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Una enquesta de coneixement i ús de
les llengües a la Vall d'Aran. La sttue
ció l'any 2000 i el 1984

Aquest article ofereix algunes de les dades més importants obtingudes en
un treball d'enquesta sobre coneixement i usos lingüístics dut a terme a la
Vall d'Aran l'any 2000, alhora que fa una comparació amb els resultats obtin·
guts en una enquesta de les mateixes característiques de l'any 1984.

Aquest treball va ser dut a terme per un equ ip de la Universitat de Lleida. Les
enquestes van ser aplicades sota la coordinació de Cecilio Lapresta Roy i la tasca
va comptar amb el suport d 'un ajut atorgat per l'Institut d'Estudis llerdencs i un
altre atorgat per la Comissió Euro pea, en el programa de suport a accions a favor
de les llengües minoritàries (Direcció Gene ral XXII).

El treball del qu al don em referències aqu í està destinat a conèix er qu in és el grau
de competència lingü ística declarada , en occità, entre la població de la Valld'Aran,
i també la freqü ència i àmbi ts d'ús d'aquella llengua. Secundàriament, mirem
d'esbrinar quina és la presència de les altres llengües, quant a coneixement i ús,
i singularment per a català i castellà, en aquell mateix àmbit territorial.

A partir d'un treball anterior - Climent (1986)- apliquem un qüestionari qu e
inclou els mateixos punts però procedim d'una manera una mica diferent quant
a selecció dels informants.

Les variables indepen den ts més imp ortants tingudes en compte són:

• el municipi de residència
• el lloc de naixement
• el sexe
• l'edat

La determinació del nombre d 'entrevistes qu e calia dur a terme la vam fer per
mostreig aleator i simp le. Vam treballar amb un nivell de confiança del 95,5 %,

un marge d'error de ± 4,5 %, P =0,5 i N =7.130 individus, i vam aplicar la fórmu
la corresponent. La mida mostral qu e en resulta és n =445.

Tal com hem donat a entendre, les variables qu e vam procurar que quedessin
representades en la proporció justa que els corresponia van ser la població de
residència , el lloc de naixement, el sexe i l'edat. Quant a la població de residèn 
cia, vam fer un tractament con junt dels municipis més petits en un sol grup
(Arres, es Bòrdes, Bausen , Vilamòs i Cane jan). Encara qu e prendre el percentatge
corresponent a cadascun per separat hauria donat una mostra massa petita per
representar la població real, sí que vam respectar aquesta proporció municipi per
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municipi en el conjunt d'aquest grup. La taula 1 ens mostra el nombre d' indivi

dus presos en cada lloc:

Taula 1. Qüestionaris passats per municipi de residència
Nombre d'en uestes

Vielha·Mijaran 203

Naut Aran 83

Bossòst 51

Les

Arres/Bausen/Es Bòrdes/Vilamòs/Canejan

Total

42

39

445

Alguns resultats sobre
el coneixement de

l'occità entre la
població aranesa

Tal com es pot desp rendre de la taula 2, el canvi en els percentatges de grau de
coneixement de l'occità a la Vall d'Aran no ha estat pas menyspreable en els

darrers quinze anys .

Taula 2. Coneixement de l'occità 1984-2000

no el sap

l'entén

el pow

el llegeix

l'escriu
~~"....,.....,...,.-~

Font: Climent (1986) i elaboració pròpia.

15,65
===

8,96

2000

7,5

24,34

9,62

22,72

35,82

El fet que el nostre model de qüestionari s'adaptés al que havia estat aplicat per
Climent (1986) el feia diferir del que s'aplica per a les dades de Reixach (1997) i
Vila (2000) . Aquests darrers aporten, respectivament, les dades per a l'occità a
l'Aran en els anys 1991 i 1996. La divergència que remarquem es fa notar en les
dades corresponents a competència declarada en llengua escrita llegida, que per
a nosaltres i per a Climent (1986) queda inclosa en la competència oral activa
(parlar), i que és tractada independen tment en els altres dos treballs. No obstant
això, la tau la 3 pot ser út il en el sentit que mostra un creixement de la competèn
cia en llengua oral entre 1991 i 2000 (parlar), tot recuperant una part del percen
tatge perdut fins a fina ls dels anys 80. Aquesta «recuperació» va paral -lela a l'aug
ment dels que declaren saber escriure occità i ha de ser atribuïda, doncs, a l'acció
de l'escola .

Taula 3. Coneixement de l'occità. Evolució al llarg dels darrers quinze anys

el llegeix l'escriu

8,96

51,0 18,6

59,3 25

35,82

24,61

el parla i el llegeixel parlal'entén

1991 92,3 60,9

1996 90 64,9

2000 92,5 68,16 58,64

Font: Climent (1986), Reixach (1997), Vila (2000) i elaboració pròpia.
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Sobre la relació entre edat i coneixement de l'occità, podem oferir una altra taul a
que compara nom és les dades de 1984 i les de 2000.

Taula 4 . Coneixement de l'occità per edats. 1984-2000

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 més de 60

el parla, el llegeix i l'escriu 6,8 24,0 11,9 5,2 4,4 3,5 3,9

100 91,0 38,6 32,4 36,1 40,0 18,4

el parla i el llegeix 1984 2,4 10,3 19,6 19,5 21,5 20,1 13,3

2000 0,0 0,0 6 21,9 26,4 40,0 42,9

el parla 59,7 50,7 43,3 49,7 51,3 60,4 70,2

0,0 0,0 7,2 8,6 12,5 0,0 16,3

l'entén 1984 4,8 11,2 17,8 20,0 19,3 12,2 9,8

2000 0,0 5,4 30,1 31,4 20,8 20,0 18,4

no el sap 1984 26,3 3,8 7,4 5,6 3,5 3,8 2,8

2000 0,0 3,6 18,1 5,7 4,2 0,0 4,1

Font: Climent (1986) i elaboració pròpia.

En coherènc ia amb el qu e esperaríem, el coneixement passiu oral (només l'en
tén ) es dóna en més nombre entre els grups més joves que entre la gent més gran ;
en canvi, pel que fa al coneixement actiu oral (no més el parla), la distribució
afavoreix els grups de més edat, d 'acord amb el fet que la llengua és més parlada
entre els més grans. Veiem que , amb una distribució relativa similar per grups
d'edat, el percentatge de coneixement oral actiu baixa força en conjunt entre
1984 i 2000, però hi ha un ascens en el coneixement escrit passiu afegit a l'oral
actiu (l'entén , el parla i el llegeix).

La conclusió d'aquest apartat referent al coneixement de l'occità és, en con
junt i sense ana r als detalls, que en els darr ers quinze anys hi ha hagut un descens
del nombre dels que el saben parlar que se situa a l'entorn d'un 11 %, tal com
hem indicat al començament; i que al mateix temps hi ha hagut un augment
relat iu del nombre dels que diuen saber-lo llegir: els que diuen poder parlar l'oc
cità diuen pod er llegir-lo també. Aquest coneixement forma l passiu s'ha vist in
crementat també clarament entre els grups d'edat més alta . El coneixement for
mal actiu (escriure la llengua) ha augmentat fortament en tre els més joves, i en
un percentatge més baix, però en absolut menyspreable, entre els d'edat més
alta. En aquest punt s'escau de dir que l'escolarització ha tingut efectes clars
quant a difusió de l'occità escrit, però qu e la difusió per altres mitjans ha hagut
de tindre efectes tamb é sensib les, tal com posa de manifest l'increment del co
neixem ent de la llengua escrita entre grups d 'edat qu e no han seguit cap mena
d'escolarització en els darrers quinze anys.

De la taul a S en podem treure la conclusió que l'occità ha perdut presència en els
àmbits d'ús que eren presos en consideració a Climent (1986). El retrocés més
significatiu és en l'entorn familiar: l'ú s «a casa» ha baixat a l'entorn d'un 20 %.

També en l'àmbit de les relacions fora de la família lligades a activitats d'oci, o a
altres qu e impli quen la confluència de xarxes de relació prou diverses, el percen
tatg e ha baixat a l'entorn del 20 % . La imatge que ens ofereix això és la qu e
resulta de la immigració nombrosa en poc temps, amb un cert percentatge d'in-
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formants que, tot i ser autòctons , no usen l'occità a casa i en canvi l'usen en
relacion s amb veïns que coneixen de sempre, cosa que resulta coherent amb un
retrocés en la transmissió familiar.

200019.84
Taula 5. Ús de l'occità per àmbits. 1984-2000---_..,...,.~---

a casa=======
amb els veïns 60,4

36,4

42,S

al bar, al mercat.. .

a la feina

60,1 36,9

22,S

Font: Climent (1986) i elaboració pròpia.

La casella «a la feina» no presenta dade s el 1984, per això no resulta possible
comparar en aquest àmbit; però en si el percentatge és força baix, la qua l cosa
dón a idea que l'occità, a més de no tindre una presèn cia forta en conjunt quant
a ús, està poc lligat a activitats amb un rendiment socioeconò mic directe.

Tenim, doncs, una substitució ràpida que només es pot explicar per l'entrada
massiva d'immigrants, amb el doble efecte de canviar dràsticament la composi
ció demogràfica i reforçar l'abast de les xarxes de relació vinculades al castellà o
al català. El resultat és que , si hem d'atendre els números, en aquests darrers
quinze anys l'occità ha esdevingut una llengua clarament minoritària a la Vall
d 'Aran.

Coherent amb el que hem explicat és que la substitució sigui més accentuada
a mesura que baixa l'edat. En la franja d'edat 21-30, els percentatges dels que
usen l'occità com a primera i com a segona llengua s'acosten força, i el descens
del percentatge d'ú s des de 1984 és d'un 36,1 %.

Taula 6 . Ús de l'occità per edats. 1984-2000. Percentatges

Edat
-10 11-20 21-30 31-40 4 1-50

1984 2000 1984 2000 1984 2000 1984 2000 1984 2000

el parlen habitualment 51,4 15,0 47,S 10,7 51,0 14,5 51,9 21,9 60,S 43,1 68,1 50,0 79,2

el parlen com a segona llengua 14,3 15,0 12,0 19,5 10,4 10,8 11,7 10,5 8,8 5,6 10,4 20,0 S,S

el parlen, habitualment o no 65,7 30,0 59,S 30,3 61,4 25,3 63,6 32,4 69,3 48,7 78,S 70,0 84,7

Font: Climent (1986) i elaboració pròpia.

Aquest percentatge es redueix de manera similar entre els menors de 21 anys,
encara que amb una certa variació: una reducció del 29 % en el grup d'entre 11 i
20 anys i una reducció del 3S % entre Oi 10 anys. Les xifres semblen anar d'acord
amb la presència d'un bon nombre d'immigrants, amb fills, que se situarien per
sobre de la vintena d'anys d'edat. En els grups de més de 31 anys hi ha també
retrocessos forts en els percentatges d'ús, encara que en menys mesura que en el
grup 21-30 que hem vist.

A manera
de conclusions

A partir del que hem ofert fins aquí, i pel que fa a la situació de l'occità a la Vall
d'Aran, podem remarcar diverses observacions quant al context sociolingüístic
que haurem de tindre en compte: en primer lloc, que l'occità compta amb un a
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presència «al carrer» precària. L'ús fora de l'entorn familiar i de contextos lligat s
a l'Administració és dominat pel castellà, especialment entre els més joves. Per
contra, quant a coneixement de la llengua, hi ha hagut una certa recuperació en
els darrers anys com a conseqüència de la presència de l'occità a l'escola. Vist
que, a un termini mitjà o llarg, la generalització del coneixement de l'occità pot
ser un fet a la Vall d'Aran (prescindin t aquí de consideracions sobre aspectes
qualitatius d'aquell coneixement), sembla que la situació tendeix a marcar un
trencament clar entre el grau de coneixement i el grau d'ús de la llengua. Aquest
trencament reflecteix un contrast entre els mitjans de planificació posats al ser
vei de l'ensenyament de la llengua i els mitjans (mo lt més precaris) al servei de la
promoció de l'ús en l'àmbit no lligat a l'Administració. Tot plegat porta a dema
nar una activació urgent de dinàmiques destinades a aquella promoció i una
planificació profundament estudiada i seriosa, destinada a concentrar els recur
sos materials i humans (sempre insuficients en relació amb el que seria ideal) en
la consecució d'aquell objectiu.

CLIMENT, T. (1986) Realitat lingüística a la Val d'Aran . Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura.

REIXACH, M . (coord.) (1997) El coneixement del català . Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. (Publicacions de l'Institut de Sociolingüísti
ca Catalana. Sèrie Estudis; 6)

VILA, F. X. (2000) Etil coneishement der aranésena Val d'Aran. Analisisòciolingiiistica
dera enquèsta oficiau de poblacion 1996. Barcelona: Generalitat de Catalunya. De
partament de Cultura.

VILA, F. X. (2000) . «Les llengües a la Vall d'Aran ». A: FARRÀS,J.; TORRES,J.; VILA, F. X.

(2000). Elconeixementdelcatalà. 1996. Mapa sociolingüístic deCatalunya. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. (Publicacions de l'Institut de
Sociolingüística Catalana. Sèrie Estudis; 7)

•

Referències

65


