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1.

Resum

La llengua és un dels principals signes d’identitat. Ens reconeixem com a parlants d’una llengua que potser no
té res a veure amb la nostra llengua inicial. Una situació cada dia més habitual si tenim en compte el context
multilingüe en què vivim. Aquest treball aporta més preguntes que respostes. I és justament el seu ànim perquè
encara som uns recent nascuts en el context multilingüe. El multilingüisme vol dir igualtat en la diversitat i això
té conseqüències profundes en la política lingüística. En el cas de les llengües minoritàries o minoritzades
aquestes conseqüències poden ser fins i tot controvertides, especialment quan han de compartir àmbits d’ús
amb les noves llengües de la immigració. Les polítiques lingüístiques que defensem seran les que diran si tenim
realment consciència multilingüe o només es tracta d’un pure parler.

Paraules clau: multilingüisme, llengua, política lingüística, immigració, mobilitat

Resumen
La lengua es un signo de identidad. Nos reconocemos como hablantes de una lengua que quizás no guarde
ninguna relación con nuestra lengua inicial. Se trata de una situación cada vez más habitual en el contexto
multilingüe en el que vivimos. Este trabajo plantea más preguntas que respuestas. Este es su ánimo porque
todavía somos unos recién llegados a este nuevo marco. El multilingüismo significa igualdad en la diversidad y
ello tiene consecuencias profundas que pueden incluso ser controvertidas, especialmente cuando deben
compartir ámbitos de uso con las nuevas lenguas de la inmigración. Las políticas lingüísticas que defendamos
serán las que dirán si realmente tenemos consciencia multilingüe o se trata solo de un pure parler.

Palabras clave: multilingüismo, lengua, política lingüística, inmigración, movilidad

Abstract
Language and identity walk together. We can easily recognize ourselves as speakers of a language that may
have nothing to do with our first language. In nowadays multilingual context, this situation is becoming more
and more common. This research aims to provide more questions than answers. At the end of the day, we are
newborns in this multilingual context. Multilingualism implies equality in diversity. The thought has depth
implications for language policy. Talking about minority or minoritised languages could even become
controversial, especially when they have to share domains with the language of migrants. Do we really have
multilingual awareness? The linguistic policies to defend will provide us with the answer.

Key words: multilingualism, language, language policy, migration, mobility
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2.

Introducció

El multilingüisme ha estat considerat per diferents autors com l’estat natural de l’ésser humà.
Els qui vam tenir la sort de poder-nos passejar pel Fòrum de les Cultures que va tenir lloc a
Barcelona l’any 2004, vam poder veure quina és la situació de les llengües al món i com
n’hi ha que estan realment tocades de mort, amb la pèrdua que això suposa per a la
diversitat cultural. Els qui no ho van poder veure, disposen avui de recursos com el mapa de
les llengües en perill de la UNESCO per adonar-se que anem de mal en pitjor. Fa gairebé
vint anys, David Crystal, a La mort de les llengües, ja considerava que cada dues setmanes
moria una llengua al món i recalcava que, per sort, el cervell humà pot aprendre diferents
llengües de manera natural i que bona part dels humans fan servir aquesta capacitat amb
gran eficàcia (2001: 59). Si agafem com a exemple la Unió Europea, la majoria dels
parlants dels diferents estats membres tenen més d’una llengua. O sigui, que bona part de la
ciutadania comunitària es pot considerar, com a mínim, bilingüe. Es tracta però, d’unes
llengües que sovint són minoritàries i que estan més o menys protegides.

En aquest Treball de Final de Grau he volgut posar sobre la taula una petita reflexió sobre el
multilingüisme a Lleida. Ara bé, és un treball que pretén més fer preguntes que donar
respostes. Si com a societat pretenem anar cap a aquesta diversitat lingüística, caldrà que
decidim si optem per la vessant additiva del multilingüisme –en la qual es prioritza la llengua
sobre la paraula (la langue et parole de Saussure) però també sobre la competència entre
llengües– o bé ens definim més per una vessant subtractiva, que ignora una de les llengües i
per tant estableix una jerarquia de poder. I encara una tercera via, la que defensa Makaela
(2017) sota el nom de multilanguaging i en la qual una mateixa comunitat fa servir de
manera natural i normativa més de tres llengües sense que això suposi cap daltabaix.

Aquest treball doncs, recull l’anàlisi de diferents polítiques lingüístiques que ens afecten com
a ciutadans de Lleida, de Catalunya i d’Europa però també reflexions que fan experts
multidisciplinaris sobre com haurien de ser les polítiques lingüístiques d’un context
multilingüe. A les següents planes hi trobareu dades per a contextualitzar la situació
lingüística de les comarques de Ponent i de la ciutat de Lleida, especialment relacionades
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amb les migracions i les seves llengües. Més endavant es fa un repàs de diferents conceptes
com el mateix multilingüisme, l’ecologia de la llengua, la intercomprensió lingüística o les
llengües minoritàries i/o minoritzades. Finalment, hem mirat de reflectir les línies mestres de
les polítiques lingüístiques que ens afecten i com aquestes es palesen en sectors estratègics
de la societat com són la sanitat, la justícia, l’educació o l’empresa.

Val a dir que, precisament per la dificultat d’accedir a dades fiables sobre la presència dels
anomenats jubilats mòbils a Lleida, hem descartat aquest col·lectiu i en parlar de migrants
ens referim a aquells que han arribat a la recerca de noves oportunitats i que per tant, d’una
manera o una altra es veuen pressionats per aprendre una de les dues llengües oficials a
casa nostra: el català o el castellà. Una decisió que si bé els ajuda a accedir a la societat –
especialment en el cas de la segona generació– també és cert que els obliga a deixar per a
l’àmbit privat la seva llengua inicial que ara esdevé minoritària o subordinada, encara que
en el còmput global de les llengües al món sigui una de les més consolidades (àrab, xinès,
rus o fins i tot anglès). Aquest migrant, pot sentir que la seva llengua està amenaçada en la
mateixa mesura que nosaltres percebem que ho està el català? Malauradament, no tenim la
resposta a aquesta pregunta, però el que sí que és evident és que la gestió de les polítiques
lingüístiques serà cada vegada més complexa.
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3.

Metodologia, objectius i dades

El propòsit d’aquest Treball de Final de Grau és analitzar les condicions en què es
desenvolupen les llengües minoritzades i minoritàries en un context multilingüe a les
comarques de Ponent i específicament a la ciutat de Lleida. Específicament i en la mesura
del que sigui possible en un estudi d’aquestes característiques, es tractaria de veure com es
comporta una llengua minoritzada com el català quan entra en contacte amb altres llengües
que, en ser minoritàries (nombre de parlants) queden relegades a un segon pla en la vida
diària i social de la ciutat. En aquestes alçades, ningú posa en dubte el que la recerca
sociolingüística ha deixat clar respecte als factors que ens fan triar una o altra llengua en el
nostre dia a dia (utilitat social, promoció, identitat, construcció del coneixement, etc). És una
situació òptima per a ser considerada una societat multilingüe? És possible l’existència d’una
interacció lingüística igualitària o hauríem de parlar d’un multilingüisme de segona classe?

Buscar les respostes a aquestes preguntes suposaria anar molt més enllà del que és l’abast
d’un Treball de Final de Grau i, per tant, resulta gairebé obvi dir que les dades amb les que
hem treballat procedeixen de fonts secundàries, és a dir, d’estudis realitzats prèviament per
un ampli ventall de professionals (lingüistes, sociolingüistes, antropòlegs, etc). El nostre
anàlisi rellegeix aquestes dades per tal d’elaborar-ne una hipòtesi pròpia i diferent a aquella
per la qual van ser concebudes en el moment de la recollida i, per tant, això implica que
estem subjectes a certes limitacions: des de la dificultat d’accés a les dades en brut; a la
impossibilitat de verificar i controlar la qualitat d’aquestes dades, si bé és cert que s’ha estat
molt curós a l’hora d’escollir les fonts de les quals procedeixen i s’ha optat, en general, per
dades ja publicades o bé de fonts oficials. Precisament, un dels principals esculls es troba en
l’actualitat de la informació disponible. La majoria de les publicacions que s’han fet a
l’entorn del multilingüisme són generalistes, és a dir, d’àmbit europeu o català i aquelles que
se circumscriuen a les comarques de Ponent o a la ciutat de Lleida no han tingut gaire
continuïtat, malgrat que els seus impulsors hagin continuat la tasca d’investigació.

Les dades quantitatives amb què hem treballat ens han permès construir i dibuixar el context
en què ens trobem per tal de poder avançar i veure com les aplicacions de les diferents
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polítiques lingüístiques incideixen sobre aquest trencaclosques que conforma la identitat
lingüística de la ciutat. Les dades qualitatives de què disposem i les lectures que n’han fet els
investigadors ens han permès fer una anàlisi més acurada dels impactes que el
multilingüisme o la protecció d’una llengua minoritzada com el català té sobre la vida social
i empresarial de la ciutat, però també sobre les llengües de la immigració que ara
esdevenen, paradoxalment, subordinades al català.
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4.

L’Estat de la Qüestió
“Given that humans are potentially multilingual by nature, an adequate theory of
language competence, use and acquisition should account for multilingual cases and
preferably take these as the norm, treating pure bi-or monolinguals as special cases. The
theory will have to take into account that (the linguistically mature) individual may
normally have two or more languages to handle...”1
Björn Hammamberg

La llengua és un dels pilars de la nostra identitat. La nostra llengua inicial ens identifica, però
és el fet lingüístic (Vallverdú, 1984) el que ens permet projectar-nos, comunicar-nos i
compartir sentiments i emocions amb els altres. És evident que tot plegat va estretament lligat
a la cultura en què hem crescut. És a partir d’aquesta i de l’experiència personal que
interpretem els missatges que ens arriben. El llenguatge és simbòlic i és precisament aquesta
característica la que ens permet definir-nos com a alemanys, catalans, noruecs o
finlandesos. Vallverdú (1984: 72) reproduïa les paraules de Prat de la Riba al I Congrés
Internacional de la Llengua Catalana en què assimilava llengua a nacionalitat. I aquesta
identificació pot ser de tot menys trivial. Quantes han estat les guerres –amb armes o sense–
que s’han iniciat sota la bandera de la llengua? Ara bé, deixem-ho clar, la llengua per ella
mateixa no ha estat ni serà mai causa de conflicte. Més aviat ve a ser com una “errada” que
permet la cristal·lització dels conflictes quan les diferències lingüístiques esdevenen
demandes polítiques incompatibles i un accés desigual a les oportunitats socioeconòmiques
dins dels estats, com explica Dobos (MIME, 2018: 66) per a qui la politització lingüística és
inevitable en una societat que es reconegui multilingüe.

L’Acord de Schengen, amb la lliure circulació de persones i de mercaderies; les polítiques
impulsades per la UE en el marc de l’estratègia de Lisboa i del Consell Europeu de
Barcelona de l’any 2000 –aprenentatge al llarg de la vida, mobilitat o ET2020–; o la
defensa de la globalització de l’activitat econòmica encoratjada des de l’Organització
Mundial del Comerç (OMC); les onades de refugiats i desplaçats de guerra (Balcans, el Pla
de partició de Palestina, Síria), les crisis polítiques a l’Amèrica del Sud; els migrants climàtics

1
“Ja que els éssers humans són potencialment multilingües per naturalesa, una teoria adequada de la competència lingüística, us i
adquisició hauria d’explicar els casos multilingües i preferentment prendre’ls com a norma, tractant els monolingües o els bilingües purs com
a casos especials. La teoria haurà de prendre en consideració que l’individu (lingüísticament madur) pot manejar normalment dos o més
idiomes”. (Hammamberg, 2009:3)
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i fins i tot, els anomenats jubilats mòbils són situacions que han empès les persones lluny
dels seus orígens i, per tant, dels llocs on es parlava la seva llengua inicial. S’ha conformat
així una onada migratòria que va més enllà de la recerca de la supervivència i d’oportunitats
per a viure millor. És un trencaclosques que ha estat la veritable caiguda de la Torre de
Babel, i que ha situat en el centre del debat les polítiques públiques per repensar una
societat cada vegada més multicultural i per tant més multilingüe.

Malauradament però, aquesta diversitat està sota una amenaça permanent. Es pot pensar
que això només afecta les llengües minoritàries i/o minoritzades però aquesta és només una
part de la veritat. També les llengües suposadament fortes, les que tenen Estat, veuen com el
seu vocabulari s’escurça, la fraseologia del saber popular minva i la sintaxi es perverteix per
deixar pas a una colonització sibil·lina que aboca a una homogeneització lingüística
capitanejada per l’anglès en les seves múltiples expressions: Globish, basic/plain English...
Tot plegat, un pas més cap a l’oblit de la riquesa que suposa el multilingüisme i la
multiculturalitat. La pregunta és: més enllà d’aquells que tenen en la llengua la seva
professió, la ciutadania, en general, és conscient d’aquesta amenaça? Personalment, crec
que no. És més, fins i tot ens pot semblar “trendy” incorporar certes paraules manllevades de
l’anglès al nostre discurs; adreçar-nos a un aparell com el navegador del cotxe en castellà ;
escoltar a l’altra banda del telèfon algú que ens diu “un segundet, si us plau” o, en
situacions més greus encara com que ens deixem jutjar en una llengua que no és la nostra
per por al resultat de la sentència si exigíssim que ho fessin en català. Queda clar: no n’hi
ha prou amb legislar. Les asimetries de poder en la gestió del discurs públic tenen un gran
impacte en la consciència lingüística dels parlants, fins al punt d’anul·lar voluntats.

I si això ens passa com a catalans quan tenim dret a exigir que se’ns adrecin en la nostra
llengua, amb quin argument podem demanar als nouvinguts que la parlin? I encara més,
ens podem mirar al mirall sense sentir vergonya quan defensem el català, però esdevenim
botxins d’altres llengües minoritàries que es parlen a casa nostra? Com ha de comportar-se
una societat que es vol multilingüe? Realment volem ser-ho?

Em sembla doncs molt pertinent la pregunta que feia Tusón (2004: 95): “perquè alguns són
legals amb una sola llengua i d’altres només si en saben dues?”. El que fou catedràtic de la

9

TREBALL DE FINAL DE GRAU
M. CARME ROSELL
MAIG 2021

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona argumentava “volem ser bilingües,
trilingües o tant de bo poliglots; però que ens deixin triar les llengües del nostre gust al
marge de redactats constitucionals que consagren la desigualtat”. La política és una
organització de la vida comunitària mitjançant un procés de presa de decisions en l’àmbit
públic i en el privat que, per tant, s’ha de preocupar de donar resposta a allò que neguiteja
la ciutadania. Està clar, doncs, que la seva relació amb la llengua és indivisible perquè per
donar resposta cal comunicar, i comuniquem amb la llengua.

4.1. Però, què és el multilingüisme?
Quan comunitats amb llengües diferents es troben sobre un mateix territori es produeix un fet
que permet desenvolupar, d’una banda, una cultura associada a cada grup d’individus que
evidentment impacta sobre la llengua que parlen. Alhora però, es produeix un nou marc de
coexistència que també crea una manera de parlar que, sovint, aquestes comunitats
lingüístiques adopten. Tot plegat ajuda a dibuixar una consciència de multilingüisme que pot
passar per una fase inicial de bilingüisme i que explica el que hem esmentat més amunt: que
en la majoria dels països europeus es parla més d’una llengua, malgrat no totes tinguin un
reconeixement oficial igual o similar. Un dels elements que ha estat impulsor d’aquest canvi
de consciència en la societat ha estat la mobilitat de les persones, però també les polítiques
lingüístiques que s’han promocionat des de les diferents institucions hi han jugat el seu
paper. I no és gens menyspreable.

Ens trobem que l’experiència de diversitat lingüística ha anat calant en el dia a dia i en la
consciència de la ciutadania europea i de manera més acusada en aquells indrets on la
presència dels col·lectius d’immigrants és més important (MIME, 2018: 30). És precisament
el fet que aquesta percepció de la diversitat tingui un elevat component subjectiu el que fa
que mentre uns ho entenen com un fet amenaçador, d’altres ho vegin des de la perspectiva
totalment oposada, és a dir com un enriquiment de la societat. Ara bé, aquest no és, ni molt
menys, un fenomen nou. Ja fa gairebé vint anys que Bastardas (2002: 154) feia èmfasi en la
necessitat que tindríem com a societat de fer l’esforç d’integrar aquesta multiculturalitat,
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d’acceptar-la de la mateixa manera com ho havia fet el Canadà. Una acceptació que no
acaba aquí, sinó que té derivades molt més profundes, com el paper que aquestes noves
veus tenen en la redistribució dels àmbits d’us de la llengua catalana (Soler, 2011: 240) o
de la parla del territori on arrelin.

Ara bé, si hem de definir el multilingüisme, què hem de dir que és? De fet, es tracta d’un
concepte que ha evolucionat en la seva definició de la mà del coneixement sociolingüístic i
de l’estudi dels canvis que provoca en la comunicació entre individus. Fins no fa gaire, es
considerava multilingüe qualsevol persona que parlava amb certa fluïdesa i prou correcció
morfològica i sintàctica més de dues llengües. És a dir, que al seu bilingüisme hi afegia com
a mínim una tercera llengua. Si hem de ser exactes, cal dir que primer es va parlar de
parlants plurilingües. Més endavant, es va optar per fer la distinció entre plurilingüe –la
persona que parla més de dues llengües– i multilingüisme –aplicat a la comunitat lingüística
en la que es parlen diverses llengües. Aquesta manera d’entendre les multilingüisme partia
d’una perspectiva monolingüe del fet comunicatiu. És a dir, quan expressem les nostres
idees, inquietuds o desitjos ho fem en una llengua (català, castellà, anglès, francès...). I en
cadascuna ho fem de manera correcta des del punt de vista morfològic i sintàctic. És el que
s’anomena una concepció additiva de les llengües i que si utilitzem la nomenclatura
saussuriana implicaria posicionar la langue sobre la parole, ja que de fet, es prioritza la
lingüística per sobre de la comunicació.

A la banda oposada hi trobaríem el que s’anomena la concepció sostractiva del
multilingüisme. Es tracta d’aquelles iniciatives que advoquen per escollir una entre les
llengües parlades en una comunitat en detriment de la resta o establint una jerarquia entre
elles. Aquesta categorització de les llengües es pot basar en el poder que ostenten en la
comunitat, en el seu prestigi, en la distinció d’usos publicoprivat, etc. Ambdós conceptes van
ser introduïts per Lambert (1977) en el marc dels debats sobre el bilingüisme per distingir
l’additiu –aquell que té efectes cognitius positius, que es propi dels casos en els quals
s’adquireixen dues llengües dominants que tenen igual prestigi social–, del sostractiu –en el
qual la segona llengua (L2) dels parlants arriba per substituir la llengua materna (L1)
provocant primer el seu deteriorament i després la seva pèrdua com a conseqüència de certa
pressió social per substituir una llengua no dominant per una altra que té més prestigi (Fessi,
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2015: 111). El bilingüisme sostractiu experimentat per nombrosos grups ètnics minoritaris i
“el grau de bilingüisme que tenen reflecteix tant el grau de sostracció de la llengua ètnica
com dels coneixements culturals d’aquesta” (Lambert, 1981: 86).

Actualment, el concepte torna a estar en el centre dels debats sobre el multilanguaging i el
translanguaging que s’entenen com una nova manera de ser multilingüe. Simplificant, el
primer vindria a donar nom a aquella manera de “parlar malament o amb certes
deficiències” morfològiques i sintàctiques una llengua diferent a la L1. El transllenguatge
(trawsieithu; translanguaging), terme encunyat per Cen Williams als anys 90 (Baker, 2011:
289), defineix les pràctiques discursives dels parlants de diferents llengües que tenen com a
característica barrejar diferents idiomes de manera simultània en el mateix discurs o en
diferents canals comunicatius. És a dir, un canvi de codi (code switching) en funció de les
necessitats i sense que s’estableixin jerarquies entre les llengües. Bàsicament, es tracta d’una
cooperació lingüística marcada per l’adaptabilitat i l’eficiència. Per exemple, faríem servir
l’anglès com a mitjà d’ensenyament però el català com a eina de discussió a l’aula. El
transllenguatge està orientat al significat i al parlant, diu Makaela (2017), qui defensa que
les fronteres entre les diferents llengües són cada vegada més difoses. No ens hauria
d’estranyar doncs que ja s’estiguin editant les primeres gramàtiques multilingües basades en
aquesta visió més funcional del multilingüisme.

Com explica l’estudiós de l’economia de la llengua, François Grin, les estratègies que la
política lingüística pot fer servir en el marc del multilingüisme són diverses i conformen un
entramat complex en el qual totes sumen per integrar les persones nouvingudes (MIME,
2018: 17). Es tracta d’unes estratègies que tenen una graduació que va des del nivell més
petit, el de l’individu i el seu cercle privat (micro), al més ampli, la relació amb la societat en
general (macro) passant per un d’intermedi, el de les organitzacions empresarials o
institucionals (meso). Ara bé, no es tracta de contenidors estancs, sinó que hi juga un
important paper la interdisciplinarietat ja que les estratègies micro influeixen sobre les meso o
les macro i a l’inrevés.

Quan traslladem aquestes definicions a la realitat palpable, és evident que ni Catalunya ni
cap país de la UE se n’escapen. I és que hi ha dos factors que són cabdals: la mobilitat i la
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necessitat de comunicació entre les persones autòctones i les migrants, per integrar-se, ja
sigui socialment o laboralment. A qui correspon decidir com cal fer aquesta integració? A les
polítiques públiques? Al mercat laboral? Les respostes que donem estaran sens dubte
condicionades per la nostra ideologia. El que de ben segur cal vetllar és que no es perdi la
diversitat lingüística, la que ens aporten les llengües minoritàries en la seva convivència
diària amb les dominants. Davids que cada dia planten cara a Goliats. Ara bé, la presència
d’aquesta mobilitat creixent obliga a canviar la manera d’estudiar la sociolingüística a casa
nostra que ha hagut “d’entendre’s, complementar-se o competir amb la sociolingüística de
la mobilitat i dels recursos” (Vila, 2013: 15).

4.2. Parlem només d’una llengua minoritària?

“El català és una llengua altament vital. El factor més rellevant és el fet de comptar
amb una transmissió intergeneracional positiva, és a dir, que hi ha més persones
que la parlen amb els fills que persones que la parlaven amb els seus pares.”
Plataforma per la llengua

Quan es parla de llengua les sensibilitats estan sempre a flor de pell perquè de fet estem
parlant d’identitats, de maneres de definir-nos. Per això justament, és important saber on
som quan li assignem adjectius com majoritària, dominant, minoritària o minoritzada. Optar
per un o altre determinatiu respon massa sovint a interessos polítics, econòmics o socials.
Així doncs, majoritària suposarà que és una llengua parlada per la majoria de persones que
conformen una comunitat lingüística. Ara bé, això queda ben lluny de que se la pugui
considerar dominant. Per la seva banda, una llengua minoritària seria la que té un reduït
nombre de parlants quan se la compara a d’altres llengües, siguin de la mateixa comunitat
lingüística o des d’una perspectiva més global. I per tant, si ho podem comptar, la definició
no té res a veure amb el fet de ser minoritzada. Així doncs, quin és el tret que comparteixen
els adjectius dominant i minoritzada quan parlem de llengües? Doncs senzillament, la
intencionalitat que hi pugui haver darrera les polítiques que gestionen la llengua.

La llengua dominant assumeix sovint el paper de vehicle de comunicació ja que es va
apropiant (si no els té) els diferents àmbits d’ús d’una altra llengua que aleshores esdevé
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recessiva. Aquesta dominació pot ser abrupta, per exemple per imposició politicomilitar com
va ser el cas del castellà a Catalunya durant els primers anys del franquisme; o més subtil,
per exemple infiltrant-se mitjançant les pràctiques socials com ho ha fet l’anglès recentment
(música, oci, empresa). Per la seva banda, la llengua minoritzada és aquella que tot i ser
parlada per la majoria de la població autòctona ocupa només una part dels usos socials
dels individus ja que es veu subjugada per les estructures de poder (i no només polític).

L’estudi Mobility and Inclusion in Multilingual Europe (MIME) desenvolupat el 2018 ens
aporta una perspectiva més global que ens permet veure com una llengua pot ser entesa
com a dominant en un territori però, alhora, ser només majoritària quan el focus s’amplia.
Agafant com a exemple l’anglès, Janssens (MIME, 2018: 106) defensa que ha estat el
desencadenant del creixement del multilingüisme entre la població europea, i per tant,
Iannàcaro la considera una eina positiva que ha permès ampliar els repertoris comunicatius
en assumir el paper de llengua franca o de “llengua de ningú” (llengua anònima) en les
relacions entre diferents països (MIME, 2018: 132). Ambdós doncs estarien situant l’anglès
en l’àmbit més instrumental, per cobrir unes necessitats comunicatives puntuals, però que no
permetria ni conèixer la cultura ni integrar-se en un o altre país, ja que no és la llengua que
s’hi parla habitualment.

Com hem dit a la introducció, la llengua és identitat i és comunicació però és també una
eina necessària per a la supervivència més bàsica. Els parlants necessiten la llengua, però la
llengua necessita que els parlants la facin servir per a continuar existint. És per això que
Bastardas ja deixa ben clar que qualsevol canvi que faci que una llengua passi de ser
majoritària a minoritària o a la inversa, no té res a veure amb el codi en si, sinó amb les
relacions de poder (econòmic, demogràfic, institucional...) que s’estableixen entre aquells
que la fan servir (2016: 452).

Com hem dit reiteradament, a la majoria dels estats de la Unió Europea s’hi parla més
d’una llengua (Annex 1), ara bé, amb un molt divers grau de protecció i de reconeixement
oficial malgrat el que estipulen les disposicions de la Carta Europea de les Llengües
Regionals i Minoritàries. En aquest marc, la situació del català no s’hauria de considerar, si
tenim en compte el nombre de parlants, ni de bon tros com una llengua minoritària. Les
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dades la situen en una posició molt similar al suec, el danès, el letó o el lituà, unes llengües
però, que compten amb un ple reconeixement perquè són la llengua de l’estat. I és
precisament això, el que fa que es vegin com a més majoritàries del que són, mentre al
català es percep com una llengua menor.
Nombre de parlants de les diferents llengües a la UE
Núm.

Llengua

parlants

Núm.

Llengua

parlants

1

Alemany

90.200.000

13

Suec

9.300.000

2

Francès

62.700.000

14

Català

9.118.000

3

Anglès

62.200.000

15

Búlgar

7.500.000

4

Italià

57.400.000

16

Eslovac

5.400.000

5

Castellà

39.800.000

17

Danès

5.200.000

6

Polonès

38.700.000

18

Finès

5.100.000

7

Romanès

22.300.000

19

Lituà

3.700.000

8

Neerlandès

21.200.000

20

Letó

2.400.000

9

Grec

11.400.000

21

Eslovè

2.000.000

10

Hongarès

10.500.000

22

Estonià

1.400.000

11

Txec

10.300.000

23

Irlandès

1.240.000

12

Portuguès

9.800.000

24

Maltès

400.000

Font: Intercat.cat- Lingcat

El català és la catorzena llengua més parlada a la UE i, ara per ara, té un reconeixement
semioficial. Això es concreta en actuacions com la traducció de tractats i de texos bàsics que
genera la Unió; el dret a adreçar-se per escrit en català (i en alguns casos, també oralment)
a les institucions europees; i el dret a ser atès en aquesta llengua. Que el català és percebi
com a llengua menor al danès o al suec pot venir de la subjectivitat que provoca la
proximitat a la immigració de finals del segle XX i principis del XXI que en certa manera han
implicat un cert retrocés en percentatge d’aquelles persones que tenen el català com a L1,
un fet més matisat amb les migracions internes de mitjans del segle XX.

Alhora, si fem un rànquing de les principals llengües minoritàries a la UE, el català se
situaria en la primera posició pel que fa al nombre de parlants. Podem dir doncs, que tot i
ser una llengua mitjana pel que fa al nombre de parlants, el català és una llengua
minoritzada.
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Núm.

Llengua

parlants

Núm.

Llengua

parlants

1

Català

9.118.000

7

Frisó

400.000

2

Gallec

2.420.000

8

Friülès/furlà

400.000

3

Occità

2.100.000

9

Luxemburguès

350.000

4

Sard

1.300.000

10

Bretó

180.000

5

Eusquera

683.000

11

Cors

125.000

6

Gal·lès

508.000

Total UE

49.000.000

Font: Intercat.cat-Lingcat

Per superar aquest fenomen, el lingüista català Albert Bastardas proposava aplicar la
subsidiarietat lingüística en les actuacions de caire politicoadministratiu de manera que “tot
allò que puguin fer les llengües locals no ho facin les llengües globals” (2019: 4). Una
proposta que de fet es basa en el principi de la subsidiarietat amb què es treballa en el marc
de la normativa comunitària. Estaríem parlant d’una redistribució de funcions, sense cap
jerarquia però que afavoriria els codis minoritzats perquè els integraria en l’espai públic. Per
Bastardas aquesta actuació plurilingüitzaria els individus, facilitaria i la intercomunicació i
preservaria la diversitat lingüística i per tant “aniríem més enllà de polítiques basades en el
concepte de drets per incloure també una perspectiva ecosistèmica i dinàmica de l’evolució
de les situacions” (ibíd: 4).

4.3. Una aproximació ecològica a la llengua
L’ecologia de la llengua no és un concepte gaire nou, si bé darrerament s’ha tornat a posar
al centre dels debats lingüístics. El primer en posar sobre la taula aquest concepte fou Carl i
Florence Voeglin quan l’any 1967, amb Noel W. Schutz van parlar de la linguistic ecology
en un estudi sobre les llengües natives d’Amèrica (Bastardas, 2016: 453). Més tard Haugen,
l’any 1971 definia l’ecologia lingüística com l’estudi de les interaccions entre la llengua i el
seu entorn (ibíd:453). Una de les conclusions d’aquests estudis era la que evidenciava que
arrel dels contactes entre diferents comunitats lingüístiques –amb les seves interdependències
culturals– es podia modificar el comportament comunicatiu dels grups, i en destacaven que
l’abandonament del codi minoritari en favor del majoritari. Bastardas (ibíd: 452) assegura
que avui en dia, els termes minoritari i majoritari estan poc acceptats per la comunitat
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científica, que, en considerar que els canvis en la llengua han estat provocats per les diverses
jerarquies de poder amb les seves intencionalitats, prefereixen el concepte de llengua
minoritzada.

De fet, quan parlem de la llengua en context, el que estem fent és, en definitiva, una anàlisi
des de la perspectiva de l’ecologia de la llengua. Obtenim així una visió més generalista de
com es comporta una llengua quan es posa en funcionament i entra en contacte amb altres
llengües similars o no. El desenvolupament d’aquesta teoria ha derivat en tres grans maneres
d’aproximar-se a l’estudi de la llengua que depenen, segons explica Bastardas (2016: 454)
de “si s’inspiren més directament en la manera de pensar de l’ecologia teòrica o bé de si
s’atansen a les metàfores procedents de la bio-ecologia”. I dins aquest darrer grup s’hi
poden distingir encara “aquells que es preocupen pel manteniment de la linguodiversitat,
més propers a l’activisme i a la intervenció política en la transformació de les evolucions
sociolingüístiques”. El sociolingüista català recalca però la importància de tenir clar i no
perdre de vista que darrere la llengua hi ha persones que treballen amb els significats i els
racionalitzen.

Un dels trets que caracteritza la teoria ecolingüística és el que defensava Alwin Fill –recollit
per Comellas (2011: 65)– quan deia que “el petit és tan important com el gran”, que només
l’existència d’ambdues entitats garanteix l’intercanvi dinàmic en un ambient de diversitat, i
que per tant “es poden construir ponts entre les llengües sense destruir les diferències”. En un
marc on la llengua està estretament relacionada amb el seu context, l’autor puntualitza que
“la diversitat lingüística seria alhora una resposta adaptativa a la diversitat d’ecosistemes i al
mateix temps un actor rellevant en la conformació d’aquests ecosistemes” (2011: 67). Un
discurs que en defensa del dinamisme lingüístic es recolza en la proposta que feia Carme
Junyent (1998: 128) uns anys abans, quan advoca per suprimir la influència dels elements
estàtics en la planificació lingüística perquè ofeguen la funció creadora de l’entorn de les
llengües.

Trobar un lloc en l’agenda política és un dels reptes de les llengües minoritzades. La llengua
és un patrimoni col·lectiu com ho és la diversitat de la fauna, la flora o els monuments
històrics. Per tant, com a valor clau que és per a l’ésser humà i les seves relacions es reforça
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de la mà de la pluralitat i s’afebleix quan la paraula –i, per tant, el pensament– es tornen
cada vegada més uniformes. No és cap secret que amb les paraules expressem visions del
món, maneres d’entendre allò que ens passa cada dia i per tant quan una llengua es mor o
un dialecte emmudeix desapareix una percepció de la realitat. Una percepció que sovint pot
ser el contrapunt que es necessita per a millorar. L’any 2001, David Crystal explicava, clar i
català (malgrat que sigui irlandès) que tots els ecosistemes són i existeixen perquè entre els
seus membres, aquells que conformen la comunitat (siguin humans o no) es creen un seguit
d’interrelacions que els vinculen al seu entorn i als seus semblants. I aquesta situació no és
pas diferent per a les llengües. La llengua és en tant que ens permet comunicar-nos amb els
nostres iguals.

Per tant la perspectiva ecològica de la llengua és interessant com a instrument per a defensar
la importància de la diversitat, de la diferència i de la necessitat de tenir-ne cura. Però cal ser
exigents i no caure en el parany que justifica la desaparició de les espècies de la mà de
l’evolució. Cert, els dinosaures es van extingir quan va canviar el seu medi, però això no pot
ser l’excusa per dir que no cal protegir les llengües minoritàries (també les de la immigració)
al·legant que si no es parlen és perquè no són prou útils. La llengua està lligada a qui la
parla, però sovint l’individu no és conscient de la manipulació a què se’l sotmet quan se li
canvien les paraules (manlleus) i s’implanten i generalitzen conceptes d’altres cultures. Amb
el canvi, es perden els matisos culturals i se sacrifica la riquesa lingüística. No es el mateix
dir “fem un brainstorming” que “posem en comú, debatem, discutim, parlem...” en català
(em nego a acceptar la traducció literal de l’anglès, pluja d’idees com a pròpia).
Sortosament, la diversitat en el pensament fa del món un lloc plural. Renunciar a aquesta
diversitat seria, des de meu punt de vista, una pèrdua irreparable.

De fet, les noves generacions desconeixen avui bona part de les dites que anys ençà anaven
lligades a les maneres de treballar, a la meteorologia, amb les collites... però també el lèxic
s’ha escurçat de la mà de la irrupció de manlleus, la reducció expressiva a verbs comodí (fer,
tenir...) en lloc de verbs que ens aporten molts més matisos (per exemple, no té les mateixes
connotacions socarrar que cremar). Una reducció lèxica que caldria veure fins a quin punt
està lligada a l’economia de la llengua o forma part de la peresa del parlant de la qual en
treu rendiment la substitució lingüística. Cal, doncs, ser molt conscients de l’abast i les
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tècniques que empra la substitució lingüística per a combatre’n els efectes i evitar que es
consolidi. Evidentment, cada cas tindrà les seves particularitats i, per tant, serà imprescindible
conèixer-les per donar-hi la resposta adient.

La teoria de l’ecologia de la llengua no deixa de ser una eina més de reivindicació per fernos conscients que de la mateixa manera que exigim la protecció de la diversitat de fauna i
flora hem de tenir cura de la llengua per tot allò que aporta a la diversitat i a la cultura. I
una de les amenaces mes evidents per a les llengües minoritzades i minoritàries ens arriba de
l’anglès i de les altres llengües dominants com el castellà. Pueyo i Riera (2012: 20)
destacaven que la globalització no és precisament el millor marc en el que les llengües
minoritàries (i les minoritzades també) hagin de lluitar per aflorar malgrat s’estengui, poc a
poc, la sensibilitat per no perdre-les. Aquí és on la política lingüística hi té força a dir.

4.4. Què vol la política lingüística europea?
“Investing in education, training and research is the best investment we can make for Europe’s
future. In the period 2014-2020 Erasmus+, the EU’s new programme for education, training, youth
and sport will enable more than four million people to study, train, work or volunteer abroad.”2
Andrul·la Vassiliu, Comissaria per a l’Educació, Cultura, Multilingüisme, Esport,
Media i Joventut de la UE (2010-2014).

Quan parlem de política lingüística a la Unió Europea (UE), el primer que ens ve al cap són
els còdis A1, B1, C2,... però el cert és que, a banda dels acadèmics especialistes en
llengües, no tothom sap que al darrera hi ha el Marc Comú Europeu de Referència de les
Llengües (MCER), ni quina és la filosofia que la mou. La UE se sustenta en el lema “unida en
la diversitat” i de la Unió. Aquesta declaració la trobem no només en les directrius de política
lingüística, sinó que el mateix Tractat fundacional de la UE (TUE), en el seu article 3 ja
estableix que es “respectarà la riquesa de la seva diversitat cultural i lingüística” i en el
Tractat de funcionament (TFUE), a l’article 165.2, puntualitza que les actuacions que
s’endeguin des de les administracions comunitàries s’hauran d’encaminar a desenvolupar,
2

Invertir en educació, formació i investigació es la millor inversió que podem fer per al futur d’Europa. En el període 2014-2020, Erasmus+,
el nou programa de la UE per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport permetrà més de quatre milions de persones, estudiar, formarse, treballar o realitzar voluntariat a l’estranger. https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm#position_3
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difondre i potenciar l’aprenentatge de les diferents llengües dels estats membres. Ara bé,
quines són aquestes llengües? Doncs les llengües oficials dels diferents països. I per tant, les
llengües minoritàries i minoritzades queden una mica desemparades d’aquest paraigües que
acaba reforçant les que menys necessiten d’un recolzament per subsistir.

No va ser fins a la subscripció Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries,
aprovada el 1992, quan es va reconèixer que aquestes també eren una expressió de la
riquesa cultural de la Unió. Els països que van subscriure la Carta es comprometien a fer
possible l’ensenyament d’aquestes llengües minoritàries i/o minoritzades però també a
poder-les fer servir en els diferents àmbits de relació entre la ciutadania i les institucions del
país en qüestió. L’Estat espanyol la va signar el mateix any de la seva redacció, però
l’instrument que la ratificava no es va dipositar al Consell d’Europa fins gairebé deu anys
més tard (2001) i fou aleshores quan va entrar en vigor. L’Estat espanyol va considerar que
les llengües afectades per aquesta carta eren aquelles que inicialment ja tenien reconeguda
la oficialitat –català, basc, gallec i aranès– que es vinculaven a sis comunitats autònomes:
Catalunya (català i aranès), País Basc (èuscar), Galícia (gallec), Illes Balears (català),
València (català) i Navarra (èuscar). De nou, ens trobem amb la relació tradicional d’una
llengua un territori, enlloc del que defensaria el multilingüisme: una llengua una comunitat
de parlants. És, si més no curiós que amb el temps, en l’argot polític el català s’hagi
especialitzat o subdividit i ara ja es parli del valencià i que l’Estatut d’Autonomia del País
Valencià així ho reconegui en l’article 6.1, o que fins i tot no fa gaire s’arribés a posar sobre
la taula l’existència del LAPAO i el LAPAPIP en el que era un intent de diluir la importància
de les llengües regionals o minoritàries arribant a límits esperpèntics, ja que ni els propis
parlants d’aquestes suposades llengües no reconeixen aquestes denominacions.

Conèixer diferents llengües de la Unió ja no és només una opció, és també un dret que
queda regulat en la cimera que es va fer a Göteborg el 17 de novembre de 2017 i en la
qual es va posar sobre la taula per primera vegada la idea de l’Espai Europeu d’Educació
que hauria de ser una realitat el 2025. D’acord a aquesta proposta, a banda de la llengua
inicial, la ciutadania europea hauria d’aprendre dues llengües més (COM(2017) 0673).
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Aquesta iniciativa pot ser un revulsiu per l’aprenentatge de llengües comunitàries i per tant
facilitar els moviments de la població dins la Unió Europea, sigui per les raons que sigui. De
fet, massa sovint el concepte “migració” està vinculat a la que arriba de tercers països i per
tant oblidem aquells desplaçaments intracomunitaris i intraeuropeus que es fan per la millora
de les expectatives laborals, els estudis o el gaudi d’unes millors condicions de vida en
l’etapa de jubilació. El projecte MIME aborda la qüestió lingüística des de diferents punts de
vista (econòmic, sociològic,...) i arriba a la conclusió que darrera de cada projecte migratori
hi ha un element comú que fa decantar la balança: un anàlisi cost-benefici que el
desplaçament té per al migrant. A la safata dels costos hi haurà els esforços que caldrà fer
una vegada s’arribi al país d’acollida

com ara la formació, la recerca de feina o

d’habitatge; a la safata dels beneficis hi haurà des de les relacions familiars fins a les
possibilitats d’incorporar-se a l’ascensor social del país al que arribarà. En ambdós casos
però, la llengua juga un paper determinant. Gazzola (MIME, 2018: 44) no dubta en
assenyalar que el repertori de llengües que conegui la persona migrant serà clau per a la
seva integració sociocultural. Ara bé, això no suposa que sigui imprescindible parlar la
llengua del país receptor, si més no en determinats casos com els dels anomenats jubilats
mòbils (mobile retirées), o aquelles persones que es desplacen per a progressar en la banda
alta de les seves carreres professionals. Per a aquests col·lectius fer servir una llengua
intermèdia com pot ser l’anglès o fins i tot el castellà a Catalunya per a comunicar-se amb
certa eficiència amb la població local no suposa un problema. Una vegada més, la llengua
no és només un vehicle comunicatiu, sinó també un factor que pot incrementar les
desigualtats. A més recursos lingüístics més possibilitats de projectar-se i integrar-se (MIME,
2018:46). Una vegada més, es posa de manifest la importància de conèixer la llengua del
país d’acollida sigui dominant o minoritària, oficial o regional. Ara bé, a aquesta proposta
no li falten detractors que justament s’emparen en la desigualtat que la llengua pot
potenciar. Dunbbar i Mckelvey consideren que exigir el coneixement de la llengua del país
receptor marca diferències entre diferents generacions (joves o adults no tenen els mateixos
recursos per aprendre una llengua), diferents nivells acadèmics (més o menys habilitat)... i
entenen que no és sinó una excusa per restringir els desplaçaments en el si de la UE en la
que han denominat un porter institucionalitzat (institutionalised gatekeeper) que consideren
contravé l’esperit de l’Acord de Schengen (MIME, 2018: 84).
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Janssens també exposa que en alguns països, els cursos de formació d’adults tenen caràcter
obligatori per als nouvinguts, i si no els fan poden no obtenir la ciutadania. Ara bé, aquestes
obligacions són diferents quan la persona nouvinguda prové d’un país de la UE o de tercers
països (MIME, 2018: 108). La normativa europea restringeix explícitament aquesta imposició
de cursos de llengua a ciutadans/es de la UE com per exemple, als professionals de coll
blanc (advocats, infermeres, mestres, metges, investigadors...). Que no s’han d’integrar
aquestes persones en la societat que els rep? Perquè aquests no han de conèixer la llengua,
però els que venen de països tercers –potser fins i tot amb un major repertori lingüístic– sí
que ho han de fer? Tornem a una dicotomia hipòcrita que usa la llengua per controlar el flux
migratori. Posar entrebancs per accedir al reconeixement de la ciutadania mitjançant la
llengua pot provocar un sentiment de rebuig al seu aprenentatge. Per tant, és clau relacionar
aquesta exigència amb aquells aspectes de la vida diària en els quals conèixer la llengua
serà un plus que facilitarà la seva inclusió (MIME, 2018: 92). Des del projecte, els experts
recomanen a la política europea que eviti que la competència lingüística sigui un entrebanc
a la mobilitat i un factor més de desigualtat. El multilingüisme social és una realitat però
massa sovint topa amb unes institucions que no donen la resposta que les persones migrades
necessiten, des del punt de vista lingüístic.

4.5. Com és la política lingüística catalana?
La planificació lingüística i la política lingüística són de fet dues cares de la mateixa moneda,
ja que l’una no es pot entendre sense l’altra però és que alhora, per a comprendre el perquè
de les seves decisions sovint cal anar molt més enllà dels interessos del moment i mirar de
copsar quins són els canvis socials que les impulsen. Així doncs, la planificació lingüística és
alhora una causa i una conseqüència. Una conseqüència del que provoca una situació
puntual i una causa que incidirà en el futur d’aquesta situació. I la política lingüística és la
mirada que es fa d’aquesta situació i la manera com s’encaren les possibles solucions en el
moment de definir l’estratègia que se seguirà per potenciar-la, afrontar-la o consolidar-la.
Ara bé, es pot dir que gairebé des de sempre s’han dut a terme actuacions marcades per un
o altre pensament polític que han afectat la llengua. Grin, en una retrospectiva a The
economics of language policy comenta que a la dècada dels 60 del segle passat les
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decisions que s’adoptaven en aquest sentit en un o altre estat, es podien desenvolupar sense
gaires problemes (2016: 14). Ara però, amb la globalització econòmica i social, els
moviments de persones d’un indret a l’altre i les seves expectatives laborals i personals fan
que aquests enfocaments de com treballar la política lingüística siguin cada vegada més
complexos i amb major nombre d’interconnexions. Els nous reptes d’integració social i
econòmica definiran les estratègies en major grau que no ho farà la visió que uns o altres en
puguin tenir. I en aquest marc, el concepte ALAST (all languages at the same time) farà que
no es pugui optar per llengües dominants, ni se’n puguin descartar automàticament d’altres i
per tant, el multilingüisme estarà cada vegada més al capdavant de les decisions
estratègiques que s’adoptin. En una societat diversa cal treballar des del mateix moment de
l’arribada, de l’acolliment en el que ha de ser un futur arrelament de la immigració. Només
si respectem les llengües de la immigració podrem demanar-los que respectin la nostra. I
aquest és un dels principals reptes que, segons Pueyo i Riera (2012: 19) es plantegen a les
polítiques públiques i en especial a les lingüístiques. Hauran doncs de ser unes polítiques
transversals que es tinguin en compte tant la salut, com la necessitat l’habitatge o de feina
dels nous col·lectius, però també les relacions socials que aquests puguin travar en els seus
contextos immediats.

L’any 2008, a Catalunya es va subscriure el Pacte Nacional per a la Immigració, i dos anys
després al Parlament de Catalunya es validava la Llei d’Acollida de persones immigrades i
retornades a Catalunya. Dos documents que veuen el català com a llengua de comunicació
i de vertebració social. Això és, que incideixen sobre l’àmbit que Grin (MIME, 2018: 17)
anomenava macro, el que ens permet desenvolupar-nos en societat. Està molt bé mirar de
potenciar el català en totes les esferes de la vida pública amb campanyes de màrqueting
dirigit a col·lectius específics com l’àmbit judicial (el català també és de llei), l’empresa
(Català a l’empresa, ja estàs al dia?), els més menuts (I tu, jugues en català?), els nouvinguts
(el català, llengua per a tothom; o en l’àmbit digital (Connecta’t al català). Totes elles,
basades en un llenguatge fresc i integrador pretenen fer-se amb el seu públic objectiu per tal
que aquest se sumi a l’ús del català però que no s’interpreti com una imposició.

Ara bé, aquestes propostes tenen en compte les estratègies ALAST? Doncs de fet, no gaire.
Estem reproduint els models que tan sovint s’han criticat pel mal que fan a les llengües
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minoritzades o minoritàries. Ho entenem quan passa amb el català, però no quan impliquen
altres llengües? Ens trobem en aquell punt en què les identitats dels parlants són múltiples
perquè diverses són les llengües que parlen. I això és justament el que fa complexa aquesta
gestió. D’una banda, potenciar el multilingüisme pot donar com a resultat una reducció del
nombre de persones que acabin parlant en català; de l’altra, pot suposar que l’estratègia
d’equal-recognition (MIME 2018: 70) faci que es generi una situació de respecte que
potenciï l’ús de la llengua entre la població no autòctona. En definitiva, aquesta segona
opció implicaria que un immigrant que parli àrab o urdú es podria adreçar a l’administració
en la seva llengua inicial perquè es reconeixeria com a tal però alhora, en aquelles decisions
que partirien de les institucions públiques la llengua vehicular seria el català.

Ja fa anys que els sociolingüistes catalans ens alerten sobre la pèrdua de dominis d’ús del
català. Però no en favor d’altres llengües de la immigració, sinó per adopció del castellà. El
perill en aquest cas, és que la població en general no en siguem conscients. En un espai
multilingüe, els nouvinguts aprenen la llengua que millor dóna resposta a les seves
necessitats comunicatives diàries. I sembla ser que el català no es troba entre els favorits. És
si més no curiós que aquelles persones que parlen llengües minoritàries o minoritzades
perdin la consciència de com ha estat tractada la seva parla en el lloc d’origen i no
traslladin, en aquest cas al català, les actituds que voldrien per a les seves llengües inicials.
La utilitat de la llengua és qui decideix l’actitud que els i les immigrants tenen davant el
català. Bé, potser no tan sol les persones immigrants, també part de la població autòctona
que es relacionen amb els nouvinguts en diferents àmbits (escola, feina...). El canvi de
llengua tan habitual entre els catalans de tota la vida cap al castellà quan algú se’ls adreça
en aquesta llengua o quan la seva aparença física el descobreix com a foraster, és encara
massa present. I això fa que les tensions entre les llengües majoritàries i minoritzades vagin
creixent, i més en un moment en què els populismes s’han apoderat del pensament polític a
d’una i altra banda. L’única sortida possible, al meu entendre, és la creació del sentiment de
pertinença al grup, perquè aleshores és quan es dibuixen noves identitats que fins i tot poden
ser en llengües diferents a la inicial.

Malgrat que les lleis les validen les autonomies, els estats o les institucions supraestatals, a
ningú se li escapa que el municipi és la unitat clau en la rebuda als immigrants (MIME,
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2018: 92). No disposar de recursos suficients per a assumir aquest repte en l’àmbit
municipal és sovint l’excusa més escoltada. Però en realitat, no s’aguanta per enlloc. Si
fóssim conscients dels repertoris lingüístics que tenim disponibles en cadascun dels municipis,
ens adonaríem com la clau de volta està en posar-los a treballar. Donar fluïdesa al procés
d’integració suposa potenciar i accelerar allò que s’acabarà produint d’una o altra manera:
que l’immigrant tindrà contacte amb la llengua de la mà de les xarxes no formals. Portar-la
a l’escola, als casals, als centres de jubilats, a les botigues, a les activitats... té molt més a
veure amb la voluntat i molt menys amb economia.

Per tant, des de les institucions i

administracions superiors s’ha de deixar aire per a que els municipis puguin treballar en
funció de la que sigui la seva realitat puntual. Es tractaria de superposar els nivells macro,
meso i micro de què parlava Grin (MIME, 2018:17).

L’informe de política lingüística corresponent a l’any 2019 fa un repàs a la situació
lingüística a Catalunya i de l’acció del govern en aquest àmbit. De l’informe en destaca que
a finals del 2019, una tercera part de la població catalana (35,7%) era nascuda fora de
Catalunya. Un fet que ha canviat de manera significant els darrers 15 anys. A les comarques
de Ponent, la població nascuda fora de Catalunya ja representa el 29.8% si sumem els
estrangers i els que van néixer en altres punts de l’Estat.

L’informe també fa referència a la millora de competències lingüístiques en català a totes les
franges educatives (primària, secundària i universitat). Ara bé, tenint contacte diari amb
algun d’aquests col·lectius m’agradaria saber si aquesta millora és perquè s’ha retallat el
nivell d’exigència o perquè realment han assolit els nivells que sempre s’havien demanat i
que es correspondrien en el MERC.

Pel que fa al pressupost destinat des de les diferents àrees de govern de la Generalitat a
desenvolupar polítiques d’impuls i promoció de la llengua catalana, l’informe de política
lingüística abans esmentat detalla aquesta distribució dels recursos:
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Distribució pressupostària per a la promoció del català a la Generalitat

Total

110.325.142,79

100%

Justícia

19.613,00

0,02

Agricultura

32.819,09

0,03

Polítiques Digitals i A. Pública

37.423,49

0,03

Salut

77.759,00

0,07

Acció Exterior, Rel. Institucionals

144.099,85

0,13

Treball i Afers socials

988.676,00

0,90

Empresa i Universitat

3.537.365,52

3,21

Presidència

11.020.781,47

9,99

Educació

21.388.351,00

19,39

Cultura

64.248.254,00

58,24

En certa manera, es tracta d’una distribució encara massa bunqueritzada i compartimentada
i no tan transversal com una mentalitat multilingüe demanaria. Resulta si més no còmic que
ens lamentem que el català no s’utilitza a la justícia o a les xarxes socials quan només s’hi
destina el 0,02 i el 0,03% del que suposa el pressupost de la Generalitat per afers
lingüístics. De fet, si mirem de ser objectius cal dir que queden menys justificades
determinades actuacions en el món de la salut que en el de la Justícia si tenim en compte els
recursos que s’hi aboquen (vegeu pag.44 i 45).

En el balanç de política lingüística (2019:67), es fa referència al pensament de Carme
Junyent (1992: 10) quan deia que “el futur del català no es pot deslligar del futur de totes
les llengües i molt especialment de totes les amenaçades. La preservació del patrimoni
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lingüístic ha de ser global perquè sigui plausible”. A Catalunya, l’any 1998 amb la Llei de
Política lingüística es va regular la senyalització i retolació dels establiments comercials per
tal que com a mínim fos en català (article 32.3). Aleshores, si bé es van sentir algunes veus
discordants, la decisió podem dir que va passar sense gaire pena ni glòria i més quan es van
habilitar ajuts per a la retolació en català. Si no toca la butxaca, es pot assumir. Ara bé,
dotze anys més tard, i precisament perquè el context havia canviat, la situació amb la que va
haver de lidiar el Codi de Consum de Catalunya (2010) va ser molt diferent. El populisme
que s’ha incorporat a la política, el multilingüisme social i el fet que els ajuts existents només
arriben a cobrir el 40% del cost de la retolació en català han estat el terreny de conreu per a
disparar la remor de sabres.

Què hi ha darrere d’aquesta mena d’iniciatives? Perquè cal retolar en català? La lectura que
se’n fa des del projecte MIME és que hi ha més temor que la llengua local quedi
desplaçada, que no interès a potenciar el multilingüisme. Com a resposta es proposa aplicar
el bilingüisme/multilingüisme a la retolació. Això, que pot ser una realitat com en el cas de
Singapur on la societat és clarament multilingüe, estic segura que costaria d’entendre a casa
nostra.

Ara bé, el monolingüisme oficial que recolza les llengües dominants està quedant, fins cert
punt, desfasat en el marc de la nova comunicació. Pensem en les xarxes socials, en les
relacions cada vegada més diverses entre persones de diferents països, el plurilingüisme
creixent de bona part de la població (sigui perquè són migrants o perquè han après les altres
llengües per interès). Impulsar la competència lingüística no pot ser sinó favorable a la tan
recorreguda competitivitat i progrés però això no ens pot fer oblidar que darrera la llengua
hi ha un important capital humà al que no podem renunciar. Fer política lingüística avui
implica també fer política social, especialment quan es tracta d’integrar les persones
nouvingudes per tal que deixin de ser-ho. I Integrar vol dir no tan sols que els i les migrants
ha d’entendre que aquí es parla català, sinó que ha de percebre que la seva llengua és
també respectada perquè és una peça més del trencaclosques sociocultural de la nova
societat catalana. Ho hem dit, la diversitat ben entesa enriqueix, suma però no amenaça.
L’estructura monolingüe és ja passat i no sembla que es pugui tornar a posar de moda en el
futur que s’albira.
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Aquesta és una premissa en la qual molts poden estar d’acord. Admeto que no és tan fàcil
portar-la a la pràctica com posar-la sobre el paper (que ho aguanta tot). La suma de les
percepcions individuals en la seva aplicació seran les que més en condicionaran l’èxit o el
fracàs. Aquesta és doncs, des del meu punt de vista, la clau. Hem de lligar la política
lingüística a la política social i això implica repensar com aborden la igualtat d’oportunitats,
la convivència de diferents religions, les tradicions de les diferents cultures... caldrà doncs
pensar més en l’interculturalisme que no el multiculturalisme, perquè mentre el primer suma,
el segon fragmenta. I d’aquí és justament d’on se’n desprèn un multilingüisme sostenible,
basat en la igualtat i no en la imposició o la substitució. Si no treballem respectant les altres
llengües minoritàries que conviuen amb la nostra, estarem reproduint els models que tant
ens molesten quan les llengües dominants els fan valdre sobre el català. I les reaccions que
obtindrem dels minoritaris en cada cas, seran ben similars. I no podrem al·legar que ens
sorprenguin.
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5.

Anàlisi

Fins ara hem vist com es defineixen les macropolítiques lingüístiques a la UE i a Catalunya.
Ara bé, l’anàlisi en aquest Treball de Final de Grau vol posar sobre la taula –sense fer-ne un
estudi qualitatiu ni quantitatiu– com poden interaccionar les diferents llengües en un
microentorn com és la ciutat de Lleida i fer preguntes sobre com haurien de ser aquestes
relacions en un marc de multilingüisme real i igualitari. A banda de veure quines llengües
podrien estar avui parlant-se amb major o menor mesura a Lleida, hem volgut aturar-nos en
aquells sectors que conformen les potes estratègiques de la societat i en els quals la llengua
juga un paper rellevant: la sanitat i la justícia, l’educació i l’empresa.

5.1. Les llengües de la població migrada a Catalunya i a Lleida
Per parlar de les llengües que avui es parlen a Catalunya i a Lleida ens cal primer establir un
marc de treball on quedi clar de qui i de quantes persones estem parlant. Les dades més
recents de l’enquesta sobre els usos lingüístics de la població de Catalunya –elaborada per
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat, 2019)– ens remeten a l’any 2018 ja que
l’enquesta es quinquennal3. D’acord amb l’enquesta, el 94.4% de la població entén el
català. El punt a destacar i que ens atansa més a la realitat és el fet que hi ha més persones
que el saben escriure (65,3%) i llegir (85,5%) que parlar (81,2%) i entendre (sense dades
concretes). I això ens hauria de preocupar ja que es tracta d’unes xifres que apunten
directament als usos: es llegeix i s’escriu a l’escola, però es parla i s’entén al carrer. L’estudi
assenyala com a causa d’aquesta situació l’evolució migratòria i puntualitza que més d’un
terç de la població actual de Catalunya ha nascut fora de les nostres contrades passant de
l’1,2% al 18% en els darrers trenta anys però que evidentment, s’ha intensificat en la darrera
dècada amb persones procedents d’altres països.

És sorprenent la manera com un estudi oficial es fa trampes al solitari. Literalment, l’estudi
diu: “el 76,4% usa poc o molt el català en un dia qualsevol; el 51,6% l’usa molt, força o

3

Vegeu annexos 1 i 2 per més dades.
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mitjanament, mentre que un 63,4% fa servir el castellà en els mateixos termes”. L’expressió
poc o molt en català es decanta –pel que sé– més aviat cap al poc que cap al molt, vaja que
seria sinònim d’una mica; però és que el que ja és escandalós és que posem al mateix sac
els que l’usen molt, força o mitjanament. Si bé puc admetre la vinculació dels adverbis molt i
força, no entenc que aquests mantinguin cap relació amb mitjanament. I per acabar-ho
d’adobar, diu que el 63,4% fa servir el castellà “en els mateixos termes”, en quins termes?
en els de poc o molt o en els de molt, força o mitjanament? Hem de buscar la justificació
d’aquest biaix en la política? Dubto molt que amb aquestes camàndules arribem a bon port.
Si fem enquestes de cara a la galeria, com pretenem que el català guanyi prestigi? Com
podem planificar polítiques lingüístiques encertades si partim d’una base discursivament
manipulada? L’únic que aconsegueixen aquests biaixos en l’anàlisi és reduir la credibilitat de
l’estudi que, m’agradaria pensar, és molt més professional i rigorós pel que fa a la dada en
brut.

L’anàlisi assegura que a Catalunya no s’ha trencat mai la transmissió del català entre
generacions ja que el percentatge de població que el parla amb els pares i que l’usa amb
els fills és favorable al català en set punts de mitjana. Tot i això, la dada resulta matisada pel
comportament observat entre el grup de 65 anys o més que amb prou feines supera el 5%.
Probablement, aquesta és la conseqüència de les migracions dels altres catalans de Francesc
Candel els anys 50-60 del segle passat. Els seus descendents, que ara estarien entre el grup
de 45 a 64 anys, ja van començar a aprendre el català a l’escola, però ho van fer sobretot
al carrer amb els amics que aleshores eren catalanopensants. I és aquest, un terme propi
que no utilitzo a la lleugera, però que sí em permet fer una petita diferència entre els que
“parlen el català” i els que “pensen en català”. Perquè més enllà de les consideracions
administratives i del discurs del “és català el que viu i treballa a Catalunya”, penso que la
llengua que ens dóna identitat no surt del cap sinó del cor. Aquella que fem servir en les
estones de lleure, de gaudi personal i familiar... no la que utilitzem lligada a la cotilla de la
feina o de l’aprenentatge.

Així doncs, el pes de la població estrangera que ha arribat les darreres dècades és un fet
destacable. “La societat catalana confia la seva reproducció demogràfica i social a
l’arribada constant d’immigrants en un procés d’incorporació a uns espais socials i laborals
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similars, això sí, amb la promesa d’una futura mobilitat social ascendent per als seus
descendents” (Ortega-Rivera i Solana, 2015: 60). Arribats a aquest punt tornarem a les
dades de l’Idescat, i considerem que és bo definir el terme població estrangera per llegir
correctament les xifres. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya aquest terme defineix
aquella persona que específicament “no té nacionalitat espanyola”. Això vol dir, que tots
aquells immigrants que ja l’han aconseguida queden fora d’aquestes dades, malgrat en el
seu dia a dia segueixin fen servir la llengua inicial i no el català. Ara bé, per a la Divisió
estadística de les Nacions Unides4, un migrant internacional és una persona que es trasllada
a viure en un altre país diferent al de residència habitual durant almenys un any. Les
diferències entre ambdues definicions posen ja de manifest que les dades que ens puguin
aportar uns i altres no seran comparables.

D’aquesta manera, a 1 de gener de 2020 la població estrangera a Catalunya era aquesta:
POBLACIÓ ESTRANGERA PER DEMARCACIONS. CATALUNYA 2020
Demarcació
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
TOTAL Cat.

Població (1)

Total(2)

% sobre 2

% sobre 1

5.743.402

883.558

70,09

15,38

781.788

160.435

12,73

20,52

438.517

79.833

6,33

18,21

816.772

136.793

10,85

16,75

7.780.479

1.260.619

100

16,20

Font: Idescat a partir del padró continu de l’INE. Dades a 1 de gener de 2020

La variació relativa en el nombre d’estrangers que va arribar a Catalunya l’any passat fou
del 8,73% i les franges d’edat es concentren entre els 25 i els 45 anys. Alhora, la tendència
en l’arribada de població immigrada és força sostinguda en el temps, ja que si agafem com
a referència els anys 2000-2010-2020, podem veure com a l’any 2000 la població
estrangera suposava només el 2,90% de la població catalana. Deu anys més tard, i després
d’un degoteig creixent, la xifra rondava ja el 15,95% i l’any passat arribava al 16,20%
després de registrar un lleu retrocés entre els anys 2016 i 2017. Alhora, i segons les dades
del portal de migracions mundials (Migration data portal) la taxa de creixement anual de les
4

Definició extreta metodologia de dades: https://unstats.un.org/
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migracions a Espanya és del 3%, si bé és cert que posa de manifest l’impacte que ha tingut
sobre els moviments la pandèmia de Covid-19.

Si ens mirem amb més deteniment les xifres catalanes, es pot veure com la majoria de la
població estrangera que arriba a casa nostra ho fa procedent d’Europa, seguida d’Àfrica del
nord i d’Amèrica del sud (Annex 1). Això ja ens pot donar la primera referència de la llengua
que parlen i que per tant serà la que interaccionarà amb el català. Per països (Annex 2), la
majoria de persones immigrades que arriba a Catalunya ho fa des del Marroc (18,88%) ,
seguit a molta distància de Romania (7,19%). A partir d’aquí les xifres van minvant i
col·loquen als primers llocs del rànquing a Itàlia, la Xina, el Pakistan, Hondures, Colòmbia i
França. Aquestes dades semblen anar força de la mà de les de l’Enquesta d’Usos lingüístics
a Catalunya, segons la qual les llengües de la immigració són en aquest ordre: l’àrab, el
romanès, el gallec, el francès, l’amazic, el rus, el portuguès, l’italià, el xinès, l’anglès i
l’alemany. Cal destacar que en l’enquesta anterior no hi apareixien ni el xinès ni l’alemany.
Les xifres doncs, semblen confirmar la tesi desenvolupada en el marc del projecte MIME en
considerar que els moviments migratoris estan estretament relacionats amb l’anàlisi
cost/benefici que fa el migrant i en l’impacte que la competència en la llengua del país
receptor té sobre la determinació de deixar el país d’origen. Unes decisions que de ben
segur tindran el seu paper quan més endavant es desenvolupi o no la voluntat d’aprendre la
llengua catalana i en el grau en el que els i les migrants s’integraran socialment.

El padró d’habitants a 1 de gener de 2020 recull les dades sobre la migració a les
comarques de Lleida i en concret a la ciutat de Ponent. Les xifres (les més rellevants són a
l’Annex 3) posen de manifest que el 20% de la població de la majoria de municipis està
conformada per persones nouvingudes. En gran mesura, aquesta atracció es concentra en
aquelles poblacions on les expectatives de trobar feina, encara que sigui de caràcter
temporal, són més elevades. Així, no ens hauria d’estranyar que la primera del rànquing
sigui Guissona amb un 52,25% de població immigrada a causa de la presència de la potent
industria agroalimentària i dels serveis de logística o manteniment que hi estan directa i
indirectament relacionats. Altres municipis que es troben ben amunt en la llista són la
Portella, Torres de Segre, Aitona, Alcarràs (Baix Segre) ja que és allà on es localitzen
oportunitats que permeten accedir a feines poc qualificades com són les del sector primari
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(agricultura i ramaderia). Ara bé, fora de Lleida, i si comptabilitzem en nombres absoluts,
dos altres pols d’atracció serien Mollerussa i Balaguer amb més de 17.000 i de 14.000
immigrants respectivament també vinculats a la presència de la indústria agroalimentària, de
la ramaderia i de la construcció. Els tres sectors de l’activitat més importants a les comarques
de Ponent.

POBLACIÓ IMMIGRADA MUNICIPIS DE LLEIDA 2020
Municipi

Població
(1)

Total
(2)

%/1

Municipi

Població
(1)

Total
(2)

%/1

Guissona

7.248

3.787

52,25

Barbens

878

269

30,64

Portella, la

743

303

40,78

Seròs

1.946

571

29,34

Torres de
Segre

2.366

800

33,81

Mollerussa

14.649

3.938

26,88

Aitona

2.567

848

33,03

Balaguer

17.472

4.157

23,79

Alcarràs

9.707

3.033

31,25

Lleida ciutat

140.403

27.400

19,52

TOTAL DEMARCACIÓ LLEIDA

438.517

79.833

18.21

Font: Elaboració pròpia en base dades Idescat en base padró habitants INE

A la ciutat de Lleida es concentraven a principis de l’any passat 27.400 persones immigrades
distribuïdes entre els diferents barris de la ciutat.

POBLACIÓ IMMIGRADA PER DISTRICTES A LA CIUTAT DE LLEIDA 2020
Districte

Població
(1)

Total
(2)

%/1

Districte

Població
(1)

Total
(2)

%/1

I

26.724

5.198

19,5

VI

28.103

7.200

25,62

II

15.765

2.272

14,41

VII

16.709

2.060

12,33

III

8.601

2.127

24,73

VIII

5.510

279

5,06

IV

22.433

5.880

26,21

IX

3.423

270

7,89

V

13.135

2.114

16,09

TOTAL

140.403

27.400

19,52

Font: Elaboració pròpia en base dades Idescat en base padró habitants INE

De tota manera, les xifres que hem exposat són com diu Vila (2013:12) “un indicador
atenuat de la diversitat lingüística” perquè per definició inclou com a nacionals les persones
vingudes de fora però nacionalitzades al cap d’uns anys. Alhora, no podem deixar de banda
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aquella població que no està assentada en un lloc concret, l’anomenada població flotant
que es mou pel territori seguint la petja de les ofertes laborals que pugui trobar.

Des de Plataforma per la Llengua es va elaborar fins al 2014 el Mapa de les llengües
(presentat el 2014-15) i en aquest document s’hi reflectia que a Lleida s’hi parlaven 70
llengües diferents del català, ja que hi conviuen persones procedents de 125 països
diferents. Tot plegat queda ben reflectit en el canvi de fesomia que han experimentat alguns
barris lleidatans, concretament la zona del barri històric on un bon nombre de comerços
estan regentats per nouvinguts. I és clar, això fa que en aquests indrets la llengua
d’intercanvi disti força de ser el català.

El treball desenvolupat per Elisenda Lorés i Joana Soto coordinat per Oriol Berenguer des de
l’any 2006, va concloure en una publicació al 2010 on es feia una radiografia del que és
una realitat dinàmica, la de les llengües a la ciutat de Lleida. Un treball que hauria de ser
una de les eines més preuades per a la definició no només de les polítiques lingüístiques sinó
també de les polítiques socials sobre les quals es tenen competències en l’àmbit municipal.

LLENGÜES QUE ES PARAVEN A LLEIDA EL 2010
Parlants
censats

Districte

Població
(1)

Total
(2)

Am. Sud
(Ameríndia)

testimonial

Armeni

Armènia

20

Ghana

254

Balante

Guinea
Bissau

80

Alemanya

80

Mali

783

Marroc

5.000

Camerun

+200

Anglaterra/EUA

140

País Basc

80

Algèria

1423

Bangla
Desh/India

10

Val d’Aran

?

Llengua

Origen

Aimara
Àkan/ Ewe/
Ga
Alemany
Amazic/ Tarifit
(rifeny)/ Berber
Anglès
Ar. Wattani
Occità/aranès

Bambara/
hassaniyah,
saranhuke
Bamileké/
bassa/
yaoundé/duala
Basc
Bengalí

Font: Elaboració pròpia a partir publicació Lorés i Soto 2010.

Si agafem com a referència aquest model, i el comparem amb les dades que obtenim de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) veurem com, en la mateixa manera que les
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procedències de les persones nouvingudes s’han fet cada vegada més diverses, també les
llengües que coneixen i amb les quals es poden comunicar van creixent cada vegada més.
Evidentment, això no suposa que tothom qui prové d’un país, regió o llogaret concret parli
totes les llengües que s’hi relacionen, però esbrinar fins a quin punt cadascun dels parlants
coneix i és capaç d’interaccionar amb aquella llengua té un abast molt superior al que és un
Treball de Final de Grau.

A l’Annex 4 podeu veure el quadre complet de les llengües que probablement podríem
localitzar amb més o menys implantació a la ciutat de Lleida si tenim en compte la
procedència de les persones migrades que a ú de gener de 2020 es trobaven a la ciutat,
segons l’extracció que l’Idescat fa del padró d’habitants de l’INE.

LLENGÜES QUE ES PODRIEN TROBAR A LLEIDA EL 2020
PROCEDÈNCIA
Total
Catalunya
Resta d'Espanya
Romania
Marroc

Homes

Dones

Total

223.323
152.928
21.596

215.194
151.181
24.867

438.517
304.109
46.463

9.518

9.387

18.905

Llengües
català i/o castellà
castellà majoritàriament, també gallec i èuscar
romanès

10.323

7.042

17.365

Colòmbia

2.239

2.792

5.031

espanyol i llengües indígenes

àrab, amazic

Senegal

3.868

899

4.767

wòlof, madinka/ diola/ francès

Ucraïna

1.427

1.463

2.890

ucraïnès

Algèria

1.803

670

2.473

àrab

Gàmbia

1.846

304

2.150

anglès

Mali

1.810

279

2.089

bambara i francès

Bulgària

1.088

997

2.085

búlgar

Guinea

1.063

268

1.331

francès

Argentina

823

836

1.659

espanyol

Pakistan

821

265

1.086

Hindi/ panjabi/ malaialam/ bengalí

Brasil

792

1.351

2.143

portuguès + indígenes

Rep. Dominicana
Equador
Perú

773
731
676

1.108
844
767

1.881
1.575
1.443

espanyol
mazateco, mixteco, otomí, totzil,chol, …
castellà / aimara

Xina

640

758

1.398

xinès mandarí/ cantonès/…

Andorra

619

599

1.218

català

França

596

637

1.233

Bolívia

569

859

1.428

Veneçuela

525

686

1.211

francès
guaraní, aimara, chiquitano mossi... i
espanyol
arawak, guajibo, wayúu, warao... i espanyol
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Després de la migració interior, és a dir procedent de la resta d’Espanya (si bé aquí hi ha
comptabilitzades les persones que ja han adquirit la nacionalitat espanyola) la població més
gran i equilibrada entre sexes és la romanesa seguida de la marroquina, però amb una
major presència d’homes que de dones. Aquest quadre ens proporciona també una
fotografia de quin rostre tenen els processos migratoris segons els diferents països i cultures.
Aquesta apreciació, que pot semblar inofensiva, resulta que no ho és tant, ja que l’adaptació
i l’interès per l’aprenentatge de la llengua del país receptor també va lligada a la variable de
gènere i especialment dels rols que es desenvolupen en l’estructura familiar.

Les dades relatives als usos lingüístics a Lleida

publicades a #català947 i que es

corresponen a l’any 2018 – s’actualitzaran entre els mesos de juny i setembre d’enguany –
assenyalen que a les comarques de Ponent amb una població de 301.500 habitants (dos
anys després la xifra és de 434.930) hi havia 220.000 persones que declaraven saber
escriure el català; unes 264.100 deien saber-lo llegir; al voltant de 254.600 el parlaven; i
284.500 asseguraven entendre’l. Aquestes dades, traslladades a percentatges revelen un
nivell superior en tots els supòsits a la resta de Catalunya. Una situació que en bona mesura
pot venir de la mà de la ruralitat pròpia de les comarques lleidatanes. No es pot deixar de
banda que els més de 400.000 habitants de Ponent es troben repartits en 229 municipis, i
això la converteix no només en la demarcació que en té més després de Barcelona sinó
també en la que té la ràtio més baixa d’habitants per municipi. A banda de les òbvies
diferències entre ambdues, és prou clar que la llengua està més “protegida” en aquest àmbit
rural que en l’entorn urbà on les influències foranies són més habituals, per a bé i per a mal.
És doncs d’esperar que les dades que se’n deriven siguin també superiors a la resta de
demarcacions, com per exemple passa amb el fet que del col·lectiu nascut a Catalunya
tingui un grau més alt en totes i cadascuna de les habilitats del català.

De fet, gairebé el 48% de la població tenia només el català com a llengua inicial5, mentre
que un 57% la consideraven llengua habitual. Ara bé, quan es toca la identitat, la xifra es
redueix lleugerament ja que només un 55,4% s’identificaven com catalanopensants. És
rellevant entendre com aquestes dades influeixen en la manera com ens definim. Així doncs,

5

La llengua inicial és la que una persona parla a casa quan és petita, és correspondria doncs a la llengua materna.
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la que té un paper més determinant seria la llengua d’identificació, aquella que es considera
com a personal
nal i que s’obté de preguntar: Quina és la seva llengua?
a? I si ens fixem en les
dades resulta si més no curiós que hi hagi més persones que s’identifiquin amb el català que
no pas la tinguin com a llengua inicial. Aquest índex permet afirmar que Els altres catalans
de Candel,
andel, és una realitat contrastada.
contrasta
I ara més que mai. La nostra identitat –i la lingüística
n’és una part– es conforma al llarg de la vida i és fruit de les relacions i experiències que
mantenim. Ara bé, el que realment manté una llengua viva són els àmbits d’ús i per tant, si
aquesta és fa servir de manera
mane habitual. O sigui, si éss predominant en el seu repertori
lingüístic. Les dades que es van recollir a #català947 queden reflectides en aquest gràfic
encara que no s’ha de confondre amb la freqüència d’ús.

% d’us del català en un dia qualsevol a Ponent (2018).
(2018

Dades: Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2018 (DGPL i Idescat). Reproducció pròpia.

Si bé no es disposa de dades específiques de la ciutat de Lleida, és raonable pensar que una
extrapolació del que passa en el conjunt de la demarcació no quedaria
quedaria gaire allunyat de la
realitat, ja que el pes de la ciutat és força similar a la suma de la resta de municipis.
municipis Si el
2020, la ciutat comptabilitza 140.403 persones empadronades,, només els deu municipis
més grans de la demarcació junts ja en sumen 103.480.
103.480. El que també es pot desprendre
d’aquestes dades sobre l’ús habitual de la llengua és el que explica Bastardas (1985: 19)
sobre la dinàmica d’assimilació lingüística per part de la població immigrada. Per a l’autor
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català, el canvi intergeneracional fa que es passi en poc més de tres generacions del
coneixement exclusiu de la llengua inicial a l’abandonament complet d’aquest i al ple domini
de la llengua de la societat receptora. Si bé Bastardas feia referència a la migració
procedent de la resta de l’Estat espanyol, aquesta és una situació que ben bé es reprodueix
en els migrants que arriben de l’estranger i tenen la possibilitat d’arrelar-se a Catalunya.
Seria quan aquest arrelament no es dóna quan enlloc d’assumir el català com a nova
identitat lingüística opten per mantenir la seva llengua inicial o fins i tot per adoptar el
castellà, ja que la consideren més útil per al seu desenvolupament personal i per a les
facilitats de mobilitat que implica el seu coneixement si el procés migratori que han endegat
no culmina a Catalunya i han de desplaçar-se a un altre punt de la geografia espanyola.

5.2. Els sectors estratègics: justícia i sanitat
Els compendis legislatius són els que estructuren la manera com els individus d’una
comunitat volen viure i relacionar-se. Però també ens expliquen de quina manera
interaccionarem lingüísticament amb els nostres iguals i amb els nouvinguts (siguin els que
siguin i parlin la llengua que parlin). Aquestes acostumen a ser declaracions grandiloqüents
i amb una alta càrrega política que quan baixen a l’arena del dia a dia no són ni tan clares
ni tan fàcils d’implementar com pot semblar ja que depenen de moltes individualitats. Així
doncs, hi ha uns àmbits que podem considerar estratègics: la sanitat, la justícia i
especialment l’ensenyament. Ara bé, no podem oblidar les relacions que es mantenen en el
si del món laboral que, evidentment, condicionaran l’actitud del nouvingut respecte a la
llengua del país receptor. Les conseqüències derivades de problemes lingüístics en aquests
àmbits d’ús de la llengua poden ser irreparables ja que ens podríem trobar davant d’un
diagnòstic erroni per manca de dades, de la pèrdua de la llibertat, de la manca de feina, o
del rebuig al model educatiu.

El Conveni Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals i la Carta Europea de les
Llengües Regionals i Minoritàries posen negre sobre blanc la necessitat de garantir que en
l’accés als diferents serveis públics la llengua no sigui cap impediment per a la seva
utilització. El problema és que no disposem de cap definició sobre el que és una “minoria” i
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per tant, la ideologia del poder fa que les interpretacions siguin d’allò més diverses per no
dir dispars fins i tot en el si de la UE. El Conveni estableix que seran els propis individus qui
han de decidir si es conformen o no com a minoria. Aquesta és una decisió que inicialment
s’hauria de fer seguint criteris objectius. El problema és que quan parlem d’identitat, de
tradició o de cultura la suma de dos més dos no sempre és quatre. Qui són la minoria? Els
ciutadans que defensen tradicions com vindria a ser el cas de les marches orangistes
d’Irlanda del Nord, o aquells que no tenen reconeguda la seva ciutadania? La resposta a
aquesta pregunta serà la que determinarà que la política pública sobre la llengua i la
integració social sigui una o una altra. Dunbar explica que majoritàriament el que passa es
que aquesta mena de suports només el reben les minories establertes i no el col·lectiu de
migrants que avui, al segle XXI, es poden considerar ja no una minoria, sinó una àmplia
majoria (MIME, 2018: 94). S’estaria doncs vulnerant de manera flagrant la Convenció
Europea del Drets de l’Home que estipula que tothom té dret a ser informat en la llengua
que coneix, especialment quan parlem del món de la justícia, on hi ha en joc penes
privatives de llibertat. Aquest és un dret fonamental.

No és cap descoberta dir que massa sovint es prejutja –o fins i tot es criminalitza– i es
desdibuixa la identitat de l’immigrant. I una mostra n’és que sovint disposem de traductors
més o menys especialitzats en el cas de la justícia però no els trobem quan es tracta de
poder trobar feina (necessària per adquirir el permís de residència), de rebre un tractament
mèdic, en la mediació amb les institucions... Cal dir que tasca assignada normativament a
les polítiques públiques és massa sovint desenvolupada per associacions d’immigrants o
ONGs que s’han vist obligades a cobrir el buit que la política a deixat per a defensar els
seus iguals. Pokorn i Čibej (MIME, 2018: 164) exposen en la seva recerca que les
conseqüències de no disposar d’un sistema de traducció eficient en el marc de la salut o
l’administració té sovint costos molt més elevats per a l’Estat. Així recalquen que la durada
de les estances a l’hospital per pacients amb un limitat coneixement de l’anglès era molt més
curta quan s’utilitzaven intèrprets en el sistema d’admissió finançats per l’Estat. Una de les
eines a tenir en compte en aquest procés serien els instruments de traducció automàtica que
lligats a les estratègies d’intercomprensió facilitarien els processos d’inclusió de les persones
nouvingudes i alhora, els farien atractiva la cultura del país receptor. De fet, segons
s’assenyala al projecte MIME molts migrants fan servir els traductors automàtics per preparar

39

TREBALL DE FINAL DE GRAU
M. CARME ROSELL
MAIG 2021

la seva visita al metge, a l’advocat... Es tracta d’una manera de fer-se almenys amb un
vocabulari bàsic per comunicar-se (MIME, 2018: 152).

L’informe de política lingüística corresponent al 2019, assenyala que en l’àmbit del dret que
la pràctica totalitat dels jutjats civil, contenciós administratiu, social, mercantil i les seccions
civils de les audiències generen de mitjana l’11,4% dels seus documents en català. En el cas
de la demarcació de Lleida, aquesta dada s’eleva al 18,2%. Ara bé, quan entrem una mica
més a fons en aquestes dades ens adonem que el català no està tan introduït com seria
desitjable ja que només el 8,5% de les sentències que es publiquen a Catalunya estan
escrites en aquesta llengua, mentre que la resta (91,5%) es dicten en castellà. I que és, per
tant, la resta de documentació que produeix el funcionariat (tràmits, decrets,...) la que fa
elevar la mitjana. Pel que fa als documents notarials redactats en català, la dada a
Catalunya supera de ben poc el nou per cent (9,16%), mentre que el nombre de documents
mercantils no hi arriba (8,79%). En el quadre següent es reflecteixen les dades de Lleida:

El Català a la Justícia a Lleida
Llengua
castellà
català

JUTJATS
Decrets

Sentències

Interlocutòries

81,85
18,15

88,26
11,74

89,54
10,46

Total
Resolucions
85,95
14,05

Tràmits
82,01
17,99

REGISTRES
Doc presentada
Lleida 1
Lleida 2
94,82
95,41
5,18
4,59

Font: Elaboració pròpia a partir dades Informe Serveis lingüístics de l’àmbit judicial 2020. Generalitat Catalunya. Dades en
percentatges

Queda doncs molta feina a fer en aquest àmbit i no només en la producció documental sinó
també en les llengües d’interacció amb la ciutadania. Des de Plataforma per la Llengua
(2020: 28) s’assenyalen com a principals obstacles per incorporar el català a la Justícia la
capacitació lingüística del personal de l’Administració de Justícia; el fet que els drets del
ciutadà es veuen minorats; que la llengua en la que estan redactats els manuals de treball
dels operadors jurídics i la seva formació és majoritàriament en castellà; però també els
costums i les inèrcies; o, el que és pitjor i més difícil de resoldre, la por a parlar la llengua
pròpia per temor a que el perjudiqui en la sentència ja que es veu el català com una llengua
que “marca”, mentre el castellà es percep com la llengua “anònima”.
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Motius pels quals els catalanoparlants creuen que parlar en català els perjudicaria
davant d’un jutge

Altres motius
L'experiència viscuda i escoltada
Venen de fora, és la justícia espanyola
Per la situació actual de tensió
Els jutges i la justícia no parlen tant el català
És de mala educació
Els jutges tenen prejudicis contra el català
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Font: Elaboració pròpia a partir de GESOP (2018)

Si aquesta és la percepció que
que en tenim els catalans en una llengua que almenys disposa
d’un reconeixement oficial sobre el paper que ens empara en les nostres demandes, quina
deu ser la percepció que en té un immigrant quan arriba davant una justícia que parla una
llengua que li és totalment o parcialment desconeguda? Com s’hauria d’abordar aquesta
situació en un context de multilingüisme real?

I què passa amb la salut? Doncs malgrat les reiterades crítiques per l’arraconament del
català en determinats Centres d’Atenció Primària (CAP)
AP) denunciades als mitjans de
comunicació, el cert és que no hi ha informes específics sobre l’ús de la llengua catalana en
aquest àmbit, i encara menys de la resta de llengües que parla la immigració. De fet, les
dades del darrer informe de política lingüística
lingüística resolen en poc més d’una plana les
actuacions desenvolupades en aquest àmbit per a la promoció del català, i la majoria es
concreten en posar a disposició dels professionals cursos de formació (com en altres
departaments) i eines de traducció documental
documental i recursos lingüístics específics (Termcat,
Dem...). I potser el més sorprenent, si ens ho mirem des de l’anàlisi discursiu,
discursiu és el paràgraf
on s’assenyala que una de les mesures adoptades és:
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“El departament [de Salut] ha redactat un document de respostes tipus a les
queixes lingüístiques més habituals que serà distribuït durant el 2020, i s’ha
preparat l’argumentari per a l’Oficina de Premsa amb l’objectiu de donar
resposta als mitjans de comunicació en relació amb les queixes lingüístiques”.
(Informe de política lingüística, 2019:102)

Malament anem si enlloc de buscar les dades que ens han de radiografiar la realitat per
poder habilitar mesures que resolguin o donin almenys resposta a les problemàtiques ens
centrem en produir discursos que tenen com a finalitat la justificació i l’excusa per a no posar
fil a l’agulla. Així volem construir una societat multilingüe? Si ni tan sols sabem defensar el
català, com podrem tenir en compte altres llengües?

5.3. Els sectors estratègics: L’ensenyament
A Catalunya, l’estratègia que desenvolupa l’aprenentatge de la llengua en l’educació
reglada arrenca l’any 1983, una vegada superat el franquisme i amb un recent estrenat
l’estat de les autonomies. L’aprovació al Parlament de la Llei de Normalització Lingüística
establia que als centres educatius les hores que es dediquessin a l’aprenentatge del català i
del castellà havien de ser semblants. L’objectiu últim era garantir que quan s’acabés
l’ensenyament general obligatori (EGB) l’alumnat tingues un domini suficient d’ambdues
llengües. Pràcticament deu anys més tard, les directrius de política lingüística, conscients del
paper cohesionador de la llengua amb l’aprovació opten per impulsar un model basat en la
immersió lingüística en el qual el català seria la llengua vehicular a l’aula. Avui, gairebé
trenta anys després, la llengua catalana ha tornat a centrar els debats polítics però aquesta
vegada per a atacar el model que fins ara tan bé havia funcionat i que tant reconeixement
havia obtingut no només entre els acadèmics, sinó també entre aquells col·lectius
immigrants, majoritàriament procedents de l’Estat que veien com els seus fills s’integraven de
manera natural en la cultura que els rebia sense cap drama ni trasbals. Avui, els atacs al
model lingüístic tenen poc d’acadèmics i molt de populistes. I han trobat un terreny adobat
en una societat cada vegada més multicultural i per tant multilingüe que no percep que el

42

TREBALL DE FINAL DE GRAU
M. CARME ROSELL
MAIG 2021

coneixement del català els faciliti la integració i l’accés a l’ascensor social que havia estat fa
uns anys, ni per a ells ni per als seus descendents.

Ara doncs, el paradigma res té a veure amb la situació de mitjans dels 90 del segle passat. I
avui, l’interès per aprendre la llengua està més lligat que mai a aquest anàlisi cost/benefici
del que parlàvem més amunt. Això, no és sinó una evidència de com d’important és que les
polítiques lingüístiques es planifiquin de la mà de les polítiques socials, laborals,
econòmiques o de salut (no oblidem que hi ha immigrants que arriben per altres raons que
per guanyar-se la vida).

El que sí ha quedat palès en tots els estudis és la importància que té la llengua per a evitar
l’exclusió social. D’aquí que tan sovint s’abanderi l’escola inclusiva com a eina per evitar la
pèrdua d’interès pel català. . Apostar per una societat plural, multilingüe i multicultural vol
dir tenir en compte aquestes minories i les seves circumstàncies. Com hem dit més amunt, el
canvi de paradigma és clar i per tant, aquesta immersió lingüística que tan bons resultats ha
donat fins ara pot no ser l’adequada per a una societat multilingüe i multicultural (MIME,
2018: 116). Fer parlar català al col·lectiu immigrant per a integrar-lo, no deixa de ser una
manera de menystenir la seva llengua inicial i per tant de generar una actitud contrària a la
que es pretén envers el català.

Potser fou arran d’aquestes reflexions que el 2004 es van començar a posar en marxa els
Plans Educatius de l’Entorn i les des d’aleshores anomenades Aules d’Acollida que tan útils
han estat darrerament per donar cabuda als nous immigrants menors i no acompanyats (els
coneguts com a Mena). Tant a les aules d’acollida com en la redacció de Plans Educatius de
l’Entorn es tenia en compte el repertori lingüístic del nouvingut en el moment de planificar les
intervencions lingüístiques.

Si tot plegat es tan clar, com és que no s’ha imposat? Doncs probablement perquè posar en
marxa aquestes iniciatives suposa disposar de professorat amb habilitats lingüístiques
suficients per respondre a aquesta diversitat, ja que sinó és realment difícil moure les
emocions i fer de l’aprenentatge una experiència gratificant. L’actuació que es desenvolupi
ha d’implicar també les famílies, no sempre amb temps suficient per a destinar al seguiment
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de l’educació dels seus fills (això, quan hi són presents). Una de les eines que darrerament
ha posat en marxa del Departament d’Educació ha estat la incorporació de professorat que
conegui les llengües de la immigració i els processos d’inclusió. Es tracta de persones que
sovint provenen d’aquestes ètnies i que poden acreditar el perfil d’immersió i suport
lingüístic. Ara bé, els destinataris d’aquests programes han de ser joves que faci menys de
dos anys que han arribat a Catalunya i aquí és on l’eina flaqueja si es mira des de la
perspectiva multilingüe. En aquest marc, hi ha força experiències d’èxit a Catalunya algunes
de les quals han impulsat el coneixement de llengües no curriculars com a estratègia
educativa. Una d’aquestes és “Junts” que impulsa l’associació educativa entre cultures
diferents amb la finalitat de construir ponts en àmbits culturals diversos posant en contacte
joves de realitats culturals i lingüístiques diferents, la desigualtat al món i la creació de xarxes
que permeten el reconeixement de noves identitats ja que es treballa la llengua però també
altres especialitats de manera que el projecte té caràcter interdisciplinari (Pérez et altri, 2015:
174). Una manera de posar en valor les altres llengües de la immigració i la seva cultura.

A l’Anuari sobre les Llengües a l’Educació, redactat el 2015, es posava de relleu la iniciativa
europea que potenciava el fet que els coneixements multilingües siguin un actiu necessari per
als estudiants i que n’hagi millorat l’acreditació ja que això ha anat posant sobre la taula la
percepció que cal preparar-se tant en la primària com durant la secundària per fer front als
reptes del multilingüisme al món laboral, però també de la mobilitat que d’una manera o
altra queda implícita en el discurs. Una mobilitat que va més enllà del lloc d’origen per a
tothom.

Ara bé, avui per avui, en els ensenyaments postobligatoris de formació professional, les
hores destinades al coneixement d’altres llengües són residuals i circumscrits als cicles de
grau mitjà (99 hores respecte a les 1.400-2.000 que dura el cicle). Una situació que en res
no beneficia els joves que veuen limitades les seves possibilitats de ser candidats a la
mobilitat internacional. La disfunció en el si d’aquests estudis es fa encara més evident si
tenim en compte que una vegada acabat un cicle formatiu de grau superior es poden
incorporar a la Universitat (en molts casos a segon) on en acabar se’ls demanarà, com a
mínim, el coneixement de dues llengües més a la inicial (sovint es concreta en un B2
d’anglès agafat pels pèls).
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Però tampoc la Universitat escapa de la crítica. Un dels rols de la Universitat és la d’actuar
d’epicentre per al desenvolupament d’idees i debats sobre la societat i la seva evolució. Cal
doncs que els campus siguin cada vegada més multilingües per tal que aquells que els
habiten prenguin consciència de la importància de la diversitat (MIME, 2018: 140). Un dels
elements més dinamitzadors d’aquesta multiculturalitat i multilingüisme que sovint no
s’explota prou és la presència d’estudiants d’Erasmus, de doctorands procedents d’altres
països, que massa sovint romanen ocults i en un segon pla en la vida universitària. Potenciar
les relacions en el si de la comunitat universitària i més enllà de l’aula a la qual estan
assignats ajudaria a consolidar la consciència multilingüe tant per als que són d’aquí com
per a les persones nouvingudes. La conseqüència més immediata és que l’alumnat desplaçat
acaba creant petites colònies que no s’integren en la vida diària de la comunitat lingüística
que els acull. Les relacions personals es mantenen mes enllà de les estades i són aquestes les
que ajuden a crear consciència de diversitat. Cal doncs, aprofitar-les.

L’aprenentatge i l’ensenyament de les llengües als ensenyaments superiors oblida les
possibilitats que brinda la intercomprensió i el translanguaging per a millorar la seva
competència lingüística i la seva obertura mental davant la diversitat. Això deriva en aules
que es desenvolupen en un monolingüisme artificiós (MIME, 2018: 140) que estira del
castellà o de l’anglès per a resoldre els problemes comunicatius, enlloc d’atansar els parlants
utilitzant els seus repertoris lingüístics. Quants estudiants d’Erasmus acaben al Grau d’Estudis
Anglesos quan s’adonen que a la UdL les classes es fan en català? La conseqüència
immediata a l’aula universitària és que l’anglès guanya domini no només en l’activitat
acadèmica sinó també en la vida estudiantil (Bertoluzzi, 2016: 77) i per tant, acaba
impactant sobre la seva vida professional on ha esdevingut llengua franca. En el cas dels
articles acadèmics aquest fet és encara més evident, ja que no té el mateix ressò un article
publicat en anglès que en català. Com recalca Bertoluzzi, aquesta situació, lluny de ser un
avantatge acaba representant la pèrdua de coneixement, de vocabulari i de prestigi de la
llengua en un domini concret. Tot plegat però, fa més difícil la gestió de l’aula però si
s’assoleix, de ben segur que l’alumnat tindrà un posicionament més sensible davant la
conservació de les llengües.
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En el desplegament educatiu de l’Agenda 2030, la UNESCO recomana que es prioritzin
aquells objectius que es corresponguin amb les necessitats vitals i que permetin als individus
adaptar-se a una realitat en constant canvi. Això suposa una aposta per les aules inclusives
però també optimitzar el multilingüisme de la mà de les llengües que els immigrants han
incorporat a l’aula i per tant, potenciar que l’alumnat conegui, a banda de l’anglès, altres
llengües que tenen un abast tant o més important en el context global com són: l’àrab o el
mandarí.

5.4.1. La formació d’adults

Com hem anat repetint, el multilingüisme ben entès hauria de permetre desenvolupar per
igual en una mateixa comunitat persones amb diferents repertoris lingüístics. Això vol dir que
tothom ha de parlar totes les llengües? No, ni de bon tros. Només se’ls ha de dotar de les
eines necessàries per a poder comunicar-se (amb més o menys eficiència). I aquesta és un
camí que hauria d’entendre’s com d’anada i tornada, no unidireccional. Si només entenem
aquest viatge en un sentit, el nostre posicionament no distarà gaire del que denunciem pateix
el català tan sovint. Està clar que perquè una llengua es mantingui viva, ha de ser útil als
parlants. Així doncs, cal que el català sigui útil als nouvinguts però que en recórrer aquest
camí no sentin que han d’abandonar les llengües que conformen les seves identitats inicials.

Des de la política lingüística catalana, la via més comú per donar resposta a aquesta nova
situació ha estat la promoció dels cursos de català per a immigrants. L’ensenyament de la
llengua al adults és fa avui majoritàriament mitjançant el Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) o de les acadèmies i ens locals que d’una manera o altra reben ajuts per
a fer cursos de català per a persones immigrades. L’entitat, creada a finals de la dècada dels
80, compta avui amb altres eines de suport com poden ser els programes de Voluntariat per
la Llengua o d’altres instruments virtuals -que han tingut força interès durant els mesos de
confinament- com els cursos del portal parla.cat.

Les dades de les inscripcions a Lleida als cursos de català publicades a la darrera memòria
de la delegació de Lleida del CPNL assenyalen que el 2019 es van fer 141 cursos de català
que van tenir 3.084 inscrits dels quals pràcticament el 71% eren persones nascudes a
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l’estranger. Alhora, des del Consorci
onsorci es van gestionar 636 parelles de voluntaris per la
llengua i es van revisar 3.820 pàgines web. De fet, aquesta xifra sembla
sembl apuntar a la
consolidació d’una tendència creixent en els darrers anys després de la davallada de les
inscripcions els curs 2010-2011.
2011. El fet que la majoria dels inscrits siguin immigrants fa que
els nivells inicials (elemental) tinguin més demanda que els
els superiors (intermedi i suficiència).
Aquesta situació però, tambéé té
t relació amb el fet que en acabar el batxillerat, l’alumnat
l
que
estudia a Catalunya ja obtéé el reconeixement
reconei
del nivell de suficiència
ència de català
catal (C1 del
MCER)6.
Inscripcions al CPNL segons origen de l’alumnat 2017-2018
2017
a Lleida
Font: Informes lingüístics per municipis. Dades del Padró continu, Idescat i CPNL

Alhora, a Lleida, més de 365 persones van fer un curs del Parla.cat l’any 2019, i en els
darrers deu anys gairebé unes 1.800 persones inscrites al Voluntariat per la Llengua a Lleida
han dit que volien trobar-se
se amb els seves parelles lingüístiques. D’aquestes, hi ha 520
persones voluntàries i 1.259
259 que són aprenents
aprenen de català.

Aquestes dades són interessants pel que representen però cal tenir clar que una cosa és el
nombre de cursos que es fan i una altra de ben diferent quina és la llengua que
habitualment parlen aquestes persones que fan cursos de català. Ja fa uns deu anys

6

ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats

de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
Lingüística https://dogc.gencat.cat/ca/document-del--dogc/?documentId=501140
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Comellas (2010: 56) argumentava que si es volia fer una comparativa entre els diferents
estudis que d’una o altra manera han entrat a veure quina és la llengua que utilitza el
col·lectiu immigrant, els resultats són d’allò més diversos. I una de les variables més
importants en l’equació és si la base de referència és la nacionalitat que consta en els
censos. Com recalca Comellas (ibíd: 57) l’estadística i les minories no són precisament
bones companyes de ball. I quan entrem a debatre sobre les situacions de multilingüisme
que impliquen minories, la conseqüència és ben òbvia.

Habitualment, la formació de català té lloc seguint l’estratègia de dalt a baix ( top - down) i
per tant el monolingüisme és excessivament present en aquestes aules. I és que des de fa
anys aquest és el mètode més comú d’ensenyar una [qualsevol] llengua estrangera. Es tracta
de reproduir el context de immersió que es considera òptim des de la didàctica i la
pedagogia, però també és cert que és una manera de cobrir les mancances per donar
resposta a una aula sovint massa multilingüe que no disposa d’altra eina comuna que la
llengua que s’està aprenent. Per a Fiedler i Brosch això provoca que l’aprenent progressi
molt lentament i no és estrany que en les fases més inicials perdi la motivació en no veure
progressos en la seva autonomia en l’ús de la llengua (MIME, 2018: 136). Si a això hi
sumem, que avui per avui, el català no és imprescindible per trobar una feina (no
qualificada), el còctel està servit. La conversió de l’aula de català monolingüe en multilingüe
permet utilitzar no només les llengües inicials de l’alumnat sinó també llengües intermèdies
que impulsen l’aprenentatge però que, alhora, mantenen viva la motivació i l’interès per
conèixer la nova llengua (MIME, 2018:132).

Per sort, cada vegada més les metodologies d’aquesta mena de cursos miren de prioritzar la
comunicació per sobre la lingüística (la parole sobre la langue). D’aquí que resultin molt més
efectives les xarxes informals d’aprenentatge de la llengua i que les estratègies peer to peer –
com el Voluntariat Lingüístic– tinguin un recorregut que només hem encetat. Aquestes xarxes
no formals són clau perquè sovint es troben molt properes a l’àmbit del nouvingut i per tant
la seva integració és molt més efectiva. Grin recalca que els estudis realitzats fins ara sobre
aquests canals d’aprenentatge dels adults superen amb escreix els canals reglats perquè els
exposa directament a la llengua. L’avantatge, segons l’estudiós de l’economia de la llengua,
és que aquests processos són molt més barats per a l’administració, alhora que molt més

48

TREBALL DE FINAL DE GRAU
M. CARME ROSELL
MAIG 2021

atractius per al col·lectiu implicat (MIME, 2018:134). Els tàndems del Voluntariat lingüístic
haurien de tenir com a base que els membres que els conformen tinguin en el seu repertori
llengües que permetin que la intercomprensió entri en joc ja que potencia el coneixement
d’ambdues llengües. És la via d’anada i tornada.

En el cas de la població adulta, hi ha un aspecte que cal tenir present ja que afecta les
possibilitats de progrés social de les persones nouvingudes. Es tracta de com es reconeixen
oficialment les competències lingüístiques que aquestes tenen. Avui per avui, l’única manera
d’obtenir aquest reconeixement és un examen oficial que sovint s’emmarca en el MCER.
Però aquestes propostes no preveuen cap tipus de reconeixement parcial de competències.
Com pot una persona acreditar que coneix i és capaç de parlar una llengua però no
d’escriure-la? Senzillament, no es pot. És un pack. O tot o res. Això fa que aquell nouvingut
que ha desenvolupat aquestes competències orals en una xarxa no formal quedi al marge
del sistema i per tant, això limita les seves possibilitats de trobar una feina que el permetria
integrar-se i alhora interessar-se per la cultura que el rep. Si avui féssim una enquesta
aleatòria amb individus heterogenis pel que fa al sexe, edat o procedència [evidentment, no
representativa] en un carrer qualsevol de Lleida i els féssim fer una prova de català, estem
segurs que tothom superaria totes les competències? De ben segur que no. Però això, no els
inhabilita per fer-se entendre o fins i tot per trobar una feina en la qual la única competència
que necessitin sigui la comprensió i, en menor mesura, l’expressió oral.

5.4. Els sectors estratègics: L’empresa
Dir que conèixer la llengua del país receptor permet un accés més fàcil al mercat laboral
local no és cap novetat. Per tant, el paper que ha de jugar l’empresa en la política lingüística
no pot ser de segona divisió. Interessa a empresaris i a treballadors poder-se comunicar, ja
que al cap i a la fi, reverteix en l’eficiència i per tant, en els beneficis empresarials més
tangibles.

Una de les coses que més sorprèn quan s’entren a veure les dinàmiques lingüístiques en el si
d’una empresa és veure com d’inexplotat està el repertori de les persones que hi treballen.
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Avui per avui, són moltes les empreses de Lleida opten per contractar serveis de traducció o
a buscar intèrprets professionals per a desenvolupar tasques que sovint podrien fer les
persones que hi treballen fent tasques menys valorades. Perquè? Senzillament, perquè són
ben poques les empreses que es prenen la molèstia de preguntar a les persones que
contracten quines són les seves llengües inicials, o quines conformen el seu repertori
lingüístic. L’estudi ELAN, desenvolupat a Catalunya el 2009 reflectia que només un terç de
les empreses enquestades tenia dades sobre els coneixements lingüístics del seu personal
(2009:12) i que menys de la meitat de les empreses catalanes tenien en compte la
competència lingüística a l’hora de fer la selecció de personal. Uns recursos que es perden.
Lüdi va observar que quan en una empresa hi ha grups de treball mixtes des del punt de
vista lingüístic i es pren la decisió de fer servir una llengua intermèdia per a facilitar la
comunicació sovint les situacions es polaritzen en dos sentits: un, la pèrdua de la diversitat
per la substitució ja que s’usa la llengua intermèdia; dos, l’aparició espontània de la
intercomprensió quan cada parlant considera més eficient resoldre un problema amb la
llengua que coneix bé i que li permet diferenciar tots els matisos d’un conflicte (2016: 54).
Aquesta segona opció seria l’aplicació del multilingüisme anomenat integrador que aposta
per la llengua pròpia i que rebutja el monolingüisme imposat de la llengua intermèdia.

L’any 2000 es va posar en marxa a Catalunya el programa Ofercat que tenia per objectiu
conèixer quina era l’oferta lingüística –en català– al sector comercial. Les dades obtingudes
es basaven en l’observació de la retolació dels establiments, dels anuncis informatius als
aparadors, en la llengua d’inici en l’atenció al client, si es produïa canvi quan la clientela
iniciava la conversa en català. Les dades es van actualitzant cada any estudiant grups de 10
municipis diferents. Fins ara han estat 37 els municipis estudiats una o més vegades i Lleida
ocuparia la setena posició pel que fa a la identificació oral i la cinquena en el cas de la
adequació oral a la llei de política lingüística (Ofercat, 2019: 14).

En el cas de la demarcació de Lleida, els estudis es van fer l’any 2010 i 2015. En aquest
darrer es van recollir dades de 624 establiments comercials. D’acord a aquestes dades,
gairebé la meitat de la retolació identificativa dels comerços lleidatans era en català, un
percentatge que pujava al 76% quan es tractava de veure en quina llengua estava escrita la
retolació informativa (preus, ofertes, descomptes...). Per sectors, els sectors amb major
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presència del català eren l’alimentació (90%), les finances (86%) i els establiments de salut i
estètica amb un 83%. Aquests índex s’incrementen lleugerament quan del que es parla és de
l’adequació de la retolació, ja que mentre en finances creixen fins al 100%, l’equipament de
la llar arribaria al 94,2% i la salut i estètica al 92,6%.

Retolació
olació identificativa per sectors 2010-2015
2010
Evolució dels índex Ofercat al Comerç de Lleida per sectors

En les conclusions de l’estudi (ibíd: 22) podem llegir que la ciutat de Lleida es posiciona en
una situació intermèdia respecte a les altres en les que es va dur a terme l’observació el
2015. Relaciona
elaciona aquests percentatges tant elevats al fet que bona part de la població que
regenta aquests establiments és nascuda a la ciutat (o als pobles del voltant).
voltant) Així doncs, el
català és l’opció més freqüent i oscil·lava al 2015 més de la meitat de comerços tenien la
retolació identificativa en català i una tercera part s’adreçaven a la clientela en aquesta
llengua, mentre que el castellà pràcticament no arribava ni al 10% en ambdós casos. Entre
les variables que
ue més incideixen en aquestes pràctiques hi ha d’una banda l’origen de la
propietat de l’establiment, el sector de l’activitat i si es tracta o no de franquícies. Els sectors
que menys s’adequarien a la normativa actual es trobarien en els sectors de la restauració,
re
tèxtils i derivats i en el grup d’altres.
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Val a dir que les dades que ens aporta aquesta enquesta són força valuoses, però en un
anàlisi multilingüe de la situació a la capital de Ponent les podem considerar clarament
parcials, ja que al voltat del 15% dels comerços son atesos o gestionats per persones
immigrades. Les dades de l’Ofercat en cap moment reflecteixen quines són les altres llengües
en les que es retolen els comerços o les llengües amb les que els dependents/comerciants
s’adrecen a la seva clientela. I a ningú se li escapa que a la ciutat hi trobem establiments
regits per xinesos, marroquins, romanesos, anglesos...

Si bé és cert que a Catalunya s’han fet nombrosos estudis sobre la salut del català en
aspectes vinculats a l’empresa, el cert és que ben pocs per no dir pràcticament cap aporten
dades concretes del municipi de Lleida o de les comarques de Ponent. Així, ni l’estudi sobre
els usos lingüístics a les TIC de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, ni l’anàlisi sobre
el comportament lingüístic de les empreses de serveis de Catalunya, ni el que s’ha fet sobre
els usos lingüístics a les agències de viatges ens ofereixen dades concretes que permetin
dibuixar una radiografia més o menys clara del que passa a l’empresa lleidatana. Alhora, les
dades publicades a l’informe de resultats sobre els usos lingüístics a les empreses de serveis
o l’ús del català a les pimes on sí que es recull alguna dada desagregada tenen dates tan
antigues (2004-2007 i 2012, respectivament) que pràcticament es poden considerar només
punts de referència per analitzar-ne la situació actual ja que a ningú se li escapa que en els
darrers deu anys, la situació lingüística ha canviat notablement.

En aquest nou context multilingüe, l’any 2009 es va dur a terme a Catalunya el projecte
ELAN, inclòs en la proposta europea del professor Stephen Hagen, en el qual es posava
sobre la taula la pregunta “Són prou multilingües les empreses catalanes?”. L’informe se
centrava en petites i mitjanes empreses (de 10 a 249 treballadors) a les quals es van fer més
d’un miler d’entrevistes. En aquest estudi es concloïa que el grau d’obertura de l’economia
catalana havia crescut més de 25 punts percentuals entre el 1998 i el 2005 i que, en una
societat més multilingüe no només s’hi havia incorporat noves llengües sinó que el català
s’havia generalitzat entre els nouvinguts. Aleshores, gairebé el 70% de les empreses
responien que sí a la pregunta de si usaven la llengua pròpia del primer mercat (normalment
el català o el castellà) però pràcticament un percentatge similar (61%) confessaven no
disposar de cap estratègia formal de comunicació, només les empreses més grans les tenien
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i la majoria era perquè treballaven a l’estranger. Aquesta dada, un 37% era molt inferior al
48% de la mitjana de les empreses que havien participat a l’estudi europeu. Ara bé, tot i no
tenir en compte les competències lingüístiques del seu personal, com hem dit més amunt,
bona part de les empreses catalanes assenyalaven la necessitat que el seu personal tingués
coneixements multilingües, especialment en aquells nous mercats emergents com el xinès, el
rus, el japonès, l’àrab... i en no tenir-los opten per la llengua intermèdia que és l’anglès.

Finalment, i en parlar del món laboral, cal fer, encara que sigui de passada un esment a
com el desconeixement de la llengua del país d’arribada pot ser un factor més de desigualtat
entre gèneres (MIME, 2018: 96). Les dones immigrades juguen també aquí en una lliga
inferior, especialment en aquelles cultures encara molt masculinitzades i patriarcals. En
aquests casos, la dona és qui acostuma a quedar-se a tenir cura de la llar i per tant el seu
grau de socialització és clarament inferior al d’una persona que ha de sortir de casa, cada
dia per guanyar-se les garrofes.
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6. Es pot treure profit del multilingüisme?
“In the public space of a meeting, power relations may emerge. Using the “legitimate
language” (Bourdieu, 1982), i.e., the language situated at the very top in the language
value scale, confers on its speakers prestige and power... and condemns to powerlessness
those who do not master it well or cannot speak it at all”.7
Georges Lüdi

Una de les estratègies desenvolupades pel multilingüisme per facilitar la comunicació entre
els parlants de llengües diferents és la de l’anomenada llengua receptiva. Bàsicament el que
promou aquesta aproximació és la de reconèixer les similituds que tenen dues llengües i
potenciar-les per fer adonar als parlants que no es troben tan lluny l’un de l’altre, facilitant
així el procés d’adquisició i l’actitud envers la nova llengua. De fet, el primer dels processos
que s’activa amb l’estratègia de la llengua receptiva, ja que és molt més fàcil comprendre
que produir en una nova llengua que requereix ja de la competència d’estructurar el discurs.
Així doncs, no ens semblarà estrany que les semblances entre les llengües romàniques
facilitin la comunicació entre italians, francesos, occitans i catalans o que les llengües
escandinaves com el suec, el danès, el noruec tinguin força trets en comú.

Cal recalcar que l’estratègia de la llengua receptiva no obliga a ningú a canviar de llengua.
Cada parlant segueix utilitzant la seva, però això no dificulta la comunicació, si bé és cert,
que aquesta és en alguns casos molt elemental i no arriba a un alt grau de concreció. En
aquest procés no només es posa en joc la llengua, sinó també la manera com una i altra
cultura es relacionen. Sovint, és aquesta diferència cultural la que provoca dèficits en
l’estratègia comunicativa, ja que hi ha detalls que es perden i per tant es pot modificar el
sentit últim del discurs. Ara bé, la percepció respecte a la interacció lingüística és que es fàcil
i senzilla. Aquesta aproximació a la competència lingüística i a la intercomprensió entre els
parlants té al seu favor que es basa en una concepció d’igualtat en la diversitat, ja que no
estableix jerarquies entre les diferents llengües (Lüdi, 2013:148). És d’aquí d’on es desgrana
l’anomenat multilingüisme receptiu, és a dir, aquell pel qual podem interaccionar posant en
marxa el procés d’intercomprensió. Aquest és justament el que es produeix en la conversa
7
“A l’espai públic d’una reunió podem sorgir relacions de poder. L’ús del “llenguatge legítim (Bourdieu, 1982), és a dir el llenguatge situat
al capdamunt de l’escala de valors lingüístics, confereix als seus parlants prestigi i poder i condemna a la impotència aquells que no el
dominen bé o no el poden parlar gens”. (Ludi, 2013:152)
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entre un català i un italià. Ambdós s’entenen sense necessitat de renunciar a la seva llengua.
En aquest cas, el bilingüisme (o multilingüisme, si fossin més de dues) receptiu aniria de la
mà d’un monolingüisme productiu. L’arrel d’aquesta intercomprensió cal buscar-la en el fet
que ambdues llengües comparteixen substrat o es troben properes geogràficament i per tant
les interaccions culturals i els intercanvis comercials són rellevants.

Com hem comentat més amunt, el Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
potencia l’aprenentatge de dues llengües més a banda de la llengua inicial. Ara bé, quan
aquest aprenentatge s’emmarca en la intercomprensió lingüística i la seva estratègia
didàctica el que es potencia és la presa de consciència de les similituds existents entre
diferents llengües que ens faciliten l’avançament en el coneixement de les noves llengües
perquè som capaços de relacionar-les i integrar-les en el nostre repertori lingüístic. Per tant,
es fa palès que mitjançant aquestes relacions se’ns farà més fàcil entendre la nova llengua.
Per posar un exemple: com a catalans se’ns farà molt fàcil entendre què ens està dient un
turista italià que se’ns adreça en la seva llengua. Perquè? Doncs perquè conscient o
inconscientment relacionarem les paraules que pronuncia amb cadascun dels nostres
repertoris i fins i tot amb la barreja d’aquests.
Llengua

exemple

Italià
Català

Io suono il pianoforte
Jo toco el piano

Però lluny del fet que ambdues llengües comparteixin substrat, la intercomprensió ens mostra
com podríem arribar a entendre què ens diu un suec o un neerlandès.
Llengua

exemple

Suec
Alemany
Neerlandès

Jag spelar piano
Ich spiele am Klavier
Ik speel piano

Malgrat que potser no entendríem tota la frase, fàcilment sabríem que ens parla d’un piano.
Si a més a més tinguéssim nocions d’alemany seriem capaços de traslladar pràcticament tota
la frase tant si qui se’ns adreça ho fa en suec o en neerlandès. I és que la intercomprensió
activa tots aquells recursos fonològics, lèxics, morfològics o sintàctics que tenim com a
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parlants i per tant és una manera de potenciar el multilingüisme de manera natural. I quan
ho fa, modela el pensament dels parlants de la mà de la integració multicultural que porta
implícita la llengua.

En els darrers anys, l’aprenentatge de llengües ha canviat molt. Així, de models unilingües
que separaven el coneixement en una o altra parla, s’ha passat a prioritzar la capacitat de
l’aprenent de comunicar les seves idees i per tant, conceptes com el code switching o el
translingualism estan cada dia més arrelats en l’ensenyament d’idiomes. El que la
intercomprensió fa és activar els anomenats reliable friends, aquelles paraules que ens
permeten identificar i descodificar significats per la proximitat que tenen a les llengües que
coneixem. I en aquesta bastida lingüística, com més llengües coneguem més fàcil ens serà
aprendre’n una de nova perquè més recursos podrem posar a disposició de l’aprenentatge.
Hem vist més amunt el cas de llengües més o menys afins. Vegem que passa amb d’altres:

català

francès

anglès

finès

suec

estonià

alemany

romanès

turc

macedoni

tomàquet

tomate

tomato

tomatti

tomat

tomat

tomaten

tomată

domates

domat

Així doncs, no es tracta només de vocabulari, sinó també de fonètica i d’aquelles estructures
lingüístiques afins que seran un bon punt de partida per a desenvolupar les estratègies
d’intercomprensió, que com que es basa en l’espontaneïtat no fa falta que sigui total per a
ser eficient com a vehicle comunicatiu (Noguerol, 2013). Aquesta és una eina que és
majoritàriament emprada pels immigrants, ja que no sempre disposen de la possibilitat de
conèixer una llengua pels canals reglats, però que els permet tenir una certa competència
lingüística en la seva expressió oral. És doncs una via factible per superar la problemàtica
comunicativa en un món cada vegada més global. En aquest marc, es van posar en marxa
fa uns anys diferents projectes educatius amb el suport de la Unió Europea: EuroComRom o
recentment les aules multilingües amb l’ETwinning. De fet, el fonament acadèmic d’aquestes
propostes és sempre el mateix: la lingüística comparada que abraça els diferents nivells des
de la fonètica a la sintaxi i de la morfologia al lèxic (Clua, 2010: 155) però també del fet
que la llengua no entén de fronteres i per tant és un continu d’issoglosses que se superposen
creant paraules semi-transparents com les anomenen Fiorentino i Meulleuman (MIME, 2018:
138) quan assenyalen com a objectiu el fet de comprendre aquestes paraules.
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7. Algunes conclusions
Primer van ser les migracions internes de mitjans dels segle XX i ara les arribades
d’immigrants procedents d’arreu del món les que poc a poc han anat reduint el percentatge
de població que a Catalunya té com a llengua inicial el català. Tot plegat ens ha situat
davant una paradoxa que tindrà clares incidències sobre les polítiques i la planificació
lingüística actual i futura ja que el català és alhora víctima i botxí. D’una banda, el català ha
estat i és una llengua minoritzada i per tant necessita de suport per a gaudir de certa salut.
Per altra banda, el mateix català suposarà per a un immigrant la renúncia a la seva llengua
inicial per integrar-se en un context on aquesta és clarament minoritària (i sovint, clarament
subordinada). I per acabar de reblar el clau, el context en què això succeeix és un marc de
canvi fins i tot per a les llengües anomenades dominants. Primer, perquè també pateixen una
evolució que sovint es reduccionista (basic english, globish); segon, perquè llengües
dominants en una part del món (xinès, àrab) són clarament minoritàries en canviar de
continent.

De tot plegat, el que queda palès és que el multilingüisme ha vingut per a quedar-se i que
no se li pot pas girar l’esquena. Ans al contrari, cal aliar-se a aquest nou corrent per
subsistir. I és que en la seva base, si una relació entre llengües és igualitària és la que
defineix el multilingüisme ben entès, aquell que es vol enriquir de la diversitat. És una relació
en la qual com diu Comellas (2013) “el petit és tan important com el gran. Cal construir
ponts sense destruir les diferències”. El lema de la Unió Europea –unida en la diversitat–
agafa força si realment ens creiem que les llengües són l’expressió de la cultura i que quan
en perdem una, perdem una manera de veure el món la qual cosa ens empobreix i afebleix.
El multilingüisme es basa en la cooperació no en l’enfrontament ni en la jerarquia lingüística
i és per això que les estratègies com el transllenguatge i la intercomprensió tenen sentit. De
fet, són reaccions ben naturals si tenim en compte que l’ésser humà és en essència
comunicació i cooperació comunicativa. D’aquí que les estratègies d’intercomprensió
lingüística puguin ser una de les baules més fortes per facilitar l’arrelament del
multilingüisme i per tant per garantir també la supervivència del català. Des de la perspectiva
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ecològica ja fa anys que s’estudia com actua una llengua quan entra en contacte amb una
altra sigui similar o no. Quines relacions estableix? Quins factors hi influeixen?

Una llengua es manté viva quan és útil als seus parlants. I en qualsevol projecte migratori,
com posen de manifest diferents autors en el projecte europeu MIME, en el moment de
decidir quin serà el país d’arribada, qui migra sospesa els costos i els beneficis que implica.
Per tant, tenir present el repertori lingüístic de les persones immigrades és un punt clau per a
la seva integració sociocultural. Si no l’aprofitem, estarem situant les seves llengües en un
marc de desigualtat que no volem per al català. I això passa més sovint del que pensem. En
el si de la UE hi ha països que obliguen a superar exàmens de llengua als immigrants per
obtenir la ciutadania (Espanya n’és un). Ara bé, no tothom està subjecte a aquestes proves.
La ciutadania que prové d’un altre país comunitari no l’ha de fer. Només les persones
migrades procedents de tercers països es veuen subjectes a aquest tràmit que pot provocar
una actitud de rebuig vers la llengua el país que els acull.

En aquest treball hem vist com a la ciutat de Lleida s’hi ha documentat més de 125 llengües
diferents. I això pot ser només la punta de l’iceberg perquè les dades són de fa deu anys.
Això fa que en realitat, la intercomprensió estigui molt més estesa del que ens pensem. La
persona immigrada pot aprendre la llengua en cursos de formació, però és realment en els
contextos no formals quan desenvolupa les estratègies d’intercomprensió quan se la fa seva.
Així va passar amb les migracions dels anys 60. Les persones arribades del d’altres punts
d’Espanya només entenien el català, no el parlaven. Perquè la llengua receptiva és la
primera que s’activa en una situació d’intercanvi. Els seus fills, però, l’entenien i el parlaven i,
fins i tot alguns, el pensaven. La llengua d’identificació d’aquestes segones generacions ja
no era la seva llengua inicial. I ara, aquest fenomen s’està donant també amb les segones i
terceres generacions que arribades d’arreu han crescut a casa nostra.

Els estudis que hi ha disponibles sobre l’ús del català a la Justícia, a la Salut, a
l’Ensenyament o a l’empresa ens han de fer adonar que són un reflex directe del pressupost
que hi hem destinat. Com podem queixar-nos que no hi ha sentències en català si només hi
destinem un 0,02% del pressupost de política lingüística? O quan posem excuses discursives
per a evitar entrar a fons en el problema que hi ha sota les queixes per no ser atès en català
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a la salut? I què passa quan una persona immigrada que no coneix la llengua no es troba
bé? Entrar a discutir el que ha passat al món de l’ensenyament aquests darrers anys seria
una manera més d’omplir planes (i ja ho han fet d’altres). Quedem-nos només en el mal que
la política basada en populismes pot fer a una cultura que és i es vol gran. Estratègies com
les aules d’acollida o els Plans educatius d’Entorn ens estan assenyalant el camí a seguir: cal
integrar els repertoris lingüístics dels nouvinguts perquè el català progressi. I això ha d’arribar
també als ensenyaments postobligatoris i a la universitat. Des de la UNESCO, fa anys que
s’aposta per les aules inclusives. El multilingüisme és un camí d’anada i tornada.

En el marc de la nova comunicació, el monolingüisme oficial recolzat en les llengües
dominants s’està quedant desfasat en un nou marc comunicatiu on la parole de Saussure
prima sobre la langue. Pensem sinó en les xarxes socials, en les relacions cada vegada més
diverses entre persones de diferents països, en el plurilingüisme creixent de bona part de la
ciutadania i dels que encara no ho són. Impulsar estratègies per a fer millorar la
competència lingüística no pot ser sinó beneficiós per a la societat des de tots els àmbits:
empresa, família i lleure. Darrera cada llengua hi ha un important capital humà al qual no
podem renunciar. Per això, fer política lingüística els propers anys voldrà dir fer també
polítiques socials, econòmiques, laborals, d’igualtat d’oportunitats que tinguin en compte el
poder transformador de la llengua.

Integrar no vol dir que el migrant entengui que aquí es parla català. Ha de percebre també
que la seva llengua és respectada perquè és una peça més del trencaclosques sociocultural
de la nova catalanitat. Ho hem dit abans, la diversitat ben entesa enriqueix, suma i no
amenaça. L’estructura monolingüe és ja una antigalla que no tornarà a posar-se de moda
per molt que alguns s’hi entestin. Ens caldrà pensar més en l’interculturalisme que en el
multiculturalisme perquè el primer suma més que el segon. L’èxit o el fracàs de l’aventura
respondrà a com siguem capaços de sumar les percepcions individuals d’aquest
multilingüisme sostenible, basat en la igualtat i no en la substitució.

El multilingüisme social és una realitat però massa sovint topa amb unes institucions que no
donen la resposta que les persones nouvingudes necessiten des del punt de vista lingüístic. Si
no treballem respectant les altres llengües minoritàries que conviuen amb la nostra, estarem
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reproduint els models que tant ens molesten quan les llengües dominants els fan valdre sobre
el català. I les reaccions que obtindrem dels minoritaris en cada cas, seran ben similars a les
que despleguem quan sentim minoritzada o subordinada la nostra llengua. Aleshores, no
s’hi valdrà a dir que aquestes reaccions ens sorprenen.
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9. Annexos
Annex 1. Procedència dels immigrants que arriben a Catalunya 2020. Per continents
PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA QUE ARRIBÀ A CATALUNYA 2020
% sobre total estrangers

% sobre total estrangers del
continent

391.950

31.09

100

309.759

24.57

79,03

77.568

6,15

19,79

4.600

0,36

1,17

23

<0,01

<0,01

324.269

25.72

100

Àfrica del Nord

250.295

19.85

77,19

Àfrica occidental

69.375

5,50

21,39

4.559

0,36

1,40

355.919

26,71

100

Amèrica del Sud

244.801

19.42

68,78

Amèrica Central

70.300

5,58

19,75

Resta Amèrica

40.813

3.21

11,47

187.272

14,86

100

Àsia del Sud

97.875

7,76

52,26

Àsia Central

1.513

0,12

0,81

Àsia Oriental

68.957

5,47

36,82

Orient Mitjà

4.876

0,39

2,60

252

0,02

0,13

Oceania

1056

0,08

100

Apàtrides

153

0,01

100

Origen

Europa
Unió Europea
Europa central i oriental

Població estrangera

Resta Europa
No consta

Àfrica

Resta Àfrica

Amèrica

Àsia

No hi consta país

Font: Taula elaborada a partir de les dades Idescat 2019
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Annex 2. Procedència dels immigrants que arriben a Catalunya 2020. Per països.
Origen

Població
estrangera

% total
estrangers

Marroc

238.03

18,88

Romania

90.583

Itàlia

Origen

Població
estrangera

% total
estrangers

Rússia

26.895

2,13

7,19

Equador

25.936

2,06

69.316

5,5

Argentina

24.500

1,94

Xina

65.048

5,16

Ucraïna

24.322

1,93

Pakistan

54.571

4,33

Senegal

24.252

1,92

Hondures

49.493

3,79

Brasil

23.208

1,84

Colòmbia

47.787

3,79

Regne Unit

22.034

1,75

França

36.331

2,88

Rep.

19.959

1,58

18.921

1,50

281.302

22,32

Dominicana
Veneçuela

30.410

2,41

Alemanya

Índia

29.670

2,35

Resta Països

Perú

28.811

2,29

No consta

320

0,01

Bolívia

28.794

2,28

Apàtrides

153

0,03

1.260.619

100

TOTAL

Annex 3. Immigrants a Lleida. Dades per municipis (els més rellevants)
Població
(1)

Total
(2)

%/1

Municipi

Guissona

7.248

3.787

52,25

Torrelameu

735

175

23,81

Portella, la

743

303

40,78

Balaguer

17.472

4.157

23,79

Torres de
Segre

2.366

800

33,81

Granja
d'Escarp

922

218

23,64

Aitona

2.567

848

33,03

Vajol, la

89

21

23,6

Alcarràs

9.707

3.033

31,25

Bellpuig

5.218

1.229

23,55

Barbens

878

269

30,64

Cervera

9.350

2.102

22,48

Seròs

1.946

571

29,34

Juneda

3.501

785

22,42

Tornabous

822

223

27,13

Albatàrrec

2.236

495

22,14

Massalcoreig

610

165

27,05

Tàrrega

17.445

3.843

22,03

Mollerussa

14.649

3.938

26,88

Ponts

2.644

572

21,63

Soses

1.761

440

24,99

Lleida ciutat

140.403

27.400

19,52

438.517

79.833

18.21

Municipi

TOTAL DEMARCACIÓ LLEIDA

Població
(1)

Total
(2)

%/1
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Annex 4. Les llengües de la immigració a Lleida (taula completa).
Població a 1 de gener. Per lloc de naixement (país) i sexe Lleida. 2020
PROCEDÈNCIA

Homes

Dones

Total

Europa

190.168

192.064

382.232

22.823

10.617

33.440

Amèrica

8.347

11.065

19.412

Àsia

Àfrica

LLENGÜES QUE S’HI PARLEN

1.972

1.437

3.409

Oceania

13

11

24

Espanya

174.524

176.048

350.572

Catalunya
Resta d'Espanya

152.928
21.596

151.181
24.867

304.109
46.463

9.518

9.387

18.905

romanès

10.323

7.042

17.365

àrab, amazic

Colòmbia

2.239

2.792

5.031

espanyol i llengües indígenes

Senegal

3.868

899

4.767

wòlof, madinka/ diola/ francès

Ucraïna

1.427

1.463

2.890

ucraïnès

Algèria

1.803

670

2.473

àrab

Gàmbia

1.846

304

2.150

anglès

Mali

1.810

279

2.089

bambara i francès

Bulgaria

1.088

997

2.085

búlgar

Guinea

1.063

268

1.331

francès

Argentina

823

836

1.659

espanyol

Pakistan

821

265

1.086

Hindi/ panjabi/ malaialam/ bengalí

Brasil

792

1.351

2.143

portuguès + indígenes

Rep. Dominicana
Equador
Perú

773
731
676

1.108
844
767

1.881
1.575
1.443

espanyol
mazateco, mixteco, otomí, totzil,chol, …
castellà / aimara

Xina

640

758

1.398

xinès mandarí/ cantonès/…

Andorra

619

599

1.218

català

França

596

637

1.233

Bolívia

569

859

1.428

Veneçuela

525

686

1.211

francès
guaraní, aimara, chiquitano mossi... i
espanyol
arawak, guajibo, wayúu, warao... i espanyol

Romania
Marroc

Català i/o castellà
Castellà majoritàriament, tbé gallec i euskera

Portugal

540

447

987

portuguès

Polònia

279

525

804

polonès

Rússia

203

601

804

rus

Cuba

283

421

704

espanyol cubà

Hondures

191

478

669

criol de Bahia, chortí, garifuna, lenca,
misquito, pechí, tawhaka, tol i espanyol

Nigèria

310

304

614

anglès, yoruba, hausa, igbo, fula

Ghana

391

94

485

fula/ hausa/angles/

Rep. de Moldova

219

256

475

moldau

Índia

258

153

411

hindi

Itàlia

220

161

381

italià
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Uruguai

173

193

366

espanyol

Egipte

211

137

348

àrab estándar modern

Mauritània

296

42

338

àrab, francès i fula

Xile

188

155

343

espanyol

Alemanya

150

165

315

alemany

Regne Unit

171

137

308

anglès

Guinea Bissau
Guinea
Equatorial

234

62

296

portuguès

88

206

294

Eespanyol, francès i portuguès

Mèxic

101

163

264

Costa d'Ivori

166

70

236

nàhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco,
zapoteco, otomí, tzotzil, tzeltal, maya,
espanyol
francès

Camerún

135

84

219

anglès i francès +55 llengües indígenes

Paraguai

69

130

199

guaraní, espanyol

Geòrgia

83

84

167

georgià

EUA

81

65

146

Bèlgica

68

51

119

Països Baixos

59

59

118

anglès
neerlandès (flamenc/ való) bravant,
limburguès
neerlandès

Suïssa

57

53

110

suis/ italià/ francès/ alemany

Nicaragua

30

69

99

espanyol

Lituània

39

59

98

Lituà

Bangladesh

61

37

98

bengalí

Bielorrússia

25

54

79

bielorrús

Burkina Faso

60

18

78

francès, fula, hausa

Eslovàquia

33

36

69

eslovac

El Salvador

23

42

65

espanyol salvadoreny

Letònia

24

37

61

Letó

República Txeca

25

36

61

txec

9

49

58

filipí

Síria

Filipines

33

22

55

àrab

Congo

31

23

54

francès, alur, amba, asoa

Guatemala

20

34

54

achí, akatecko, chorti, chuj, itza… espanyol

Angola

35

17

52

portugués ( bantú)

Costa Rica

21

27

48

espanyol

Tunísia

30

17

47

àrab tunesí

Albània

27

16

43

albanès

Armènia

26

17

43

armeni

Sèrbia

26

17

43

serbi

Nepal

18

19

37

nepalès

Turquia

16

20

36

turc

Corea del Sud
Bòsnia
Hercegovina
Panamà

18

16

34

coreà

15

18

33

bosni

16

14

30

espanyol

Croàcia

16

13

29

croata
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Irlanda

16

13

29

Anglès, gaèlic irlandès

Canadà

11

16

27

anglès i francès

Vietnam

13

14

27

vietnamita

Japó

11

13

24

japonès

Hongria

13

10

23

hongarès

Noruega

11

12

23

noruec

Níger

12

11

23

francès

Líban

12

10

22

àrab

Suècia

11

9

20

suec

Togo

14

6

20

francès

Àustria

6

12

18

alemany

Etiòpia

8

10

18

amaric

Finlàndia

8

9

17

finès

11

6

17

Bassa, gola, susu, mende, krio, vai, anglès

6

11

17

anglès

Iran

10

7

17

persa

Líbia

12

4

16

àrab

Indonèsia

6

10

16

indonesi

Austràlia

10

6

16

anglès australià

Estònia

8

6

14

estonià

Grècia

7

7

14

grec

Tailàndia

2

12

14

tai

10

3

13

alur, amba asoa francès

Kazakhstan

4

9

13

kazakh, rus

Kenya

4

6

10

suahili, anglès

Jordània

8

2

10

àrab estàndard

Israel

4

5

9

hebreu

Eslovènia

1

7

8

eslovè

Libèria

7

1

8

anglès

Dinamarca

3

4

7

danès

Benín

5

2

7

francès, igbo, yoruba, fong

Cap Verd
Rep.
Centreafricana
Aràbia Saudita

5

2

7

portuguès

6

0

6

sango, francès

5

1

6

àrab

Moçambic

1

4

5

portuguès

Rwanda

4

1

5

Sud-àfrica

2

3

5

Haití

1

4

5

kinyarwanda, francès i angles
anglès, sesoto, tshivenda, zulu, xosa, pedi,
afrikaans
crioll haitià, francès

Gabon

0

4

4

bantu, fang, mbere, sira, francès

Madagascar

0

4

4

malgaix, francès

Sudan

4

0

4

àrab, anglès

Iemen

4

0

4

àrab

Sri Lanka

3

1

4

tàmil, cingalès

Uzbekistan

2

2

4

uzbek

Sierra Leone
Dominica

Rep. D. Congo
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Rep. de Tanzània

2

1

3

suahili, anglès

Somàlia

3

0

3

somali, àrab

Kirguizistan

2

1

3

kirguis, rus

Nova Zelanda

2

1

3

anglès neozelandès

Macedònia

1

1

2

macedoni

Montenegro

1

1

2

serbi

Maurici
Säo Tomé i
Príncep

1

1

2

bopurri, francès, anglès

1

1

2

portuguès, forro, angolar, crioll capverdià

Zimbabwe

2

0

2

Afganistan

1

1

2

xona, nyanja, angles, sesotho, tswana, xosa
tshivenda
paixtu, darí

Malàisia

0

2

2

malai

Tadjikistan

1

1

2

tadjik

Emirats Àrabs

2

0

2

àrab

Luxemburg

1

0

1

luxemburguès

Malta

1

0

1

maltès, anglès

Xipre

1

0

1

grec

Islàndia

1

0

1

islandès

Botswana

0

1

1

anglès

Burundi

0

1

1

rundi, francès i anglès, kirundi, kiñaruanda

Txad

1

0

1

francès i àrab, llengües txàdiques

Trinitat i Tobago

1

0

1

crioll de Tobago

Azerbaidjan

0

1

1

àzeri

Iraq

1

0

1

kurd, àrab estàndard

Kuwait

1

0

1

àrab

Singapur

1

0

1

malai, tàmil, anglès, mandarí

Resta UE

12.902

12.824

25.726

diverses

2.742

3.192

5.934

diverses

Resta d'Àfrica

8

9

17

diverses

Resta Àsia

5

6

11

diverses

Resta Oceania

1

4

5

diverses

Resta d'Amèrica

4

0

4

diverses

Resta d'Europa

Font: Idescat en base al padró INE.
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Annex 5. Les altres llengües d’Europa. Més enllà d’un Estat una llengua.
País UE

Llengua oficial

Alemanya

Alemany

Bélgica
França

Flamenc (variant del
neerlandès), francès i alemany
Francès

Itàlia

Italià

Luxemburg

Francès i Alemany

Països Baixos

Neerlandès

Dinamarca

Danès

Irlanda

Irlandès i Anglès

Regne Unit*

Anglès

Grècia
Espanya

Grec
Castellà (espanyol)

Portugal

Portugués

Àustria

Alemany

Finlàndia
Suècia
Txèquia

Finès i Suec
Suec
Txec

Xipre
Eslovàquia
Eslovènia
Estònia
Hongria

Grec
Eslovac
eslovè
Estonià
Hongarès

Letònia
Lituània
Malta
Polònia

Letó
Lituà
Maltès i Anglès
Polonès

Bulgària
Romania
Croàcia

Búlgar
Romanès
Croata

Altres llengües (inclou immigració)
Danès, baix alemany, sorab (alt i baix),, romaní, frisó, turc,
àrab, italià, romanès, croata, grec, búlgar, rus, serbi, kurd
del nord, albanès gheg, holandès, francès, ucranià, xinès i
persa
Való, bravant, limburguès, italià, àrab turc i espanyol
Occità, bretó, català, flamenc, alsacià, basc, àrab, berber,
italià, portuguès, castellà, anglès, vietnamita, alemany, turc,
polonès
Sard, Friulià, albanès, alemany, català, croata, eslovè,
francès, francoprovençal, ladí, occità
Luxemburguès (llengua Nacional), anglès, portuguès, italià,
anglès erbi, holandès espanyol criol capverdià i polonès
Frisó, anglès, papiament (bonaire), yidis, romaní,
limburguès (Limburg), alemany, francès
Feroè, groenlandès, alemany (Jutlàndia meridional), suec,
francès, turc, kurd, somali, serbi, urdú, polonès, persa,
vietnamita, croata, tàmil, iu mien, islandès i tailandès
Polonès, lituà, letó, xinès, tagal, alemany, escocès, espanyol
i shelta
Còrnic, gal·lès, polonès, panyabí, urdú, bengalí, guyaratí,
àrab, francès, alemany,xinès, portugués i espanyol
Albanès, macedoni, búlgar, arrumà, meglenita i turc
Català, Gallec, Euskera, Aranès, aragonès, asturlleonès, el
caló, el rifeny (Melilla), àrab, eonaviego, càntabre (en perill
d’extinció) i estremeny (en perill d’extinció)
Mirandès, ucranià, romanès, anglès, àrab, criol (Guinea
Bisáu), francès, criol forro i castellà
Turc, serbi, croata, anglès, hongarès, bosnià, polonès,
albanès, eslovè, teec, àrab i romanès
Sami
Finès, meänkieli, sami, romaní i yiddish
Eslovac, alemany, polac, romaní, bielorús, búlgar, croata,
grec, hongarès, rus, rusí, serbi, ucranià, vietnamita
Anglès, romanès, rus, búlgar, àrab i filipí
Anglès, romanès, rus, búlgar, àrab i filipí
Italià i hongarès, croata, serbi, romaní i alemany
Rus, anglès, finès i alemany
Alemany, armeni, boyash, búlgar, croata, eslovac, eslovè,
grec, polonès, romaní, romanès, serbi i ucranià
Livi (diferents dialectes)
Rus, polonès, alemany, anglès
Francès, italià,espanyol, alemany
Casubi, ucranià, bielorús, romaní, lituà, eslovac, yidís, rus,
txec, armeni, anglès (2a llengua), alemany
Turc, eslovè
Ucranià, anglès, francès espanyol
Txec, eslovac, hongarès, italià, rutè i serbi
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