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Llengua i geografia

Entre nosaltres encara crida l'atenció que un geograf s'ocupi del fet lingüístic,
un aspecte que potser algú considerara es pot suposar aliéa l'ernfasi territorial que
demana el nostre enfocament científic. Certament, i al marge dels importants
estudis toponímics, l'aportació dels geografs espanyols de les últimes decades a
l'estudi de la geografia lingüística ha estat ben minsa, a l'igual que la seva atenció
a la geografia cultural en general. Hom només pot espigolar textos com els hete
rodoxes i polemics estudis de VicencRosselló en relació a la petja catalana a Múrcia
(1975), un article d'Eugenio Ruiz Urrestarazu referit a Euskal Herria (1991) i, en
una línia més estrictament geolingüística, les aportacions d'Ismael Valles sobre el
catala (1991 i 1995). A casa nostra també s'ha publicat un assaig metodologic,
fors:adesorientat, de dos geografs holandesos (Wessels i Mansvelt, 1993).

1 malgrat aixo, ens sembla que per assumir la necessitat de contemplar el
fet lingüístic en l'estudi de la geografia d'Espanya no és precís esgrimir, com
a criteri d' autoritat, la creixent aparició d' estudis geolingüístics (en particular
a Gran Bretanya i al Canadá);' ni cal remarcar que les llengües són creacions

1 No és l'objecte d'aquest anide assajar una recopilació bibliográfica sobre la geografia lingüística; ens
limitem a ressenyar una de les fites en l'auge d' aquesta temática en els darrers temps, l'obra coordina
da per Colin H. Williams (1988): Language in Geographie Contexto
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de I'home amb una plasmació territorial rica en matisos i en capacitat infor
mativa; ni tampoc hem d'insistir en la transcendencia de l'utillatge comú del
geografper a l'explicació de la realitat geolingüística, com ara la jerarquia urba
na, les comunicacions, les migracions o els límits administratius. Entenem
que per valorar la importancia de la llengua en la caracterització de la geo
grafia hispánica n'hi ha prou amb ser conscients que l'organització territorial
del país, i per tant el mapa autonornic, resulta incomprensible sense assumir
i entendre la diversitat lingüística de I'Estat; no endebades les llengües són un
fenomen geopolític de primer ordre, en tant que factor essencial de les dife
renciacions nacionals (Lacoste, 1986). 1 no és només que la resta dels fets
geografics repercuteixen en el mapa lingüístic, sinó que, com senyalen Wilbur
Zelinsky i Colin H. Williams: «The geography of language is so intimately
interwoven with political, erhnic, religious and a variety of other social phe
nomena, and with the geography of population and communications, and
even certain aspects of the physical habitat, that we cannot fully understand
any of these non-linguistics topics without giving the linguistic its due» (1988,
p.337).

En aquesta ocasió hem volgut fer una aproximació de carácter basic (si hom
vol, superficial i tot) a una temática tan amplia i complexa com ho és la geo
grafia lingüística peninsular. Es tracta simplement d' establir una analisi com
parativa del grau de coneixement oral de la llengua autóctona en cada una de
les sis comunitats amb més d'una llengua oficial, partint principalment de la
representació cartográfica d' aquesta variable expressada a escala municipal: les
trames i intervals són, per tant, els mateixos en tots els casos. D'aquesta mane
ra es tractara, en primer lloc, de coneixer la diferent implantació territorial de
cada llengua per tal de, finalment, assajar una aproximació al pes real del bilin
güisme en el conjunt de l'Estat, Cal observar que aquesta analisi comparativa
entre les sis comunitats bilingües és possible gracies a la progressiva incorpo
ració de preguntes referides al grau de coneixement de la llengua autóctona en
censos i padrons. Concretament, en el cas de Galícia el primer cens que recull
aquesta informació és el de 1991. A aquesta eina estadística, imprescindible
per a l'estudi de les llengües d'Espanya des d'un prisma geografic, s'afegeixen
altres recursos fonamentals: alguna obra básica en la caracterització de la situa
ció legal i real de les llengües en cada comunitat (Siguan, 1992; Euromosaic
Report, 1995), la creixent bibliografia elaborada des de la sociolingüística, una
important enquesta del CIS sobre el coneixement i ús de les llengües cooficials
(Siguan, 1994) i algun excel-Íent material cartografic de divulgació
(Departament de Cultura, 1992).

El mapa de les llengües peninsulars

Una qüestió previa a l'hora d' estudiar l'estat de les llengües peninsulars és la
definició de quines són i quin és el seu domini territorial. En contra del que
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hom podria pensar, no és una tasca simple, donat que la qüestió implica pen
dre partit davant els diversos litigis terrninologics i geopolítics: la relació entre
gallec i portugués, la unitat del catala, la consideració que mereix l'asturlléones
i l'aragones, les discordances entre llengua i límit autonornic, etc. Així, el trae
tament cartografic que el darrer AtlasNacional deEspaña dedica a les llengües
és un magnífic exemple sobre com amagar i manipular la informació rnitjancant ,
els mapes: una mostra més que I'Estat encara no ha assumit pas la diversitat
lingüística.

EIs geografs, en les seves obres de divulgació referides a la realitat penin
sular, sovint han inclos algun mapa deIs diversos dominis lingüístics o, si
més no, han fet algunes referencies a llengües i a dialectes; paradoxalment,
són les darreres obres de geografia d'Espanya, elaborades en el context
autonornic, les que no dediquen ni una ratlla al tema lingüístico La majoria
dels mapes de les llengües peninsulars reproduYts en atles o manuals de geo
grafia d'Espanya formen una cadena de copies i plagis que arrenquen d'un
confús mapeta publicat els anys vint dins l'enciclopedia Espasa (veu «España.
Filología»). Aquest model fou esmenat per Martín Echeverría (1928) i repro
durt, entre d'altres, per Lautensach (1964) i Arija Rivarés (1972).2 No apa
reix un mapa elaborat de bell nou i molt més correcte fins el 1962, dins el
popular Atlasde bachillerato universaly deEspaña (p.92), publicat per Aguilar
i dissenyat pel geograf Antonio López Gómez. A aquest mapa seguirien, a
finals deIs anys seixanta, els de les enciclopedies Larousse i Catalana, d'a
cord ja amb les dades publicades en les noves obres de dialectologia hispa
nica."

Amb tot, hom podria pensar que avui dia sí que és prou ben conegut i repre
sentat el mapa lingüístic peninsular, pero alguns exemples recents ens fan dub
tar-ho, comencant pel ja esmentat AtlasNacional deEspaña i seguint per obres
de divulgació (Rubenstein, 1991) o fins i tot especialitzades (Moseley - Asher,
1994). Es per aixo que partim d'un mapa en el qual hem intentat resumir la
informació elaborada pels lingüistes, i amb el que pretenem ressaltar la unitat
lingüística de cada domini (dins i fora de les fronteres estatals), no barrejar
idiomes amb dialectes i jerarquitzar i diferenciar visualment les llengües fortes
(d'ampli ús, normativització i normalització) respecte de les febles (en la situa
ció contraria i, a més, qüestionades per alguns pel que fa a la seva diferenciació
idiomática respecte del castellá).

2 Amb mes o menys canvis, també figura en algun llibre de text del franquisme (SantiagoAndrés Zapatero:
Perfilgeogrdfico deEspaña, Élite, 1960, p.87) i en atles com el Nuevoatlas deEspaña d'Aguilar (1961,
p.139) o 1'Atlas básico Aguilar(1975, p.20). Paradoxalment, Gabriel Cano García reprodueix la ver
sió de l'esmentat atles de 1961 en la seva Geografta deAndalucía(<<Andalucía, un espacio diferencia
do», vol. 1,Tartessos, 1987) com a suposada prova de la concordanca existent entre els límits auto no
mies i els del dialecte andalús.

3 En particular 1'Atlas lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) del CSIC (en el qual no s'admet la dife
renciació del bable i la fabla), l'obra d'Alonso Zamora Vicente (Dialectología española, Gredos, 1967)
i el mapa inclos per Antonio Tovar en Lo que sabemos de la lucha de lenguas en la Península Ibérica
(Gregorio del Toro, 1968)
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Mapa!
Les llengües peninsulars
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La vitalitat territorial de les llengües (1991)

No volem de cap manera fer una analisi de caire sociolingüística sobre la situa
ció de les diverses llengües minoritaries. Pero sí convindra no perdre de vista
algunes dades basiques sobre el prestigi i difusió social de cada llengua autoc
tona, tot assajant una simple taxonomia de les sis comunitats autonornes amb
més d'una llengua oficial, a partir de les dades de l'enquesta del CIS. Per a tal
fi n'hi ha prou amb observar el modellingüístic preferit a l'ensenyament d' en
tre els quatre que proposa l'enquesta. D'aquesta manera hom pot distingir tres
situacions:

a) a Catalunya la majoria absoluta de la població (540/0) defensa l'ensenya
ment en catala, amb el castella com a assignatura obligatoria,

b) a les Balears, Galícia i Euskadi, la majoria relativa dcls enquestats (del 30
al 370/0) voll'ensenyament en castella, amb la llengua propia com a assigna
tura obligatoria,

e) finalment, al País Valencia i a Navarra la majoria absoluta (53 i 670/0)
demana l'ensenyament en castella, amb la llengua propia només com a assig
natura optativa.
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Val a dir que la quarta opció (ensenyament en la llengua de la Comunitat
amb el castella com a assignatura voluntaria) només té un pes significatiu al
País Basc (13% dels enquestats).

Insistim, pero, que el nostre objectiu és fer un assaig de comparació entre
les sis comunitats oficialment bilingües pel que fa al grau de coneixement oral
de la llengua propia i de la seva diversitat espacial, representada a nivell muni
cipal i amb dades del 1991. En els territoris amb llengua autóctona no oficial
intentarem aportar alguna dada orientativa per tal de, finalment, aventurar una
avaluació de la població bilingüe d'Espanya.

Catalunya

A Catalunya el 68.3% de la població sap parlar catala i la distribució territo
rial d' aquesta variable no presenta grans contrastos a escala municipal, en com
paració amb el que s'esdevé a la resta dels Países Catalans. Hom troba munici
pis amb un ús del catala superior al 91% de la població de més de dos anys una
mica per tot arreu, excepte a l'area metropolitana de Barcelona. Fora de l'area
barcelonina, es registren valors anornalament baixos principalment a la perife
ria de les grans ciutats (Conca d'Odena, Girona...) i a nombrosos nuclis turís
tics (Lloret-Blanes, Roses, Roda de Bara, Salou, Begur, 1'Ampolla...).4 Una lec
tura atenta del mapa permet reconeixer fets geografics, actuals o del passat, com
ara la repercussió d'indústries locals (Flix, Cercs...), la petja de la immigració
produída durant la construcció dels aprofitaments energetics a la Ribagorca o
la incidencia de les duanes (la Jonquera, Portbou i les Valls de Valira).

EIs nuclis urbans exteriors a la regió metropolitana de Barcelona rarament
aporten percentatges de bilingües inferiors al 700/0; n' és excepció Tarragona,
amb un 64.5%. D'entre els municipis amb més de 30.000 habitants, presen
ten un percentatge de catalanoparlants superior al 800/0 les ciutats de Manresa
i Igualada (82.60/0). Valors del 70 al 790/0 es registren a Girona (78.60/0),
Figueres, Lleida (74.50/0) i Reus. Dins la regió metropo.litana no manquen tam
poc localitats amb una elevada proporció d'habitants amb coneixement oral
del catala (64-760/0): Granollers, Mataró, Sant Cugat del Valles, Vilanova i la
Geltrú o la mateixa ciutat de Barcelona (70%). Sabadell i Terrassa mostren uns
valors intermedis, d'un 61%. Per descomptat, als municipis que van rebre un
allau migratori més fort els corresponen valors inferiors, poc per damunt de la
meitat dels habitants (Badalona, Cerdanyola, Esplugues, Mollet, Rubí, Sant
Boi, Sant Feliu) o un xic per davall d' aquesta proporció (Barbera, Castelldefels,
Cornella, Gava, 1'Hospitalet, el Prat, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans);
el percentatge més baix es registra a Sant Adria de Besos, amb només un 41.50/0
de catalanoparlants.

En valorar l'evident repercussió de la immigració en el fet lingüístic paga la
pena no perdre de vista els calculs que mostren com Catalunya tindria avui dia

4 Emprem les xifres de 1986, pe! fet d'ésser manifestament erronies les de 1991, als municipis de l'Albagés,
Bovera, Farrera, Lladorre, Llobera, Llorac, Margalef i Pontós.
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Mapa 2
O/o de catalanoparlants (1991)
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només 2.360.000 habitants si de 1900 enea no hi haguessin arribat nous ciu
tadans (Cabré, 1995); d' aquesta xifra als 4 milions de catalanoparlants actuals
hom no pot deixar d' observar l'elevada integració cultural de molts nouvin
guts i particularment dels seus fills, que en bona mesura han acabat per adop
tar el catala com una llengua també propia. Per descomptat, els estudis gene
racionals posen de relleu que els nous catalans que han tingut més dificultar
per a coneixer la llengua del país són els arribats els anys 60 i primers 70, en
un context migratori massiu, i a una Catalunya sense capacitat de difondre la
seva parla (Siguan, 1992, p.162). De la comparativament facil integració lin
güística dels immigrants es deriva l'espectacular creixement (en més de 15
punts) del coneixement parlat del catala entre 1981 a 1991. Igualment, la xifra
de catalans que no entenen la llengua autóctona és íorca baixa: 6.20/0.

Com és ben sabut, el catalá també és la llengua propia d'una llenca arago
nesa (Franja de Ponent pels uns, Franja Oriental pels altres) formada per uns
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63 municipis? i amb una població de 49.000 habitants. En funció de les enques
tes disponibles (Euromosaic, 1995; Martín Zorraquín, 1995), sembla un cal
cul prudencial afirmar que el 930/0 de la població parla catala, Tot i la manca
de rang d' oficialitat, l' ensenyament del catala és present a un bon nombre de
pobles de la Franja (Espluga, 1995); cal exceptuar-ne, pero, I'Alt Matarranya
i la vall de l'Isavena, fet que posa de manifest la més gran vinculació d' aques
tes comarques amb les ciutats aragoneses d'Alcanyís i Graus i, en algun cas, l'a
llunyament relatiu de la seva parla respecte de l' estandard,

D'altra part, la llei de regim especial de la Val d'Aran (1990) va establir final
ment l'oficialitat de «1'aranés, varietat de la llengua occitana i propia d'Aran», jun
tament amb el castella i el catala. Aquesta llengua és parlada per un 61% de la
població de dret de més de dos anys, i només el 7.7% dels aranesos afirma no enten
dre-la. Curiosament, l'elevada immigració i l'ambigu paper del catala a la vall, esta
fent del castella una lingua ftanca, particularment entre els joves (Euromosaic).

Illes Balears

El percentatge de catalanoparlants sobre la població insular amb 6 i més anys
era del 66.7% el 1991. El 1986 el percentatge era 5.4 punts superior, pero aquest
paradoxal descens possiblement obeeix principalment al canvi de denominació
de la llengua en l' enquesta: si ara es demana sobre el coneixement del catala,
abans es feia en relació a «la llengua de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears»
(Ginard, 1995). Tot plegat no deixa de ser símptoma d'un problema d'identitat,
encara que molt més lleu que al País Valencia, on no cal imaginar els resultats
d'una enquesta que demanés a la població sobre el grau d'ús oral del catala.

La relació entre nivell de coneixement de la llengua autóctona i grau d'urba
nització i transformació turística és del tot evident, tant si analitzem els resultats
a escala insular com si ho fem per municipis. Les arees que preserven més la llen
gua coincideixen amb l'interior rural de l'illa de Mallorca i, en menor grau, la part
occidental de Menorca i alguns pobles de la Serra de Tramuntana. Menorca asso
leix el nivell més elevat de catalanoparlants (81.3%), en tant que Eivissa i
Formentera resten amb el 58.9% de la població; Mallorca presenta una situació
intermedia (66.1%). D'entre els municipis de més de 20.000 habitants, els valors
més destacats es troben a Ciutadella (880/0), Manacor, Maó i Inca. La ciutat de
Palma registra prop del 570/0, en tant que el valor mínim s'observa a Calvia(36.70/0).

Un de cada 10 illencs no entén el catala. Aquesta dada un xic elevada té molt
a veure amb la vitalitat del flux immigratori en els darrers decennis: a banda
de factors que dificulten la presencia social del catala en molts ambits, cal no
perdre de vista que encara no ha transcorregut prou temps perqué els meca
nismes d'integració dels nouvinguts (prop d'una tercera part de la població)
s'hagin pogut desenvolupar.

5 La majoria dels estudis dialectals n'exclouen la vall de Benasc. Per contra, el fet que s'ensenyi catala a
l'escola de Vencilló -un dels pobies de colonització de l'area del canal d'Aragó i Catalunya, segregat
d'Esplús el 1989- fa pensar que possiblement calgui incloure'l dins la Franja
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Mapa 3
O/o de catalanoparlants (1991)
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País Valencia

La realitat geolingüística del País Valencia, com la d'Euskal Herria, resulta
summament contrastada i complexa. És, per dir-ho amb asepsia científica, un
magnífic camp de proves per a la geografia cultural.

Com és sabut, les dues zones lingüístiques del País Valencia (determinades
a escala municipal per la llei d'ús i ensenyament del valencia de 1983),6 pre-

6 EIs límits geografics del catala a les terres meridionals del PaísValencia no han estat descrits amb prou
exactitud fins fa pocs anys (Sanchis, 1974; Montoya, 1989). Cal assenyalar que en alguns nuclis es
parla una llengua diferent a l'emprada en el seu cap de municipi: són castellanoparlants els nuclis del
sud de Crevillent (El Realengo i San Felipe Neri) així com Canalosa en el Fondó de les Neus; el cas
contrari s'observa a la Zafra (Villena), Barba-roja (Oriola) i Pou Blanc (Monfort),
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senten uns límits molt irregulars i amb diversos tascons de penetració mútua,
- de manera que la franja litoral catalanoparlant ateny en alguns punts només

20 km. Fins i tot hi ha dos enclavaments castellanofons a l'extrem sud del domi
ni (repoblacions tardanes lIigades a l'expulsió morisca), on també es produí el
fenomen contrari: Í'avanc de colons del Pinós pel Carxe, als termes murcians
de jumilla, Iecla i Abanilla, aplegant encara no un miler d'habitants.

Tot i amb aixo, la dualitat territorial de les lIengües valencianes no explica
ni de bon tros els relativament baixos percentatges de catalanoparlants: la majo
ria dels valencians (890/0) viu en el domini territorial del catala, pero d'aquests
només el 570/0 parlen la lIengua. En el conjunt de la Comunitat la xifra baixa,
si fa no fa, a la meitat de la població.

Les comarques de muntanya del nord (Maestrat-Ports) i del sud valencia (al
Sistema Subbetic, pero incloent les terres baixes de la Ribera i la Safor) cons
titueixen sengles ilIots de gran fidelitat al catala, fins el punt d'haver estat ano
menades «reserves de la llengua» (Rosselló, 1995).7 És justament a les ciutats
de la zona meridional (Alzira, Gandia i Alcoi) on trobem el percentatge més
elevat de catalanoparlants (un 80%). Dins d'aquest sector de les anomenades
comarques centrals, l'únic municipi que presenta un percentatge anornalament
baix de catalanoparlants és el nucli industrial d'Ibi.

Entre ambdues polaritats, fortament catalanoparlants, hi ha una zona afe
blida, básicament formada per l'Horta de Valencia i el Camp de Morvedre
(Sagunt, 36.80/0). D'entre els municipis amb més de 30.000 habitants, els de
1'Horta presenten valors que van d'un 330/0 (Paterna, Mislata) a un xic per
damunt del 40% (Torrent, Burjassot i la mateixa ciutat de Valencia, amb un
43.3%). A les ciutats de la Plana hi ha una major presencia del catala: Castelló,
60.1 % i Vila-real, 71.40/0.

Pero les comarques on el catala es troba en una situació de reculada més evident
són les de l'extrem meridional del domini. Als factors comuns a les arees urbanes
de l'Horta s'hi afegeix la radical transformació turística de la costa (Benidorm,
28.30/0) i un procés més antic de deserció de la lIengua propia (Montoya, 1995).
A la ciutat d'Alacant el catala es troba gairebé en un nivell residual, donat que només
un de cada quatre ciutadans el sap parlar (a Elx el percentatge puja al38.1 %), essent
fins i tot superior el nombre d' alacantins que no l'entén. En aquest cas no es trae
ta d'una simple conseqüencia de la immigració dels darrers temps: elsvinguts d'una
altra comunitat no arriben al terc de la població, en tant que més de la meitat del
cens ha nascut al mateix municipi alacantí. Més aviat el que s'ha produn és un pro
cés de castelIanització endogen, en el marc del secular retrocés del carala a la part
més fragil, marginal i periférica del seu domini.

Pel que fa a la zona castellanofona, cal dir que en general hi ha una elevada
comprensió del valencia, i fins i tot en alguns lIocs trobem percentatges signi
ficatius de parlants. Les comarques més refractaries davant el catala són les més
allunyades i historicarnent amb uns vincles relativament més febles amb la ciu-

7 Pel que fa als munieipis d'Adsúbia, Calíg, Llueena, Manuel i Xert, desestimem per poe versemblants
les dades del eens de 1991 i emprem les de 1986.
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O/o de catalanoparlants (1991)
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tat de Valencia: Racó d'Ademús, Plana de Requena i Utiel i Vall d'Asora. A les
comarques esmentades cal afegir el Baix Segura, en aquest cas com a reflex de
l'escassa vitalitat del catala a l'area d'Alacant, fet que inhabilita la llengua per
a tenir una mínima presencia i acceptació en pobles on -paradoxalment- fins
el segle XVIII s'havia parlat valencia (Abad, 1994; Montoya, 1986 i 1989).

El progrés del valencia és lent: el 170/0 de la població ni tant sols l'entén i
l'enquesta del CIS observa que és la comunitat autónoma amb dues llengües
romaniques on es registra un grau més baix d'integració lingüística dels nou
vinguts (150/0).

Euskal Herria

En abordar la geografia actual de la llengua basca cal recordar que el seu
domini peninsular ha patit una reculada secular, fins restar confinada básica
ment al vessant cantabric de Navarra i Euskadi a l'est del Nervión. Fa més de
400 anys que el basc no es parla a Las Encartaciones ni al sud d'Naba i Navarra
(a Tudela potser mai va ser emprat); a la major part d'Naba fa 200 anys que el
basc deixá pas al castella, En els darrers cent anys el retrocés més dramatic s'ha
produít a la Navarra mitjana, desapareixent primer de Pamplona i després de
la seva comarca, com abans s'havia esdevingut a Vitoria."

A grans trets la seva área actual coincideix amb el poblament en caserius,
donat que ha estat el medi rural el que ha assegurat la pervivencia de la llengua
autóctona, en tant que la població de les arees urbanes, fins a temps ben recents,
havia seguit un clar procés de substitució lingüística. Les zones fortament eus
kaldunes resten avui fragmentades en tres conjunts, separats per passadissos més
urbanitzats: la zona de Gernika-Markina, la del Arratia-Nervión, ambdues a
Biscaia, i la més extensa del Goierri-Tolosa-Urola Costa a Guipúscoa, que es
perllonga sense solució de continurtat pel nord de Navarra. En aquesta
Comunitat, la major vitalitat del basc s'observa, a banda del vessant atlantic, a
la capcalera de l'Arakil (Burunda, vall de Larraun) i -amb menys intensitat- a
la vall d'Aezkoa (capcalera de l'lrati). Especialment afeblit es troba el basc
-dins l'area bascofona- a les valls de l'Erro i de l'Arga. Sempre dins el domini
propiarnent bascofon, s'observen valors minsos en les comarques més urbanit
zades (Gran Bilbao, Baix Bidasoa, Donostia, Duranguesado, Deba) així com a
les més periferiques: Plentzia-Mungia i localitats com Orozko. Dels municipis
amb més de 30.000 habitants, els valors més elevats es registren a Eibar (62.7%)
i a Donostia (53.40/0); percentatges entre el 41 i 490/0 els trobem a Renteria,
Irun i Getxo; finalment, a la capital autonómica basca i a les ciutats del Gran

8. En relació a la geografia del retrocés del base, a banda de l'Enciclopedia General Ilustrada delPaís lÍtlsco
(veu «Euskara»), ens remetem a la següent bibliografia:
Autors diversos (1960): Geografta histórica de la lengua vasca, Icharopena, Zarautz, 2 vol.
Echaide harte, Ana (1986): «La lengua vasca en Navarra», A.J. Martín Duque (dir.) GranAtlas de
Navarra. 2. -Historia, pp. 238-240, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona.
Yrizar, Pedro de (1981): Contribución a la dialectología vasca, Caja de ahorros de la provincia de
Guipúzcoa, Zarautz.
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El nombre d' euskalduns propiament dits (amb bon domini oral de la llen
gua) en tot l'ambit lingüístic es xifra al voltant dels 710.000. En les nostres
dades incloem, pero, l'ambigua categoria censal dels anomenats quasieuskal
duns o bilingües passius: aquells que entenen o parlen amb dificultar el basc.
A Navarra el percentatge de parlants del basc només arriba 16.6%. A Alaba
(on fa pocs anys el percentatge era inferior al navarres) ara coneix la llengua
basca el 28.60/0 de la població de més de dos anys. El percentatge s'eleva a prop
del 400/0 a Biscaia i fins al 64.5% a Guipúscoa.

Crida l'atenció la presencia de bascotons en zones on la llengua havia desa
paregut completament, si bé rarament s'assoleix el 30% de la població.
Lincrement d' euskalduns en els darrers anys ha estat espectacular, particular
ment a les ciurats mitjanes: Beasain, Arrasate, Eibar, Andoain, Llodio... De
1981 a 1991 el coneixement del basc a Euskadi ha pujat 10 punts, fins a situar
se en el 46.1% de la població. Aquest procés ve donat en gran mesura per la
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presencia del basc a l'escola: els nens i els joves són les úniques generacions amb
majoria d' euskalduns, en tant que els erdaldunes dominen en tots els grups d' e
dat a partir dels 20 anys.

A Navarra, el fenomen de reeuskaldunització té, de moment, menor intensi
tat; a Estella i a Pamplona s'observa certa revitalització, amb un percentatge de
coneixedors del basc de l'ordre del 150/0. La Ribera i, en general, els pobles a l'est
i sud d'Olite són ara per ara impermeables a l'aprenentatge del basc. 1és que, a

-diferencia d'Euskadi, on la cooficialitat afecta tot el territori, a Navarra es distin
geixen tres zones lingüístiques (mapa 5), i aquesta delimitació té conseqüencies
directes en el grau de presencia del basc a l'escola, generalment nul-la a la zona no
bascofona,

Gallee

Galícia és la comunitat amb un grau més elevat i homogeni de coneixement
oral de la llengua propia. Segons el cens de 1991, el 91.4% de la població amb
3 o més anys són galegofalantes (un altre 30/0 no contesta aquesta qüestió).
Lenquesta del CIS senyala Galícia com la comunitat on la integració lingüís
tica dels nouvinguts és més alta: el 59% saben parlar gallec. Igualment es pot
afirmar que gairebé tots els castellanoparlants entenen prou bé el gallec
(Seminario de Sociolingüística, 1995).

En el mapa corresponent crida l'atenció el do mini dels valors máxims, obvia
ment la causa última d'aquesta situació és la condició de Galícia com a comu
nitat d' emigració, amb una població vinguda de fora només del 70/0, a la qual
cosa cal afegir l'isolament secular, el fort grau de ruralització i la llunyania rela
tiva de grans ciutats castellanoparlants. D'altra part, la gran extensió dels ter
mes municipals gallecs suavitza les diferencies entreparroquies, donant una
imatge cartográfica més homogenia,

Els municipis amb valors inferiors al 91% de galegofalantes són gairebé una
replica de la xarxa urbana. Els percentatges als municipis amb més 30.000 habi
tants oscil-len entre un 900/0 (Santiago de Cornpostel-la, Lugo, Vilagarcía de
Arousa i Orense) i un 81% (la Corunya, Ferrol i Vigo). La feblesa relativa del
gallec a les ciutats s'observa també en els globals provincials: Orense i Lugo
presenten uns percentatges de galegofalantes del 950/0, cinc punts per damunt
de Pontevedra i la Corunya.

Com sempre, les estadístiques sobre el grau de coneixement oral ens poden
donar una imatge massa optimista de la realitat sociolingüística. Cal observar
que el mateix cens recull que només el 550/0 de la població utilitza el gallec com
a llengua principal, en tant que el 330/0 sols el fa servir a vegades. Hi ha una
clara tendencia regressiva en l'ús del gallec entre les diverses generacions d'una
mateixa família, i el decalatge entre ús i coneixement de la llengua autóctona
és particularment important entre els joves.

Els valors un xic inferiors en tres municipis fronterers de Galícia (O Barco,
Negueira i A Mezquita) anuncien la proximitat a l'anomenada Franxa

47



Exterior, i tot el que comporta la seva situació de diglossia i d' anormalitat
lingüística: conflictes sobre la identitat de la parla, complexe lingüístic,
absencia del gallec a l'escola, etc. Aquesta franja oriental té una població de
72.000 habitants i esta formada per uns 16 concellos asturians de la Terra
Navia-Eo (Babarro, 1994), altres 15 municipis al Bierzo i 4 més a Zamora
(Entre-as-Portelas). Malgrat la manca de dades a escala municipal, hom pot
aventurar la presencia de valors en general inferiors als de Galícia, essent l'a
rea més propera a Ponferrada la que ha experimentat un major grau de cas
tellanització: només la meitat dels joves del Bierzo occidental saben parlar
gallec, en tant que el percentage puja al 820/0 als tres municipis de Zamora
(Rubal, 1992).

Mapa 6
% de galegofalantes (1991)

q ! km I 3p
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Les parles oblidades

Lanalisi de la geografia lingüística espanyola restaria incompleta si ens limi
téssim a les comunitats que han donat un rang d' oficialitat a la llengua autoc
tona a tot o a una part del seu territorio Com ja ha estat ressenyat, el catala i el
gallec ultrapassen els límits autonornics a Aragó i a Múrcia, d'una banda, i a
Astúries i a Castella i Lleó, de l'altra. No són aquests els únics casos de discor
danca entre els límits polítics i els administratius, ni els únics on la llengua resta
totalment desprotegida i la població condemnada a una forta diglossia, com a
inexorable preambul de l'extinció de la llengua.

Al llarg de la frontera meridional amb Portugal, i principalment a
Extremadura, hi ha diverses poblacions de parla portuguesa. La més impor
tant és Olivenca (annexioriada a Espanya el 1801, juntament amb Táliga), on
segons un cens municipal recent, dels 10.621 habitants, 3.645, la majoria gent
gran, parlen normalment portugués (Eurornosaic); cal pensar que el percen
tatge de bilingües ocasionals pot acostar-se a la meitat de la població. La resta
de poblacions lusofones són algunas aldees de Valencia de Alcántara (Viudas,
1988), Herrera de Alcántara (Ferreira), Cedillo, Eljas, San Martín de Trevejo,
Valverde del Fresno i La Alamedilla (aquest darrer a Salamanca i la resta a
Cáceres)."

Lasturlleones és una llengua (pels uns) o dialecte historie (pels altres)!" a la
quall'Estatut d'Autonomia d'Astúries es refereix afirmant que «el bable gozará
de protección. Se promoverá su difusión en los medios de comunicación y su
enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su
aprendizaje». Efectivament, la Junta del Principado ha adoptat diverses iniciati
ves en favor de l'asturiá, tot emparant la normativa elaborada per l'Academia de
la Llingua Asturiana, pero no ha generalitzat el seu ensenyament. Aquest parlar
resta totalment desprotegit a Castella i Lleó i a Cantabria, i ni tan sols hi ha gai
res dades sobre la seva vitalitat i ámbit territorial, per bé que es pot donar per
extingit a viles i ciutats, El nombre de parlants només pot ser estimat a Astúries,

9 Hi ha partidaris de la identificació de la parla dels pobies de la serra de Gata com a Íleones de transi
ció al portugués. Sobre el particular ens remetem a:
Azevedo Maia, Clarinda de (1997): «Os falares fronteiricos do concelho do Sabugal e da vizi nha
regiáo de Xalma e Alamedilla», Suplemento IVda Revista Portuguesa de Filología.
Gargallo Gil, José E. (1995): «Toponims de frontera a la Península Ibérica: als llindars de l'ámbit lin
güístic gallec-portugues i del catalá/valencia», Materials de toponimia, 11(mestratge detoponímia, 1990
1991), pp. 1.069-1.088, C. Denes-Univ. de Valencia-Ceneralitat V, Valencia.
Viudas Camarasa, Antonio (1982): «Un habla de transición: el dialecto de San Martín de Trevejo»,
Lletres Asturianes, n. 4, pp. 55-71; i del mateix autor (1987): «Islotes lingüísticos: las hablas de la
comarca del Trevejo (Cáceres) yel chinato de Malpartida de Plasencia», El hablaenExtremadura, pp.
67-73, Junta de Extremadura, Mérida. '

10 Segons la doctrina més o menys oficial, reben la denominació de dialectes histories aquells dialectes
delllatí «que no han llegado a alcanzar la categoría de lenguas» perqué «las circunstancias sociopolí
ticas y culturales les impidieron alcanzar un uso culto que les diera categoría de lengua, porque los
núcleos históricos (Aragón, León) que hubieran podido afianzarlos perdieron poder y sus variedades
fueron quedando reducidas al ámbito campesino y retrocedieron frente al castellano, que desempe
ñó el papel de lengua culta», restant reduides amb el temps «a una serie de hablas con mayor o menor
vitalidad, muy erosionadas por la presencia del castellano» (García Mouton, 1994).
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on hom el situa al voltant dels 360.000 (d'Andrés, 1987), a la comarca portu
guesa de Miranda do Douro uns 6.000 habitants saben parlar el dialecte mirandés
(Verdelho, 1993);11 i a la resta del domini Íleones, tot fent un calcul prudencial,
potser hi hagi 50.000 persones que coneguin les parles autoctones.

Laltra llengua o dialecte historie, l'aragones, resta en una condició encara
més precaria atenent tant al menor nombre de parlants com a la major desa
tenció per part del govern aragonés. El seu ambit territorial apareix molt frag
mentat i mal conegut, estimant-se en 15.000 el nombre de parlants habituals
de la fabla (Conte, 1977; Nagore, 1989). El cens de 1981 va incloure una pre
gunta molt confusa (fins i tot gramaticalment) sobre el particular: «¿conoce o
utiliza algún habla propio de la región aragonesa?»; com era d' esperar els resul
tats van ser desastrossos i inaprofitables, també pel que fa al catala (Consello
d'a Fabla Aragonesa, 1983). Prou limitada és de per si la validesa de la decla
ració subjectiva censal sobre el coneixement d'una llengua com per, a sobre,
plantejar aquesta qüestió a una població indiferent o avergonyida de la seva
parla, i amb rnolt escassa consciencia dels seus trets definidors a causa de l'absen
cia total de la fabla de l'escola, dels mitjans de comunicació i en definitiva de
tots els usos formals.

Resta per veure si la recent reforma de 1'Estatut d'Autonomia aragonés es
traduira en un canvi efectiu en l'ús, la valoració social i el coneixement de les
llengües autoctones, Si més no, cal congratular-se del canvi; alláon abans només
es parlava de la protecció que mereixen les diverses modalidades lingüísticas
d'Aragó, ara es diu que: «Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de
Aragón gozarán de protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los
hablantes en la forma que establezca una Ley de Cortes de Aragón para las
zonas de utilización predominante de aquéllas» (art.Z, L.O. 5/1996 de 30 de
desembre).

Finalment, encara cal afegir a les llengües territorials marginades les empra
des per la major part de la població musulmana de Ceuta 1 Melilla (rnés de
29.000 habitants el 1986): l'arab i, en menor mesura, el berber (o tamazight),

Conclusions

Llengua i Geografia

En aquesta apressada revisió de les dades del darrer cens ens hem limitat a
l'estudi d' un parametre basic, el grau de coneixement oral de la llengua. Resten,
pero, infinitat d' aspectes per analitzar i de variables per correlacionar des d' una
óptica geografica. Alguns censos, com ara el gallec, han inclos qüestions que
permeten una aproximació al grau d'ús de cada llengua, o coneixer els ambients

11 Aquest parlar ha tingut alguna presencia a l'escala primaria. A la capital de la comarca no és emprat,
si més no des de cornencaments del segle passat. D'altra part, els parlars lleonesos de les localitats por
tugueses de Rio de Honor i Guadramil es donen per extingits.

so



(familiar, escolar, laboral) on s'empra cadascuna i amb quina intensitat. Tots els
censos permeten, igualment, analitzar les pirámides d' edats de la llengua, deduir
ne l'evolució passada i les perspectives de futuro És possible també analitzar la
relació del fet lingüístic amb el migratori i cercar relacions amb diverses varia
bles socials, culturals i economiques, El geograf esta perfectament preparat per
a l'estudi de tots aquests aspectes, així com per a l'analisi de la influencia de
parametres topologics en la geografia lingüística: distancia a llengües vemes,
aíllament físic, capacitat d'interrelació i obertura a les comunicacions...

Pero si hi ha un aspecte on la interpretació del geograf pot ésser més fructí
fera, és en l' estudi de la repercussió de la jerarquia urbana en la difusió dels
canvis en els patrons lingüístics. La realitat espanyola ens ofereix múltiples
exemples de l'estreta relació existent entre xarxa urbana i canvi idiomátic, Així,
en el cas basc s'afirma que «el área euskérica aparece invadida por otra habla
que se establece primeramente en núcleos apretados y que luego se extiende,
apagándola»; de manera que, per exemple, a Vitoria es va deixar de parlar basc
abans que a La Llanada: el 1523 un foraster testimonia que els vitorians «hablan
castellano pero entienden el vascuence y en las aldeas del llano, por lo general,
hablan-vascuence» (Enciclopedia G. l. del País Vasco, 1981). En el moment
que una ciutat es castellanitza, el seu entorn pateix una rápida degradació en
l'ús de la llengua autóctona, perqué aquesta deixa de satisfer la seva funció basi
ca d' eina de comunicació justament en Í'ámbit privilegiat per a l'intercanvi, en
l'espai on es generen els patrons culturals valorats com a prestigiosos i innova
dorso Paral-lelament, és a les ciutats on historicament I'Estat ha pogut desple
gar amb més contundencia tots aquells mecanismes d'intervenció tendents a
retorcar la preeminencia del castella damunt qualsevol altra modalitat lingüís
tica, relegant les llengües autoctones al paper de parles rústiques, només aptes
per a usos pagesos i informals.

En definitiva, la xarxa urbana és la via de transmissió de les novetats i dels
models culturals, de manera que la conquesta de les ciutats per una llengua
esdevé de capital importancia estratégica: amb raó s'afirma que Alacant és
important! És clar que aquest paper de les ciutats pot jugar, i de fet així ha estat,
un paper difusor en sentit contrari: impulsant un procés de recuperació de la
llengua autóctona i del seu prestigi social. Aquesta funció revitalitzadora l'ha
jugat Barcelona a Catalunya en diverses ocasions (ben contrariament a Valencia
o la Corunya), i l'estan jugant en l'actualitat les ciutats asturianes i basques, de
manera que les estrategies recuperadores rarament parteixen d'un diglossic i
marginat entorn rural, sinó de minories urbanes sensibilitzades i identificades
amb els elements d'identitat més específics i genu"ins. Així, en el cas de Navarra
s'afirrna que «el movimiento de recuperación no se iniciará en la comunidad
de hablantes sino en personas idealizadas, muchas de las cuales han perdido la
lengua pero quieren recuperarla por razones ideológicas y culturales, y que resi
den en la capital y su entorno y que, posteriormente, se difundirá a la comu
nidad de hablantes donde sus efectos serán mucho más vigorosos» (Zabaleta,
1995).
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La pluralitat lingüística, característica fonamental de la realitat
geográfica espanyola

A Espanya resten encara nombroses situacions de pluralitat lingüística desa
teses per les institucions, i sovint en risc imminent d' extinció. Aixo succeeix
encara que la Constitució afirmi que «la riquesa de les diverses modalitats lin
güístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha de ser objecte d' especial
respecte i protecció». El perill afecta en primer lloc l'asturlleones i l'aragonés.
Igualment injusta és la situació de les franges del catala i del gallec i portugués.
Cal recordar que l'existencia de zones amb llengua propia sense reconeixement
oficial és contraria, no sols a l'esperit, sinó també a la lletra de la carta magna,
en tant que l'article 3.2 afirma que «lesdemés llengües espanyoles seran també
oficials en les respectives comunitats autonomes d' acord amb els seus estatuts»;
una de dos: o les parles del Bierzo occidental i del Matarranya (per posar només
dos exemples) no són cap llengua coneguda o bé no són llengües espanyoles!

La consideració d'una llengua com a minoritaria comporta sovint una visió
displicent de la seva realitat, en generar una imatge d'inferioritat o marginali
tate Potser per aixo convingui emfasitzar el fet que la diversitat lingüística no
és una excepció a la Península, sinó una característica essencial de la realitat de
1'Estat: un 450/0 dels espanyols viuen a territoris on perviu (rnés bé o més mala
rnent) una llengua no castellana, oficial o no. La majoria de comunitats comp
ten amb algun tipus de minoria lingüística territorialitzada, és a dir, que en tot
o en part del seu ambit es parla, des de fa segles, una llengua no castellana. Un
200/0 del territori d'Espanya té més d'una llengua oficial. Segons les nostres
estimacions (que en cap moment han volgut magnificar el fenomen) el país
bilingüe real, tant en superfície com en població, suposa un 28% de 1'Estat.
En definitiva, la pluralitat lingüística no és una dada pintoresca i marginal,
sinó substancial i substantiva de la realitat geográfica que anomenem Espanya.
r' _ _ ~ _ _ _ ~ .L--_ _ __ _ -'-: ~ L í . í. .. ~ L í _ _ _ ...... e_...... :
L,rec que elS geugrals en pal·llLUlal uem (le restar ucn Se!lSlOlCoS a ay'UCoSl ltl, 1

que les nostres investigacions se n'han de fer resso,

1991 km2
territori

Habitants Bilingües* bilingüe real

Base

Euskadi 2.109.009 972.600 3.671

Navarra 523.563 86.700 2.266

Catalá

Catalunya (sense Val d'Aran) 6.109.395 4.175.800 31.480

País Valencia 3.923.841 2.004.800 13.575

Illes Balears 745.944 504.700 4.992
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1991 km2

Habitants Bilingües*
territori

bilingüe real

Franja de Ponent 48.943 45.000 4.583

el Carxe (Múrcia) 946 750 200

Gallec i portugués

Galícia 2.720.445 2.564.000 29.575

Franxa Exterior 72.684 54.000 3.415

Extremadura i Salamanca 17.002 8.600 948

Occitá (Val d'Aran) 6.184 3.800 633

Aragonés 61.685 15.000 8.450

Asturlleones

Astúries sense Franxa 1.054.063 360.000 8.777

Cantabria 128.513 12.800 1.650

Lleó i Zamora 247.263 37.700 12.020

Arab i/o berber

Ceuta i Melilla 136.878 32.000 33

Espanya bilingüe 17.906.358 10.878.250 126.258

* Alla on hi ha dades censals s'ha aplicat el percentatge de parlants majors de l'edat considerada (de 2 a 6 anys segons
la cornunitat) al total de la població de dret tot ignorant les respostes indefinides i arrodonint el resultat. Les dades
en cursiva són merament estimatives, només tenen un valor hipotetic, Cal observar que l'extensió del País Valencia i
d'Euskadi no contempla els territoris de llengua castellana, on també és oficial el basc o el catala.
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