encara 
potser faltaria camí per córrer–, sinó que cal actuar en especial en la 
reformulació dels objectius i, sobretot, en les accions que es duen a ter-
me a dins i a fora de l’aula. Els mateixos mestres i professors han de 
veure clar que el desenvolupament de les competències orals és absolu-
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tament prioritari en una situació com la de la Catalunya actual, sense 
que això vulgui dir que s’han de menystenir els aspectes escrits de la 
llengua, que eren la responsabilitat clàssica de l’escola. Les estratègies 
d’ensenyament han de ser adaptades a aquest objectiu fonamental i el 
ple domini de l’oralitat ha de ser igualment avaluat i tingut en comp-
te en les qualificacions. Tenir encara avui als centres escolars de Ca-
talunya alumnes que no usin el català per parlar amb els docents que 
utilitzen aquest codi habitualment com a llengua vehicular ha de ser 
una manifestació clara de fracàs i, per tant, necessitada d’intervenció. 
En tots aquells casos en què els grups-classe siguin de clar predomini 
d’alumnes d’L1 no catalana els centres s’han de percebre clarament 
com a organitzacions que, a part dels continguts generals, tenen també 
com a missió fonamental el ple desenvolupament d’una L2 en els seus 
alumnes, i han d’acomodar la seva estructura i les seves activitats a 
aquest objectiu. 

Així, les estratègies didàctiques, en especial en els primers anys, no 
ho poden ignorar. En la nostra situació actual, el desenvolupament de 
l’oralitat conversacional i col·loquial és un dels grans objectius de l’esco-
la. És central aquí reconèixer les limitacions dels efectes sociolingüístics 
que es puguin derivar de la llengua vehicular de l’ensenyament, ja que 
aquesta pot desenvolupar molt més directament la comprensió i fins i tot 
el pla escrit o una certa oralitat formal, però pot quedar més reduït el seu 
impacte sobre l’expressió verbal col·loquial. Sense pràctica continuada 
per part dels mateixos alumnes, i, òptimament, entre ells mateixos, no 
es podrà assolir el grau de comoditat i d’autoconfiança necessaris perquè 
el jove d’L1 no catalana –tant procedent de les antigues com de les noves 
migracions– pugui llançar-se socialment a parlar en català. 

L’experimentació de nous formats de classe, l’organització d’activi-
tats verticals en què els alumnes tenen la responsabilitat d’ensenyar de-
terminats continguts a d’altres de nivells inferiors –tot prenent el rol de 
mestre–, la participació de monitors o dinamitzadors lingüístics al pati 
que ajudin a desenvolupar l’ús del català en les activitats lúdiques i in-
formals, la utilització del teatre fet pels alumnes mateixos, la producció 
de materials audiovisuals pensats i protagonitzats per ells mateixos, la 
promoció d’activitats extraescolars variades on el català sigui la llengua 
habitual, els intercanvis amb escoles de predomini d’ús del català, etc., 
tot això ha de ser activat de manera convençuda per tal d’evitar que els 
alumnes puguin no sentir-se segurs de les seves habilitats conversaci-
onals en català. El Govern ha d’estar convençut de la peremptorietat 
d’aquestes mesures i ha de posar a disposició de la Conselleria d’Ense-
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nyament tots els recursos humans i intel·lectuals que calguin per assolir 
els resultats desitjats. 

Igualment important és, en l’ensenyament secundari, d’actuar en el 
mateix sentit, i reconeixent, a més, els canvis sociolingüístics que tenen 
lloc en aquesta etapa. Cal d’entrada ser conscients de la possible dismi-
nució de l’ús del català com a codi vehicular als instituts respecte del que 
es dona a l’ensenyament primari. Molts professors d’aquest nivell, situats 
especialment en centres on la majoria de la població no és catalanoparlant 
d’origen, poden sentir-se inclinats a no usar amb els alumnes el català 
sinó el castellà. Aquest fet, que es dona precisament en un moment de 
canvis –tant socials com personals– per a l’individu pot no ajudar a la 
consolidació de les competències ni de l’hàbit d’ús del català. Sobretot en 
el primer curs de la secundària, l’alumne haurà probablement canviat de 
centre i pot trobar-se amb companys nous amb els quals haurà d’establir 
les normes d’ús lingüístic que els facilitin la interacció quotidiana. Si a 
l’entorn no hi ha, per part dels professors, un comportament coherent i 
consistent a favor de català, moltes de les pautes que s’establiran tendiran 
fàcilment a afavorir el castellà, i no només entre els alumnes mateixos 
sinó també respecte dels professors. 

Això implicarà molt sovint que, com ja ha estat dit, en llocs on l’alum-
nat és mixt, es perdi l’oportunitat que els joves d’L1 no catalana puguin 
parlar en català amb naturalitat amb els d’L1 catalana. Cal no oblidar 
que, a primària, els alumnes d’L1 castellana, per exemple, poden tendir 
a reconèixer-se com a tals i a establir l’ús interpersonal d’aquest codi, no 
solament entre ells mateixos sinó també amb els d’L1 catalana, ja que, al 
començament, les competències en català encara restaran infradesenvo-
lupades. Serà, doncs, precisament a la secundària, amb nous companys, 
on molts podran presentar-se també interpersonalment ja com a cata-
lanoparlants, i establir pautes d’ús d’aquest codi, si més no amb alguns 
altres alumnes. Els ensenyants d’aquest nivell han de tenir molt present 
les conseqüències sociolingüístiques dels seus comportaments i, els que 
encara no ho practiquin, haurien de mantenir l’ús vehicular i interindi-
vidual del català per tal de produir els possibles efectes esmentats.

Els instituts de Catalunya han de tenir igualment més consciència 
dels mecanismes de desenvolupament de les L2 i tot el professorat ha 
d’adequar-hi responsablement els seus comportaments si hom vol assolir 
una poliglotització adequada de la població. En aquest sentit, la Conse-
lleria d’Ensenyament té també una enorme responsabilitat i ha d’actuar 
de manera ràpida i eficient per encoratjar i fer possibles els canvis neces-
saris en el conjunt de cada centre. La llengua és un fenomen present en 
quasi totes les activitats humanes i no és només responsabilitat dels pro-
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fessors de l’idioma concret sinó de la totalitat dels ensenyants i personal 
dels instituts. Cal certament recordar que més que «llengües» el que hi 
ha són «llenguars», és a dir, accions humanes conjuntes i no pas simples 
objectes teòrics d’estudi.

Els canvis, però, no solament s’han de produir en els professors que 
no ensenyen llengua sinó també en els professors de català, que han de 
comprendre potser més aprofundidament que fins ara els mecanismes 
sociolingüístics i hi han d’actuar en conseqüència. Comprensió de la si-
tuació i de les dificultats que es puguin derivar de l’aprenentatge de les 
L2, tacte, respecte i generació de motivació per parlar el català han de 
ser les seves premisses, més que no pas exigir un coneixement «grama-
ticalista» o bé una posició ideològica determinada als alumnes. Sobretot 
han de contribuir a combatre la «inseguretat lingüística» dels alumnes 
de llengua inicial no catalana respecte del català, i vehicular discursos 
integradors i positius que facin possible la seva acceptació com a idioma 
comú a Catalunya, per damunt dels orígens de cadascú.

Cal formar bé tot el professorat en aquests aspectes, i cal assajar les 
estratègies més adequades que puguin afavorir els usos interpersonals del 
català. Alhora, és ben cert que tots aquests canvis que caldria introduir en 
el sistema educatiu foren més efectius en el marc d’un procés general de 
sensibilització sobre la qüestió, que donaria més força a les reformes que 
calguessin i sobretot contribuiria a fer que, especialment a secundària, 
el professorat reflexionés més sobre la qüestió, s’adonés de la importàn-
cia de la seva participació en el procés i se sentís més acompanyat en els 
canvis que cal emprendre. Cal, doncs, avançar molt més que fins ara en 
la cooperació entre la Conselleria d’Ensenyament i la Direcció General 
de Política Lingüística per tal que les accions siguin en tot moment co-
ordinades i integrades i s’aprofitin les sinergies mútues. 

5. L’impuls de l’ús en el(s) grup(s) d’L1 no catalana

En les zones de més alta concentració de població de llengua inicial no 
catalana, igual com també serà probablement més difícil de desenvo-
lupar l’oralitat col·loquial del català i hi caldrà esmerçar més recursos, 
també s’hauran de crear estratègies específiques per a l’impuls de l’ús, 
tant en les activitats més organitzades com en el pla interpersonal. 
Depassats amb escreix els llindars demolingüístics que permetien una 
integració sociolingüística osmòtica i espontània de les segones genera-
cions dels primers immigrats del segle xx, ens trobem avui amb milers 
de joves residents en àrees metropolitanes i entorns sovint perifèrics 
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de ciutats i viles catalanes amb poca necessitat i motivació de l’ús del 
català en els seus contextos socials immediats. Les grans proporcions 
que van adquirir els desplaçaments de població del segle passat, a les 
quals s’afegeixen les més recents, han reduït moltíssim l’efectivitat de 
la bilingüització en català en encontres cara a cara i demanen noves 
estratègies efectives de promoció del seu ús entre els col·lectius d’origen 
històricament al·lòcton. 

Impossibilitat, per tant, el contacte espontani massiu i sovintejat amb 
la població catalanòfona receptora, la difusió de l’ús del català entre 
aquests joves s’ha de fer ineluctablement des de vies específicament or-
ganitzades i planificades. Cal, doncs, actuar preferentment sobre el seu 
teixit institucional per tal que a través de les organitzacions en què par-
ticipin o amb les quals tinguin contacte es vagin trobant amb espais on 
el català sigui vist com a apropiat i usual. És del tot clar que difícilment 
es podrà arribar a impulsar l’ús interpersonal en aquests casos si abans 
no es promou en els àmbits i funcions institucionalitzats. 

En aquest cas, la via més immediata d’actuació torna a ser òbvia-
ment el sistema escolar, ja que hi passen tots els nous individus a l’edat 
més òptima per al desenvolupament de les competències lingüístiques i 
l’establiment d’hàbits d’ús. Els centres escolars i els instituts, per tant, 
han de desenvolupar i aplicar estratègies clares i efectives que duguin 
els alumnes de llengua inicial no catalana a usar més el català d’una 
manera habitual, almenys en determinades funcions i activitats en el si 
de les institucions educatives. Òptimament, si a mesura que hi vagin 
essent competents el poguessin arribar a usar fins i tot entre ells per fer 
activitats lúdiques i informals i no només en les més típicament esco-
lars, és quan podríem qualificar el procés com a reeixit. Arribar a aquest 
punt vol dir haver creat estratègies actives de desenvolupament de les 
competències de comprensió i d’expressió i, a més, haver aconseguit 
acostumar-los a parlar-se entre ells també en català en l’àmbit escolar. 
És obvi, doncs, que cal donar un impuls molt important a l’estudi i 
aprofundiment pràctic de les activitats de desenvolupament de l’expres-
sió i a la facilitació dels recursos necessaris per tal de poder aconseguir 
aquests objectius. 

Per dur endavant aquestes accions, tot impulsant amb força els projec-
tes que puguin haver ja estat empresos per la Conselleria d’Ensenyament, 
és vital que s’aprofitin les experiències d’èxit que molts mestres i profes-
sors de Catalunya ja han desenvolupat pel seu compte, tot impulsant-les 
i estenent aquelles que vagin essent reconegudes com a més eficients. A 
més, el Departament hauria d’aprofitar els seus millors recursos humans 
en aquest pla i hauria d’invitar a fer conèixer i recollir tot el ric ventall 
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d’estratègies pedagògiques que en l’àmbit local fins ara ja s’han assajat, 
a partir sovint d’iniciatives personals. 

Igualment caldria energitzar molt més les intervencions sobre les acti-
vitats esportives i lúdiques de dependència no oficial, per tal que anessin 
incorporant de manera gradual i normal l’ús habitual del català. A més 
de l’escola caldria que les poblacions infantils i juvenils trobessin conti-
nuïtat en l’exposició i l’ús del català en el seu context social extraescolar. 
És per això que s’hauria de crear un gran programa nacional de promoció 
de les activitats esportives i de lleure en què el català fos l’idioma tron-
cal habitual i ajudés així els joves d’L1 no catalana a identificar aquests 
àmbits com a apropiats per a l’ús del seu bilingüisme en català. És del 
tot necessari que vegin que la seva inversió escolar en català els és útil a 
la pràctica i que és una eina que usen habitualment per fer determinades 
funcions de tipus general. 

En el cas, per exemple, dels instituts, i a diferència d’altres països, tota 
aquesta dimensió ludicoartística és, en general, força inexistent a Catalu-
nya. Es podria, doncs, lligar tota aquesta promoció d’activitats musicals, 
teatrals, de dansa, de jocs, d’esports, etc. al sistema educatiu amb l’ús del 
català, amb la qual cosa es podrien aconseguir simultàniament dos ob-
jectius: augmentar les activitats extracurriculars oferint oportunitats als 
adolescents i alhora modificar la imatge del català com a idioma encar-
carat i apte només per a usos escolars formals. El Govern ha de veure la 
importància d’aquesta dimensió i hi ha de dedicar els recursos necessaris. 

És possible que un programa general d’aquesta mena demani alguns 
canvis organitzatius en els centres escolars i molt especialment en els 
instituts de secundària, així com també l’aprofundiment en la formació 
del personal adequat i/o el reciclatge d’ actualment disponibles. Això no 
ha de fer pas por i és clar que és possible de dur-ho a la pràctica amb la 
cooperació de tots. En aquestes zones de clara majoria de població no 
catalanoparlant els centres educatius s’han de percebre clarament com 
a institucions d’L2, amb totes les modificacions que calguin. Els ado-
lescents i joves del país ho necessiten si volem la igualtat i la inclusió so-
cials i no ens podem permetre per més temps continuar amb les actuals 
condicions. Els organismes corresponents que tenen la responsabilitat 
més directa sobre les noves generacions (conselleries, secretaries, agèn-
cies, etc.) s’han de posar a treballar ràpidament i de forma coordinada 
tot produint sinergies i evitant duplicacions i despeses inútils, al servei 
dels objectius proposats. 

Cal recordar aquí, però, que els usos lingüístics dels joves d’L1 no-
CT vindran força determinats pels nivells de competències que s’hagin 
pogut assolir en l’etapa infantil, fins a primària. És abans de la pubertat 
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–l’etapa òptima per al desenvolupament «nadiu» de les llengües– quan 
s’han d’haver posat les bases que permetin un augment de l’ús del ca-
talà al llarg de la vida de l’individu. Les etapes d’abans de la secundà-
ria són decisives per a la impulsió de les competències lingüístiques i 
cal aprofitar les predisposicions biopsicològiques. Els òrgans fonadors 
són molt més plàstics i l’individu té molta menys por del ridícul que 
després. A més, les categories de representació de la realitat són més 
lliures i és el moment d’afavorir la solidaritat intergrupal i el respecte 
per les diversitats humanes i culturals. El Govern ha de tenir, per tant, 
ben present la necessitat de vetllar adequadament perquè els centres 
escolars tinguin els recursos humans i materials necessaris i apliquin 
adequadament les estratègies d’aprenentatge de les llengües i d’establi-
ment de les pautes d’ús que posteriorment esdevindran habituals. Els 
mestres han de ser ben conscients de la responsabilitat de les seves (no)
accions en aquestes etapes i han de ser també formats adequadament 
per promoure la bilingüització efectiva en català dels alumnes que no 
tinguin aquest idioma com a llengua ja familiar. 

6. La difusió d’un discurs rigorós i integrador 

La complexa situació lingüística de la Catalunya actual sovint no és pas 
fàcil d’interpretar ni d’explicar per part de la mateixa població prota-
gonista. Diversa com és, i havent viscut distintes etapes històriques, la 
població pot sentir-se confosa sobre el sentit dels esdeveniments que hi 
ocorren, sobre les polítiques lingüístiques mateixes, sobre els compor-
taments interpersonals que caldria observar, sobre la situació del català 
dins del procés de globalització, etc. Si no fos ja prou complicat tot plegat 
s’hi pot afegir encara la utilització de les llengües com a objecte de la llui-
ta política partidista, fet que introdueix elements de tensió i de potencial 
divisió en una comunitat que ha experimentat i que experimenta encara 
grans canvis en la seva composició demolingüística. 

Més enllà, doncs, de les formes lingüístiques, de les competències i 
dels comportaments, les representacions a través de les quals els indivi-
dus viuen la seva realitat lingüística quotidiana prenen una importància 
cabdal en l’evolució futura d’una societat complexa com la nostra. És aquí 
on, en una comunitat en què el contacte lingüístic és viscut diàriament i 
de forma contínua, s’hi juguen els sentits i sentiments que els individus 
atorguen a les seves accions, a les seves situacions, i a la definició identi-
tària de les relacions entre els col·lectius que avui es troben a Catalunya. 
Tampoc, per tant, les polítiques lingüístiques poden ignorar aquest pla 
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cognitiu i emotiu dels individus, ja que intervindrà de manera decisiva 
en la legitimació o no de les mesures que es prenguin i en les decisions 
sobre el propi ús lingüístic de les persones com a tals i com a membres 
d’institucions i organitzacions socials. 

El repte al qual ens enfrontem és el de construir un discurs que 
respongui a l’evolució contemporània de la situació sociolingüística, 
que tingui en compte una òptica global, i que sigui acceptable i ade-
quat per a la gran majoria de la població jove de Catalunya. El primer 
problema a abordar és la representació excessivament «minoritarista» 
que es pot fer d’ella mateixa la comunitat d’origen catalanoparlant. 
Sense referents comparatius clars, i percebent-se encara com a conjunt 
«minoritari» dins del marc espanyol, la majoria de persones d’aquest 
grup ignoren que el català és una llengua amb tants o més parlants que 
moltes d’altres d’europees, que, en canvi, són vistes com a plenament 
prestigioses pel seu propi grup i pels altres. Si un noruec, o un suec, o 
un danès, per exemple, no dubten del seu codi propi ni en tenen una 
imatge negativa –encara que sàpiguen altres idiomes i els usin en al-
gunes funcions– per què els parlants catalans n’han de tenir una visió 
menys positiva i més acomplexada? 

El fet que Catalunya ara com ara comparteixi Estat amb altres co-
munitats, i que la seva població sàpiga altres llengües i les usi en deter-
minades funcions que estiguin justificades, no ha de comportar mai ni 
en cap cas que la llengua pròpia del país hagi de tenir menys usos que 
les altres i que pugui haver-hi persones que hi tinguin residència esta-
ble que la ignorin o no la parlin. Cal introduir amb força en el discurs 
aquesta perspectiva europea, sortint del marc purament espanyol, tot 
fent conèixer a tota la població, i especialment als joves, aquesta realitat 
comparativa, que ens ha de poder dotar d’una autoimatge més positiva, 
amb plena confiança en el futur. Alhora, la comparació amb aquestes 
altres comunitats europees semblants ha d’actuar com a horitzó per a la 
nostra, ja que no hi ha cap justificació perquè el català no hagi de tenir 
el mateix que tenen aquestes altres col·lectivitats europees, encara que 
puguin tenir distintes organitzacions d’autogovern. També l’establiment 
d’aliances estratègiques amb aquestes comunitats de llengües mitjanes, 
amb l’acord d’intercanvis i convenis, podria ser un fet beneficiós per a la 
internacionalització de la comunitat lingüística catalana. 

Un altre element important de la representació de la situació sobre 
el qual cal incidir amb rapidesa és en el paper del català com a llengua 
comuna i de cohesió social. L’actual pluralitat de les poblacions demana 
de manera imperiosa l’existència d’un codi compartit que els permeti 
comunicar-se i relacionar-se quotidianament. Ara com ara és el castellà 
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l’idioma que més acostuma a fer aquesta funció, ja que la població d’ori-
gen catalanoparlant ja ha estat avesada, com hem dit, a no usar el català 
amb persones que percebia com a forasteres i com a no catalanoparlants. 
Aquest comportament té, com també hem indicat, importants efectes 
per a la llengua catalana, ja que aquesta, tot i ser la pròpia i històrica de la 
comunitat territorial, queda en segon terme en una funció que li pertany 
de totes totes. Clarament, en la majoria de les situacions normals, el codi 
habitual per comunicar-se entre les poblacions desplaçades amb distints 
orígens i entre aquestes i la població receptora és l’idioma d’aquesta úl-
tima i no pas el d’un dels grups d’origen immigrat. La legítima funció 
del català com a llengua comuna de comunicació i de cohesió social entre 
els distints col·lectius ha de ser emfasitzada i promoguda eficaçment pel 
Govern, tot respectant adequadament els distints idiomes d’origen, i afa-
vorint la integració dels distints grups en un projecte nacional compartit. 

Per tal com cal reconèixer que continuarà la presència del castellà a 
Catalunya, ja sigui com a L2 de les persones de llengua inicial catala-
na, o bé com a L1 de les que ja la tinguin com a nativa, cal tenir-hi un 
discurs molt clar i entenedor que aclareixi els conceptes fonamentals de 
l’organització lingüística de la societat catalana i eviti malentesos que 
puguin crear inútilment incomoditat o incomprensió intergrupal. Des 
del principi general que la política lingüística catalana no va en contra 
de cap llengua sinó que simplement intenta restablir per al català la nor-
malitat que s’hauria aconseguit si no s’hagués interromput el període 
republicà per l’aixecament militar franquista, el Govern ha de promou-
re la recuperació del màxim d’usos socials possibles per al català. Així, 
n’ha de fer la llengua habitual usada per defecte per les organitzacions 
socials, polítiques, econòmiques i culturals del país i, en especial, les 
d’incidència en el món juvenil o creades en el si d’aquest. Aquestes enti-
tats certament tenen absoluta llibertat per usar també els altres idiomes 
que considerin oportuns, sense que aquests, però, arribin a substituir el 
català en les funcions que li pertoquen com a llengua pròpia i històrica 
del país. El català, per tant, hauria de tenir el rol preeminent en l’espai 
comunicatiu públic, tant oficial com no oficial, que el faci vistent com a 
llengua més habitual d’intercomunicació a Catalunya. 

Aquesta preservació i preeminència del català en els usos socials té 
plena justificació si tenim en compte precisament l’actual integració de 
Catalunya en el marc espanyol general, en què l’ús del castellà és pràcti-
cament massiu i exclusiu en la comunicació pública. En aquestes condi-
cions, la normalitat i la sostenibilitat de la llengua catalana només podrà 
ser mantinguda a través d’una situació en què aquesta disposi d’espais 
funcionals clarament preferents o (quasi)exclusius com els que ara ma-
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teix té el castellà pel fet de ser la llengua absolutament majoritària dins 
de l’Estat espanyol. A més, el castellà deté de manera clara les funcions 
oficials de l’Administració central, la majoria dels canals de televisió i 
d’emissores de ràdio, la premsa, els llibres, el cine i els DVD, la informà-
tica, els aparells de jocs electrònics, i un llarg etcètera especialment alt, 
com ja hem dit, en els productes dedicats a la joventut. Cal fer conscient 
la població que els usos reservats principalment al català a Catalunya no-
més poden fer de cert contrapès davant de l’abassegadora presència del 
castellà, i que són absolutament necessaris, doncs, des de l’òptica de la 
sostenibilitat lingüística universal, tot aplicant el principi de subsidiarie-
tat lingüística que afavoreix les llengües locals pròpies davant de les d’ús 
més general i internacional (Bastardas, 2004 i 2005). 

El Govern ha d’emprendre les accions necessàries per explicar ade-
quadament a la població jove i també en general el sentit de les mesures 
que es prenen en política lingüística. Aquestes no són òbviament una 
persecució d’una llengua que és l’idioma natiu de la meitat dels residents 
a Catalunya i l’L2 usada àmpliament per la resta, sinó l’organització d’un 
sistema que faci possible una distribució de funcions on el català en té 
unes de pròpies i precises que justifiquen el seu coneixement i li donen 
utilitat. Si no fos així, podria ser vist com un idioma superflu i inneces-
sari. Amb la globalització aquest tipus de situacions serà cada vegada 
més comú en el planeta, ja que les poblacions de les economies desen-
volupades sabran cada vegada més llengües, cosa per la qual hauran de 
determinar funcions exclusives per a les pròpies de cada grup si hom vol 
mantenir les singularitats de cada col·lectiu i la diversitat lingüística de 
l’espècie. 

El tractament discursiu de la pluralitat lingüística interna de la jo-
ventut actual a Catalunya s’ha de fer des d’una aproximació intel·ligent 
i respectuosa, ja que, al costat de les dificultats objectives per fer que 
les poblacions d’L1 no catalana més segregades i concentrades assolei-
xin un nivell còmode i col·loquial d’expressió en català, hi poden jugar 
també de manera important les diferències socioeconòmiques entre les 
poblacions de distint origen. Tal com ja s’ha detectat en diversos punts, 
especialment de les àrees metropolitanes, és força fàcil que es pugui do-
nar una associació del català amb imatges negatives respecte dels seus 
parlants d’origen, representats com a persones hostils i amb les quals 
hom pot sentir-se enfrontat o socialment i econòmicament distanciats. 
És del tot pertinent que s’estudiïn de forma adequada les associacions 
simbòliques i les ressonàncies cognitivoemotives que especialment els 
joves d’L1 no catalana sostenen respecte del català. Cal seguir molt 
atentament el procés de construcció identitària per tal d’identificar què 
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fa problemàtica als ulls de certs joves l’adopció del català com una de 
les seves llengües habituals.

En això, els programes de ciències socials dels instituts de secundària 
han d’incorporar les explicacions històriques i socials que calguin, per 
tal de difondre un coneixement adequat de les causes que ens han dut 
a la situació actual i dels valors que han de presidir la convivència mul-
tilingüe a Catalunya. Aquest creixement de resistències lingüístiques i 
identitàries –fins i tot futbolístiques, per exemple– en força punts de les 
àrees amb més alta població hispanòfona és un fet important que ha de 
ser tingut en compte. Cal reflexionar encertadament sobre les causes 
d’aquesta evolució i crear i dur a la pràctica estratègies precises d’expli-
cació i diàleg amb aquestes poblacions joves que desfacin els malentesos 
grupals i afavoreixin la mútua comprensió social. 

En aquesta direcció, cal construir i transmetre amb claredat un dis-
curs que alhora aculli les diferències lingüístiques de les poblacions de 
la Catalunya actual i situï el català com a llengua fonamental de cohesió 
social i sustentadora del projecte futur del país, en un món global i fra-
ternal. Acceptant el poliglotisme dels individus, produït per la diversitat 
dels seus orígens i per les noves llengües que adquireixen a part de les 
presents en la família, la comunitat catalana aspira a poder normalitzar 
finalment el ple ús de la seva llengua pròpia en el seu país, i a donar-li 
un futur estable i digne oferint-la com a vehicle comú de comunicació 
social també a les persones de llengua inicial distinta que han establert 
la seva residència a Catalunya. Integrats tots plegats en àrees superiors 
i més àmplies de comunicació, i amb els usos funcionals que pertoquin 
d’aquestes altres llengües en les comunicacions internacionals, el català 
ha de disposar de manera clara dels màxims usos socials i públics possi-
bles en l’espai nacional, única manera d’assegurar alhora la seva viabilitat 
com a instrument de comunicació i d’identitat. 

La consciència de la diversitat interna ha de dur a la comunitat d’ori-
gen autòcton i a les autoritats governamentals a obrir-se a l’acceptació de 
creacions culturals dels joves que no provinguin de la tradició purament 
catalana i a acceptar un mestissatge amb nous estils i formes artístiques 
i estètiques. És per això que cal evitar la identificació de la llengua cata-
lana només amb determinades formes socioculturals i maneres de viure, 
ja que s’ha de veure, com a llengua comuna i compartida per tots, com 
a vehicle vàlid i plenament apte per reflectir i expressar la diversitat cul-
tural i d’orígens existent. És precisament renunciant a l’exclusivitat de 
les formes estilístiques i estètiques tradicionals associades al català per 
part del seu grup històric com l’idioma pot ser vist i acollit també com 
a seu pels grups d’origen no autòcton actualment presents a Catalunya. 
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7. El pla socioeconòmic

Totes les actuacions que fins ara han estat indicades en el pla de les po-
blacions i en el nivell més interpersonal i discursiu quedaran afeblides 
i tindran moltes menys possibilitats d’èxit si no van acompanyades de 
canvis importants en d’altres camps i, en especial, en el món laboral. En-
cara que pròpiament ara no parlem de relacions interpersonals de tipus 
privat, com fins ara, és en aquest pla del «guanyar-se la vida» on els indi-
vidus, i particularment els que no tenen el català com a llengua familiar, 
poden veure més fàcilment la utilitat de la llengua i la justificació del 
seu aprenentatge. Un sistema educatiu que promogui l’adquisició plena 
d’un idioma que després no sigui demanat ni tingui valor en el mercat 
de treball acabarà per ser incomprès i bescantat per l’opinió pública, que 
no entendrà la inversió d’hores i esforç demanades i n’exigirà lògicament 
la transformació. 

En unes condicions actuals on una part ja important de la població 
laboral –i especialment la més jove– domina el català tant de forma oral 
com escrita cal augmentar ara de manera urgent l’impuls del canvi en 
aquelles empreses i organitzacions que encara no hagin adoptat mesures 
adreçades a trencar les rutines lingüístiques heretades d’etapes políti-
ques anteriors. Aquest fet esdevé encara més decisiu davant dels nous 
desplaçaments migratoris dels darrers anys, que en molts casos, i en 
especial a les àrees metropolitanes, només tindran la via laboral com a 
camí de possible contacte quotidià amb el català, donada la composició 
demolingüística dels seus llocs de residència. Les empreses de Catalu-
nya, aleshores, esdevenen un factor sociolingüísticament molt impor-
tant en la determinació de l’evolució futura del país i en la consolidació 
o no del català com a llengua preferent de comunicació social habitual 
entre els joves. 

Els joves, amb la seva entrada al món laboral, tenen l’oportunitat de 
canviar de context social i d’establir-hi nous comportaments lingüístics, 
sense la càrrega de l’origen i del costum social establert en els seus àmbits 
de socialització primària. Aquest moment serà crucial per a l’establiment 
dels seus hàbits lingüístics, ja que tindran moltes més probabilitats d’en-
trar en contacte amb persones procedents d’altres sectors socials i geo-
gràfics, amb les quals hauran d’establir les pautes habituals d’interacció 
lingüística. Les polítiques i criteris lingüístics de les empreses –i també, 
òbviament, les dels centres d’educació superior– adquireixen aleshores 
una rellevància molt especial, perquè molts individus d’L1 no catalana 
hi faran noves relacions precisament a fora dels seus àmbits habituals, 
moments òptims per practicar el català com a idioma interpersonal. 
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A més, com va ser indicat pels experts que van col·laborar en la po-
nència, la sociologia de les organitzacions apunta que, en l’accés al (pri-
mer) lloc de treball, no sols es produeix una segona socialització (lin-
güística) a partir de l’accés, sinó que hi ha una socialització anticipada que 
actua induïda per l’orientació professional i sobretot per la presentació 
formal a una convocatòria laboral. Per això és important –en la gestió lin-
güística de les organitzacions– establir una bona caracterització lingüís-
tica dels llocs de treball i explicitar en les convocatòries les competències 
lingüístiques que seran valorades en la selecció, com a requisit o com a 
mèrit en l’accés a la plaça. Dit d’una altra manera: si la competència lin-
güística és condició d’accés a un lloc de treball desitjat, tots els candidats 
que hi concorrin s’orientaran cap a l’adquisició d’aquesta competència, 
que arribaran a tenir molts dels que no obtenen la plaça. En canvi, si es 
vol incentivar o requerir l’adquisició de la competència lingüística des-
prés de l’accés al lloc de treball, en el millor dels casos només la persona 
seleccionada adquirirà la competència.

8. Conclusions

Per concloure i destacar els elements essencials del que hem anat expo-
sant, tot contextualitzant-los en marcs superiors, cal tenir en compte que:

1. La població catalana d’origen autòcton viu avui en contacte estret i 
continu amb poblacions d’altres llengües, i, en especial, d’L1 caste-
llana, amb la qual té molt establert el costum d’usar-hi no pas el ca-
talà sinó el castellà. Demolingüísticament es tractava de volums força 
igualats, que ara, però, s’han anat modificant a favor del castellà a 
causa de la natalitat històrica diferencial i dels nous moviments mi-
gratoris, que o bé són ja d’L1 castellana o l’adopten per damunt del 
català com a idioma de relació intergrupal. 

2. El context sociopolític on té lloc aquesta convivència ve determinat 
pel fet que el català no és la «llengua de l’Estat», sinó a l’inrevés, ho 
és el castellà, i pràcticament de forma abusiva. Això implica la «nor-
malitat» de l’ús del castellà en moltes de les comunicacions instituci-
onalitzades de gran impacte (televisió, ràdio, Internet, xarxes socials, 
premsa, cine, llibres, DVD, jocs electrònics, etc.), i en les grans orga-
nitzacions comercials (publicitat, etiquetatge, atenció al públic, etc.), 
on el català només té un paper clarament secundari. 

3. Sobreposada a aquest context, la globalització potser no ajuda pas a 
afavorir una imatge positiva de futur de les llengües dels grups sense 
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Estat propi i/o en situació minoritzada, sinó que amplifica –encara 
que sigui virtualment– la percepció de la major utilitat de les llengües 
de gran extensió i dels beneficis que es deriven de disposar de grans 
codis mundials. El castellà, en aquest, cas –tot i que no únicament– 
té també aquest rol. 

4. Això pot incidir en el pla econòmic –també molt important en les 
expectatives d’utilitat lingüística–, ja que, unit al procés de transnaci-
onalització de l’economia catalana, contribueix a desdibuixar l’antiga 
percepció del català com a llengua econòmicament i laboralment útil 
i/o necessària. La imatge relativament «prestigiosa» del català per a 
l’ascensió socioeconòmica pot anar-se afeblint també a mesura que for-
ça càrrecs intermedis o directius de les empreses siguin ja ocupats per 
persones d’origen no autòcton amb poc o gens ús habitual del català. 
Si a això hi afegim el costum intergrupal favorable al castellà, veurem 
que els usos lingüístics en els àmbits socioeconòmics –principal àm-
bit d’encontre intergrupal– poden no ser gaire positius per al català. 

5. Fonamentalment, l’únic àmbit on el català pot ser considerat teòri-
cament «majoritari» –si bé no pas exclusiu– és el de l’educació pri-
mària pública, ja que ha de ser l’idioma més habitualment usat pels 
mestres com a llengua vehicular. A la pràctica, però, es pot donar 
sovint el cas que els mateixos mestres parlin personalment en castellà 
als alumnes que perceben com a parlants habituals d’aquest codi, i/o 
que un percentatge important d’infants no desenvolupi adequada-
ment la plena competència emissora oral en català. Això pot ocórrer 
freqüentment en els nombrosíssims casos en què la gran majoria dels 
individus de l’escola/barri són d’origen no catalanoparlant. Sembla 
que en l’educació secundària l’ús del català és inferior per part dels 
professors, cosa que no ajuda a estabilitzar i fomentar l’ús del català 
per part de l’alumnat. Les dinàmiques sociolingüístiques que podri-
en aprofitar el canvi d’institució escolar per afavorir ja des del primer 
dia l’ús interpersonal del català són, en general, totalment absents. 
Tampoc en gaires instituts es fan activitats de tipus lúdic orientades 
a acostumar els alumnes a la utilització del català fora dels estrictes 
usos formals de l’aula. 

6. En el pas de les institucions escolars al món laboral es poden produir 
guanys o pèrdues per a l’ús del català, segons els contextos. En els 
casos en què la composició i/o la política de l’organització sigui més 
catalana, hi podrà haver guanys per a l’ús del català, però si és a l’in-
revés això pot no produir-se i, en canvi, es poden registrar casos de 
pèrdua d’ús del català per part de persones d’origen autòcton. Igual-
ment pot passar en els entorns universitaris. 



E L  C A T A L À ,  L L E N G U A  M I T J A N A  D ’ E U R O PA

290 

7. A part de les polítiques macro més generals que se centrin en les co-
municacions institucionalitzades i més formals, de les organitzaci-
ons oficials i no oficials, l’atenció al pla microinterpersonal és també 
molt important. En aquest sentit s’ha de superar la fase de fer només 
«campanyes» aïllades i s’ha de passar a un gran procés coordinat amb 
la participació dels centres educatius, de les associacions de les ciutats, 
barris i pobles, i de les entitats cíviques, que porti el problema dels hà-
bits d’ús interpersonal a la consciència i a les pràctiques dels individus. 

8. El català és avui, doncs, una llengua destinada a viure estretament 
«entre altres». Des de la perspectiva de la seva sostenibilitat futura cal 
que disposi clarament de funcions –institucionalitzades i individu-
alitzades– preferents i sentides com a «apropiades» pel conjunt de la 
població, es vingui d’on es vingui. En cap cas no pot deixar de recu-
perar plenament la seva funció legítima de llengua pròpia i comuna de 
Catalunya i ser eix, per tant, de la convivència social en la diversitat. 

9. És urgent una política de col·laboració entre els organismes gover-
namentals i les institucions acadèmiques i de recerca a fi de poder 
avaluar acuradament les dinàmiques sociolingüístiques en marxa, i 
d’experimentar distintes estratègies d’afavoriment de l’ús del català 
per part de la població jove. La creativitat i la innovació en les micro-
polítiques lingüístiques són d’una prioritat absoluta. 
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Els autors proposen el concepte de llengües mitjanes (medium-sized language 
communities) per a aquelles comunitats amb dimensions demogràfiques prou 
àmplies (entre 500.000 i 25 milions de parlants) per poder disposar de recursos 
administratius, acadèmics, comunicatius i polítics, siguin o no totalment 
independents. Des d’aquesta categorització, el català no és pas una llengua 
petita, raó per la qual es compara la seva situació amb la d’altres llengües 
europees semblants (com ara el danès, el neerlandès, el finès, el noruec, el 
suec, el txec, el lituà, l’estonià, etc.). 

La tria de llengües a la llar, en el si de les famílies, constitueix una de les 
claus de la socialització lingüística de les noves generacions, i d’això s’ocupen 
cinc capítols del llibre. Les dades recollides assenyalen que a Catalunya els 
parlants de català com a primera llengua tenen una considerable vitalitat 
etnolingüística subjectiva, com ho prova el fet que la majoria mantenen l’ús del 
català en la criança dels fills. Fins i tot s’observen casos de castellanoparlants 
d’origen que adopten el català (són nous parlants) com a llengua principal 
a la família, alhora que s’hi manté el castellà. En canvi, les recerques sobre 
transmissió lingüística intergeneracional en els altres territoris de llengua 
catalana són més descoratjadores: el castellà predomina en les famílies 
bilingües, tendència que contribueix a la castellanització generalitzada tant a 
les ciutats valencianes com a la badia de Palma.

En aquest context, les polítiques lingüístiques prenen una importància cabdal 
per continuar o per revertir la pèrdua dels usos de les llengües minoritzades. 
La qüestió encara esdevé més complexa amb l’actual procés de globalització, 
que internacionalitza les societats i pot fer entrar en crisi els ecosistemes 
tradicionals en què se solia mantenir la linguodiversitat humana. El llibre 
també estudia a fons les polítiques lingüístiques en l’àmbit acadèmic i destaca 
la importància de les actuacions micro com a eina per impulsar els usos 
interpersonals.
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