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Resum 

 

En aquesta treball hem volgut estudiar, des d’una perspectiva sociolingüística crítica de base 

etnogràfica, els usos, els rols i els significats socials que tenen les llengües locals de la societat 

d’acollida en una xarxa social d’11 persones d’origen búlgar que tenen en comú el fet de socialitzar-

se en una associació sociocultural auto-regulada i auto-gestionada (un estudi de cas), amb l’objectiu 

d’aproximar-nos als seus repertoris multilingües, identitats lingüístiques i ideologies lingüístiques 

com a persones migrades en una societat bilingüe on les dues llengües locals, una de majoritària i 

global com el castellà i una de minoritzada i no oficial a Europa com el català, coexisteixen de manera 

complexa. Més concretament, hem volgut entendre fins a quin punt, amb quins repertoris lingüístics 

i amb quines racionalitats i discursos en torn de les llengües aquesta xarxa d’un col·lectiu de migrats 

poc explorat construeixen la seva incorporació sociolingüística en espais de socialització propis 

regulats entre i per persones del mateix origen etnolingüístic (sovint de difícil accés), en contextos de 

migració, en una ciutat capital de província, Lleida, de la qual existeixen pocs estudis. El nostre focus 

principal ha estat centrar-nos en la relació d’aquestes persones amb la llengua catalana, intentant 

entendre com, fins a quin punt, on, amb qui, quan, per què i amb quines conseqüències, fan mudes 

lingüístiques, o no, incorporant i apropiant-se de la llengua catalana i presentant-se i esdevenint nous 

parlants del català.  Durant el procés d’investigació hem utilitzat el mètode qualitatiu inductiu-

interpretatiu per l’obtenció de dades sobre les pràctiques, les ideologies i de les identitats lingüístiques 

i la seva anàlisi. Com a principal eina teòrica-analítica d’investigació hem utilitzat el concepte del 

nouparlantisme, entenent-lo com un fenomen que implica la incorporació de la/les llengua/es de la 

societat d’acollida (i de llengües que circulen en aquesta societat, però no tenen perquè ser llengües 

locals) en el repertori lingüístic propi de les persones transnacionals. 

 

Paraules claus: Nouparlantisme, llengua catalana, identitats, ideologies i pràctiques lingüístiques. 
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I. Introducció: Els búlgars a Catalunya i la seva relació amb la llengua catalana 

 1.1 La globalització i les poblacions migrades a Catalunya 

La globalització és un procés multidimensional que ha provocat canvis substancials relacionats amb 

l’economia, la política i l’estructura organitzativa de la societat actual durant les últimes dècades del 

segle XX. Un dels factors principals que ha produït aquests canvis ha estat l’aplicació i l’ús de les 

tecnologies de la informació i de la comunicació (d’ara endavant les TIC) en tots els àmbits de 

l’activitat humana (Castells, 1998). Sobretot l’aplicació de les TIC, de manera clau, dins de l’àmbit 

del transport ha tingut un impacte significatiu sobre l’estructura organitzativa i la diversitat de la 

societat actual. A través de les TIC s’han creat noves formes de transport molt més eficients i eficaces 

(GPS, programes de traçabilitat de persones, de productes o de viatges, etc.) i d’aquesta manera, s’han 

promogut noves vies de circulació dels recursos immaterials i materials (com ara llengües i productes 

d’arreu del món).  

Amb l’auge de la mobilitat, s’han multiplicat els fluxos migratoris transnacionals (Vertovec, 2009) i 

s’ha intensificat la interconnexió de xarxes heterogènies de persones, que en conseqüència han creat 

i creen noves pràctiques i nous models de comunicació. En moltes ocasions, els moviments migratoris 

(motivats per diverses raons: econòmiques, polítiques, personals, etc.), estan vinculats amb la presa 

de la decisió de viure en unes noves àrees geogràfiques, més enllà de les fronteres estatals establertes. 

Tot i així, aquestes persones transnacionals continuen connectades amb la seva societat d’origen, ja 

que el nou paradigma tecnològic i digital i, en particular, la comunicació telefònica mòbil (Sabaté i 

Dalmau, 2014; Vertovec, 2009), ha fet possible la connexió entre les persones independentment de 

la seva ubicació i les distàncies que les separen. D’aquesta manera les TIC han construït un nou model 

de societat en xarxa (Castells, 1998). A través d’aquesta societat interconnectada en xarxa és com les 

poblacions migrades condueixen, a la vegada, la seva vida transnacional (mantenint i organitzant les 

seves vides i nuclis familiars transnacionals) i la seva incorporació social als espais d’acollida, en els 

seus dos o més emplaçaments, simultàniament. 

Moltes vegades, però, l’inici de la “nova vida” de les persones transnacionals, en una societat nova, 

està vinculat amb dificultats que situen les persones migrades en un major estat de risc. Aquestes 

dificultats estan relacionades amb la falta d’una xarxa familiar o social, la falta de contacte i 

socialització amb el seu país d’origen i d’arribada, el desconeixement de la llengua o les llengües de 

la societat d’acollida (en cas de Catalunya, el context on realitzem el nostre estudi, són la llengua 

catalana - llengua vernacular i minoritzada - i la llengua castellana – llengua dominat i global de 

l’estat Espanyol), la manca d’habitatge, de feina, dificultats a l’accés a atenció sanitària i a educació, 
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etcètera (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2015). També, dins de la llista de 

dificultats hem d’afegir aquells casos de persones migrades que sovint experimenten 

“immobilització” (Hannam et al., 2006) geogràfica dins de les unitats familiars transnacionals, o a 

través d’estigmatització professional i de postergació del capital econòmic propi: amb personal 

infravalorat, explotat, o menystingut a nivell acadèmic i laboral (com és el cas d’alguns ciutadans 

migrats a Catalunya, el territori on s’ha realitzat aquest estudi) (Sabaté-Dalmau, 2014).   

Totes aquestes condicions actuen com uns catalitzadors que incentiven i promouen la desigualtat 

social de les persones migrades. El grau de risc de desigualtat (o a exclusió) social s’agreuja en els 

casos dels migrants no documentats (els “sense papers”), perquè la situació d’irregularitat legal 

disminueix els seus drets de ciutadania previstos legítimament i afecta totes les facetes de la vida 

d’aquestes persones: els limita l’accés al treball, a l’habitatge, a la salut i a l’educació o als serveis 

socials, cosa que promou la desigualtat social inclús extrema, al país d’acollida (normalment, països 

del “Nord”).  

Per una altra banda, sempre, els processos migratoris impliquen el contacte de les persones 

transnacionals amb unes tradicions i costums nous, amb una organització social i familiar específica, 

amb unes dinàmiques de treball diferents, amb l’aprenentatge de noves llengües locals (o noves 

formes d’aquestes), noves maneres de comunicar-se i socialitzar-se. Com a conseqüència d’això, 

emergeixen nous models de comunicació, noves formes de llenguatge i nous tipus de parlants 

(O’Rourke, 2015). En aquest sentit, des d’una perspectiva sociolingüística crítica que pretén entendre 

els usos, rols i significats socials de les llengües en contextos migratoris (Duchêne et al 2013; vegeu 

també “marc teòric”), els estudis apunten al fet que el transnacionalisme ha dut a l’emergència d’una 

nova entitat lingüística anomenada new speakers: nous parlants de llengües locals, globals, etc., de 

vegades amb pràctiques translingüístiques com l’ús de dues llengües alhora (vegeu a l’apartat de 

“marc teòric”). 

Com a part d’aquest món globalitzat, la societat a Catalunya també ha viscut transformacions 

sociolingüístiques degut a l’augment i la mobilitat considerable de masses migratòries al seu territori, 

que va arribar més tard, però més intensament que en la majoria d’altres societats d’Europa (Codó, 

2008). Amb la seva arribada, les persones transnacionals entren en contacte amb dues llengües: la 

castellana (llengua dominant de l’Estat-nació espanyol i d’abast global) i la catalana (la llengua pròpia 

de Catalunya, com hem dit, minoritzada). L’existència i la protecció de les dues llengües, en aquest 

territori, estan emmarcades legalment (Estatut de Catalunya, 2006: art.6) en forma de bilingüisme 

cooficial (ho veurem més detalladament a l’apartat del “Context”). Tot i així, la forta influència del 

castellà i l’existència de diverses circumstàncies produïdes pel procés de la globalització (economia 

global i informacional, bretxa digital lingüística, polítiques estatals, etc.) han posicionat la llengua 
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catalana en una situació notablement desfavorable reflectida en la pèrdua d’un nombre considerable 

de parlants (durant els últims 15 anys ha disminuït amb més de 300 mil el nombre dels 

catalanoparlants) (Idescat i DGPL, 2018).   

Actualment, la quantitat de persones transnacionals supera els 15% del total poblacional a Catalunya. 

Aquesta realitat els converteix en un factor decisiu sobre la configuració del mapa lingüístic a 

Catalunya, el futur i l’existència de la llengua catalana (Sabaté-Dalmau, 2018). Per això, cada vegada 

més treballs científics posen el focus d’atenció en la recerca de fórmules per investigar els nous 

parlants i els no parlants i esbrinar maneres per incentivar l’ús de la llengua catalana, tot i que moltes 

vegades aquests treballs i els seus autors estan sotmesos a crítiques molt extremes i/o debats intensos 

en alguns mitjans de comunicació. Sovint, dins d’aquesta polseguera mediàtica, trobem persones 

migrades transnacionals que esdevenen nous parlants de la llengua catalana qualificades de manera 

despectiva en públic com a “el fruto del trabajo que está haciendo la Generalitat para imponer el 

catalán como lengua habitual de la población de Cataluña” (anònim, 17 de novembre 2020, diari 

“El espanyol”).  

A hores d’ara, aproximadament, unes 6.000 de les persones migrades a Catalunya són d’origen 

búlgar. Precisament aquestes persones són el focus d’investigació d’aquest treball. Més concretament, 

a través d’aquet treball intentem aproximar-nos a les pràctiques, tries, usos i ideologies sobre les 

llengües locals i globals a Catalunya d’un grup d’11 persones d’origen búlgar que han desenvolupat, 

de manera notablement diversa i en diferents graus, processos d’aprenentatge i afiliació lingüística 

vers el català, llengua minoritària i minoritzada, mitjançant les seves percepcions reportades i 

observades, pròpies i de la societat d’acollida (vegeu “objectius”). Per la realització del treball 

enfoquem el terme de nouparlantisme com a eina bàsica, teòrica, metodològica i analítica 

d’investigació (vegeu-ne la definició a la secció de “marc teòric”) per a endinsar-nos a entendre qui 

són aquests nous parlants del català.  

1.1.1 L’emergència de la societat en xarxa i els seus reptes en contextos migratoris 

La presència de les TIC en tots els àmbits de la societat en xarxa ha fet possible l’emmagatzematge, 

la sistematització i la centralització d’un gran volum d’informació personal sobre les pautes 

comunicatives, pràctiques lingüístiques i les dinàmiques vitals de les persones i, aleshores, s’han creat 

nous tipus d’amenaces. En primer lloc, les TIC  han convertit  la societat en xarxa  en una societat 

sotmesa al control, a vegades, abusiu, exercit tant pels Estats (atenent interessos polítics) com per les 

grans empreses. En aquest sentit, les TIC s’han convertit en el nou instrument de governança dels 

Estats per la regulació, la restricció, la limitació i el control de la mobilitat internacional i els 

moviments transnacionals, respectivament sobre la llibertat de persones i la protecció de les seves 
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dades personals (Inda, 2002). En segon lloc, el sector empresarial ha utilitzat les TIC com a eina 

d’emmagatzematge d’informació comercial sobre els comportaments dels consumidors emergents, 

en particular sobre el nou nínxol mercantil de ciutadans migrants, ja que inverteixen massivament en 

les TIC quan intenten accedir a recursos com la salut, l’escolarització, feina, etc. (Castells et al., 

2007). 

En tercer lloc, i més enllà de l’ús de les TIC com a nova eina de control de l’accés a la ciutadania, la 

introducció de les TIC en tots els àmbits de la societat en xarxa ha comportat la formació d’una 

escletxa o fractura digital dins de la societat, on el desenvolupament i l’ascens personal, laboral, 

acadèmic i social es converteix en un repte quasi impossible per aquelles persones que són digitalment 

analfabetes (és a dir, no escolaritzades de manera estandarditzada) en el país d’acollida o per aquelles 

que tenen dificultats (econòmiques, legals, etc.) per accedir a la xarxa. Totes aquestes circumstàncies 

converteixen l’escletxa digital en un factor decisiu sobre l’existència de riscos d’exclusió socials 

vehiculades a través de l’accés a la comunicació. 

Per últim, és important posar l’accent sobre el fet que aquesta bretxa social creix a causa de l’aplicació 

selectiva d’eines i de recursos tecnològics de bona qualitat per estimular i facilitar l’ús de 

determinades llengües (generalment majoritàries), mentre unes altres (les llengües minoritàries) estan 

clarament infradotades en aquest sentit. Diversos estudis (Bel i Rigau, 2015; Rehm i Uszkoreit, 2012) 

apel·len a l’existència d’aquesta situació paradoxal, existent en un món globalitzat, on la comunicació 

entre les persones i l’accés a la informació i al coneixement és, teòricament, il·limitat i on, 

paral·lelament, existeix un nombre considerable de persones que es troben en desigualtat de 

condicions per accedir-hi perquè la seva llengua materna no és majoritària. Aquest és el cas de la 

llengua catalana i la búlgara, que són, respectivament, la llengua de la societat d’acollida i la llengua 

d’origen dels informants que participen en aquest estudi. En aquest punt hem de concretar que els 

nostres informants no estan dins del parany de l’escletxa digital comunicativa, perquè tots estan 

digitalment alfabetitzats, tenen accés a les TIC i saben com a mínim una llengua dominant (anglès i/o 

castellà) que disposa amb un bon suport de recursos digitals.  

1.2.1 Els nous parlants en un context global i local 

Alguns dels canvis i transformacions de les persones migrades estan relacionats amb processos 

complexos de la percepció i la comprensió de la nova realitat que envolta les persones migrades. En 

aquest sentit, es pot determinar que l’etapa de la primera socialització (Berger i Luckmann, 1995) de 

cada persona nouvinguda en la societat d’acollida està vinculada amb la descodificació i la 

comprensió de nous significats i normes socials que regeixen els esdeveniments comunicatius a nivell 

local, regional o estatal (Sabaté-Dalmau, 2018; Sorgen, 2015). Com a conseqüència d’això, 

emergeixen nous models de comunicació, noves formes de llenguatge i nous tipus de parlants 
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(O’Rourke, 2015) que sovint empren l’ús de formes no estàndards que inclouen repertoris lingüístics 

de la societat de partida i de la societat d’acollida, amb comunicació que mobilitza tots els recursos 

lingüístics que les persones migrades tenen a disposició, inclosos els codis no estàndard 

translingüístics (com l’ús de més d’una llengua de manera no estàndard; Jacquemet 2005, 2010). 

Alguns sociolingüistes recullen la complexitat d’aquest nou tipus de parlants dins del concepte new 

speakers (nous parlants), clau pel nostre estudi.  

Principalment, aquest concepte es centra en l’anàlisi dels usos, actituds, ideologies i aprenentatge de 

llengües, sovint europees i minoritàries com el català, el gallec i l’irlandès (Pujolar, 2010; Pujolar i 

Gonzàlez, 2013; O’Rourke i Ramallo, 2011) (trobareu més detalls a la secció del “Marc teòric”). Els 

nouparlants es caracteritzen per la seva varietat de sentiments de pertinença, d’afiliacions ètniques i 

d’ideologies, i actituds lingüístiques (relacionades amb les seves trajectòries socioeconòmiques i 

vitals) vers les llengües locals i globals, tant majoritàries com minoritàries. La construcció dels seus 

processos comunicatius, sempre, implica la navegació continua entre les normes sociolingüístiques 

de l’entorn on varen néixer i de l’entorn on ara es socialitzen, en moments vitals claus com són un 

canvi de país, de feina, o d’estructura familiar (O’Rourke i Pujolar, 2015). Sobretot la socialització 

lingüística dels nouparlants  es fa més evident i complexa en contextos migratoris bilingües 

oficialment, com en el cas de Catalunya, on les persones migrades han d’entendre les dinàmiques 

d’ús, tria i significats socials de més d’una llengua local en contacte/conflicte (vegeu secció 

“Context”). 

1.3.1 L’emergència del nouparlantisme entorn del català: breu presentació de l’estudi 

Actualment, el nouparlantisme en contextos multilingües ha esdevingut una noció de debat teòric, 

metodològic i analític clau, per descobrir quines persones “muden” (opten parlar una nova llengua 

distinta de la seva llengua nativa, sovint minoritzada, del país d’acollida) fins quin grau, amb qui i en 

quines circumstàncies, com i per què. També, aquests estudis intenten descobrir com es construeix la 

muda lingüística i com influeix sobre la incorporació de les persones a la vida social (Martin Rojo i 

Rodríguez 2016; Pujolar i Gonzàlez, 2013; Pujolar i Puigdevall, 2015 ). 

Jo, com a persona transnacional i com a nova catalanoparlant, he utilitzat el concepte de 

nouparlantisme per entendre com la llengua catalana (com a llengua minoritzada) és percebuda i 

reportada de ser usada (habitualment, esporàdicament, en certes circumstàncies, etc.) en les pràctiques 

quotidianes d’una xarxa de persones transnacionals d’origen búlgar membres d’una associació 

cultural a la ciutat de Lleida. També intento descobrir les ideologies, ambigües, canviants, i positives 

i/o negatives, d’aquests nous catalanoparlants vers aquesta llengua, i entendre fins a quin punt 

reporten que l’adopten, o no, en certs llocs, amb certes persones, etc. En particular, durant el 
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desplegament aquest treball descric quin (no)-ús (públic, privat) reporten fer-ne (com expliquen amb 

qui i fins a quin punt el parlen, com i per què), també inclou l’anàlisi sobre qui s’ha bolcat, i qui no, 

en l’estudi formal de la llengua catalana, per quins motius, quan, per què, on, etc., incorporant, a més, 

l’aprenentatge d’un alfabet diferent (llatí) que l’alfabet búlgar (també conegut com a ciríl·lic)(1). 

He parat la meva atenció sobre aquesta xarxa de persones perquè jo mateixa soc búlgara i la llengua 

búlgara és la meva llengua materna. Per tant, el coneixement d’aquesta llengua m’ha permès obtenir 

informació, fins i tot, d’aquelles persones del grup que saben expressar-se, només, en búlgar (alhora 

que soc un agent pro-actiu en l’adquisició i l’ús del català). 

Durant l’etapa de recollida de dades han participat 11 persones, entre les quals 9 dones i 2 homes. 

L’informant més jove té 33 anys i el més gran en té 60. La majoria d’ells porten vivint entre 12 i 17 

anys a Lleida juntament amb les seves famílies. Les persones participants tenen un perfil econòmic 

de classe mitjana. Totes aquestes persones estan alfabetitzades amb un nivell d’estudi mitjà o 

superior. La majoria d’aquestes persones manifesten que són multilingües. Tot i així, molt pocs d’ells 

s’autoposicionen com a catalanoparlants (vegeu secció de “resultats”). 

Per aconseguir els objectius d’aquest estudi he aplicat dues tècniques qualitatives per la recollida de 

dades: l’observació d’actes culturals realitzats per l’Associació i la realització d’entrevistes 

semiestructurades (vegeu “metodologia”). Per traçar el perfil individual de cada informant 

(coneixement i domini de llengües, trajectòries vitals, edat, temps viscut a Catalunya i la resta de 

l’Estat espanyol, professió, nivell d’estudis, etc.), abans de les entrevistes hem realitzat una enquesta 

de 19 preguntes via online a través de Google Forms (vegeu “Metodologia” i  Annex 5). 

El procés de recollida de dades ha durat dos mesos. La tècnica d’observació s’ha aplicat durant el 

mes de juny i les entrevistes s’han dut a terme durant el mes d’agost. Per la transcripció de les 

entrevistes he utilitzat una adaptació del sistema CHILDES (Sabaté Dalmau, 2014). Finalment, s’ha 

aplicat una anàlisis qualitativa etnogràfica de les dades obtingudes, dividida temàticament (pràctiques 

reportades, ideologies i identitats lingüístiques). 

Els resultats obtinguts per aquest treball aporten coneixements que poden ser útils per algunes àrees 

de la lingüística aplicada. En primer lloc, a l’àrea de la sociolingüística, els resultats d’aquest treball 

contribueixen en la comprensió de com el context bilingüe i en particular a Catalunya és concebut 

per persones documentades de classe social mitjana, que arriben aquí en l’actualitat. També, aquest 

estudi ens aproxima a l’enteniment de la complexitat del nouparlantisme relacionat amb un sector 

migratori poc conegut en un territori (Lleida) i en un espai de socialització de la migració informal 

(sobre les persones d’origen búlgar a Catalunya,) poc observat i analitzat. En aquest sentit, s’ha de 

destacar que el treball aporta nous coneixements i informació sobre una franja de població i origen 
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concret (vegeu “Marc teòric”) bastant desconegut, ja que els estudis sociolingüístics qualitatius 

realitzats des de la perspectiva de les aportacions al camp del nouparlantisme existents són força 

escassos (vegeu “estat de la qüestió). 

En segon lloc, aquest treball aporta coneixements sobre les característiques, les necessitats 

lingüístiques, les ideologies i les actituds dels nous parlants que podrien contribuir a l’elaboració de 

estratègies i polítiques d’incentivar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana. D’aquesta manera, es 

podria treballar en la cerca de maneres en què la població migrant esdevingui un nou perfil de 

nousparlants d’origen búlgar i d’aquesta manera contribuir en el procés de recuperació de parlants 

de la llengua vernacular a Catalunya. Per últim, hem d’afegir que l’aprenentatge de la llengua catalana 

pot disminuir o eliminar les situacions de desigualtat social de les persones migrades que mostren 

desconeixement o desafiliació sobre les dinàmiques sociolingüístiques de la societat en la qual es 

troben (vegeu “conclusions”). 

Finalment, vull manifestar que la coincidència dels meus interessos i estudis acadèmics amb la 

temàtica d’aquest treball em posiciona en una situació privilegiada. Aquesta realitat ha convertit el 

temps dedicat a la seva realització en un veritable plaer. 

II. Objectius i preguntes de la recerca 

Des d’una perspectiva sociolingüística crítica de base etnogràfica (Duchêne et al. 2013), aquest estudi 

té com a objectiu descobrir quins usos, rols i significats socials té la llengua catalana en un context 

de migració, mitjançant l’anàlisi d’una xarxa social d’11 persones d’origen búlgar que participen a 

l’activitat de l’Associació de búlgars a Lleida “Mechta” a la ciutat de Lleida. Totes aquestes persones 

han desenvolupat processos d’aprenentatge i afiliació lingüística vers el català, llengua 

minoritària/minoritzada (vegeu perfils dels participants a la secció de mètodes i a l’annex 6).   

En concret, durant el desplegament d’aquest treball vull descobrir quines d’aquestes persones 

s’identifiquen com a no parlants de català o com a catalanoparlants (monolingües o plurilingües) i 

fins a quin punt; per què i amb quines ideologies i posicionaments/actituds lingüístiques positives i/o 

negatives en vers la llengua catalana. També, aquest treball pretén descriure, a través de les seves 

trajectòries i biografies lingüístiques, qui s’ha bolcat, i qui no, en l’estudi formal de la llengua 

catalana, per quins motius, quan, per què, on, etc.; i, finalment, quin (no)-ús (públic, privat) reporten 

fer-ne (com expliquen amb qui i fins a quin punt el parlen, com i per què). 

Per entendre com la llengua catalana (com a llengua minoritzada) és percebuda i usada (habitualment, 

esporàdicament, en quines circumstàncies, etc.) en les pràctiques quotidianes d’aquestes 11 persones 

d’origen búlgar em baso en el concepte de nouparlantisme (descrit al marc teòric). Aquest concepte 
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permet apropar-me i conèixer les seves experiències personals, les seves actituds i les seves ideologies 

lingüístiques relacionades amb la llengua catalana, i també em permet endinsar-me en com aquestes 

actituds i ideologies reflecteixen sobre les motivacions dels participants d’utilitzar i, fins i tot, en 

alguns casos, d’estudiar (formalment o informalment) aquesta llengua. 

Per acomplir amb l’objectiu d’aquest estudi s’han formulat una sèrie de preguntes d'investigació que 

hem recollit en tres grups. Per formular les preguntes ens hem basat en estudis previs en aquesta 

qüestió (Pujolar, 2010; Pujolar i Gonzàlez, 2013; O’Rourke, Pujolar, Ramallo, 2015; Márquez-Reiter 

i Martin Rojo, 2019; Sabaté-Dalmau, 2018,) entre altres (vegeu “marc teòric” i  l’”estat de la 

qüestió”).  

La primera bateria de preguntes està formulada per descobrir quines són les pràctiques lingüístiques 

dels nostres informants. La segona, ens apropa a les seves identificacions lingüístiques. Per últim, 

hem formulat una sèrie de preguntes relacionades amb les ideologies, les orientacions i les actituds 

lingüístiques respecte la llengua catalana (tot i que prestem atenció sobre les pràctiques i ideologies 

lingüístiques dels participants respecte la llengua búlgara -com llengua d’origen- i castellana -com 

llengua globalitzada i dominat al context bilingüe de Catalunya). Tot seguit, us presentem els tres 

blocs de preguntes que entenem com a estretament lligades, atès que unes evoquen aspectes de les 

altres (per exemple, les preguntes sobre usos públics estan també lligades a les preguntes sobre les 

seves afiliacions lingüístiques, etc.): 

1. Per aproximar-nos a les pràctiques lingüístiques de les persones migrades d’origen búlgar a 

l’Associació de búlgars a Lleida – “Mechta”:  

 Quines llengües reporten que parlen els informants? Amb qui diuen que les usen? Per 

què? En quines circumstàncies (formals o informals)?  

 La consideren, la llengua catalana, com una llengua d’incorporació i socialització 

lingüística? Des de quan? I si no, quines llengües consideren com a tal?  

 Quin (no)-ús de la llengua catalana reporten els informants? Com el descriuen i en 

quins contextos (públic, professional i informal), privat (en l’àmbit familiar), d’oci, 

etc., expliquen que (no) l’usen? I més concretament: Qui s’ha bolcat en l’estudi 

formal? Per quins motius? Quins centres han triat i per què?  

 Hi ha pràctiques translingüístiques en què la seva comunicació esdevé a través de 

formes no estàndards i no ortodoxes que impliquen el català i el búlgar? Quines? 

 Quin rol hi té la llengua búlgara a l’Associació, al nucli familiar, a la feina, en les 

relacions amb els amics, etc.? I quin rol hi té el català? Quan han incorporat/apareix 

la llengua catalana en el seu discurs? I quin rol hi juga, el castellà, en els usos i 

ideologies en torn de búlgar i del català? 
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 De quin tipus són els obstacles que han tingut durant el procés d’aprenentatge (per 

exemple, buscar informació, trobar material didàctic, entendre textos/discursos en 

català, o deslegitimar les seves llengües, etc.) i en quines circumstàncies han sorgit i 

com han actuat davant d’ells? 

 Quins processos han seguit les persones que han decidit no formalitzar els seus 

coneixement de la llengua catalana aprenent aquesta llengua? On, amb qui i fins quin 

punt? Per motius professionals? Familiars? Etc. 

 Com de diferent és aquest col·lectiu migrat respecte a altres migrants (quant a 

possibilitats d’accés a recursos lingüístics de les institucions i contacte amb la llengua 

catalana? 

2. Identitats lingüístiques: 

 Quines pertinences i afiliacions lingüístiques manifesten (catalanoparlants, 

castellanoparlants, parlants de búlgar, plurilingües, aprenents de català, 

catalanoparlants deslegitimats, nouparlants...)?  

 Quins significats socials atribueixen a les seves edilitats lingüístiques (autoatribuïdes 

i/o atribuïdes per altres persones)?  

3. Ideologies, orientacions i actituds lingüístiques: 

 Com identifiquen la seva posició (positiva, negativa, ambivalent, indiferent, etc.) vers 

la llengua catalana? Per què? Manifesten algun tipus de competició de domini de la 

llengua catalana entre els mateixos búlgars? Quina i de quin caire? 

 Quines són les motivacions dels informants per a vindicar, mostrar afiliació o rebutjar 

el nouparlantisme català? 

 Com perceben la coexistència de les llengua catalana i la castellana? En quin grau 

s’impliquen en les competicions lingüístiques d’aquestes dues llengües locals? Com 

identifiquen la seva posició (positiva, negativa, ambivalent, indiferent, etc.) vers les 

llengües globals? Per què? Com identifiquen la seva posició (positiva, negativa, 

ambivalent, indiferent, etc.) vers la llengua búlgara? Per què? 

III. Marc teòric: Els nous parlants migrants en contextos de llengües minoritzades 

3.1 La sociolingüística crítica de base etnogràfica 

En aquesta secció, us presentem en què consisteix la perspectiva sociolingüística crítica sobre la qual 

ens hem basat durant el procés d’investigació. També definim els principals conceptes (llengua, 

ideologies i pràctiques lingüístiques) que hem necessitat i utilitzat per la comprensió del 
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nouparlantisme en català, que és el fonament teòric-metodològic-analític d’aquest treball (vegeu 

secció 3.4). 

La perspectiva sociolingüística crítica de base etnogràfica (Duchêne et al., 2013) és una disciplina 

que tracta de descobrir, interpretar i entendre en profunditat quines tries lingüístiques, quins usos i 

quins significats socials té una llengua en la construcció, l’organització o la transformació de les 

relacions socials, polítiques i econòmiques de les persones. Hem triat aquesta disciplina perquè ens 

permet reflexionar, interpretar i conèixer les dinàmiques socials de les persones migrades (en el nostre 

cas són persones transnacionals d’origen búlgar) en un context específic (Catalunya, ciutat de Lleida). 

També, a través d’aquesta disciplina, hem pogut obtenir coneixement sobre com les forces d’aspectes 

interaccionals i de comunicació contextualitzada (més “micro”), i institucionals, socials, 

econòmiques i polítiques (més “macro”) influeixen sobre les dinàmiques comunicatives multilingües 

d’aquestes persones transnacionals en aquest context local bilingüe.  

Per tant, mitjançant aquest enfocament ens hem endinsat en el coneixement de com les persones 

migrades (d’origen búlgar) entenen els usos, rols i significats socials de les dues  llengües locals. En 

especial, volem investigar com es percep l’existència de la llengua catalana i la seva convivència amb 

la llengua castellana a Catalunya. També, aquest mètode ens ha ajudat a abordar i aportar nous 

coneixements sobre els rols que s’atorguen a la llengua catalana respecte a la legitimació i la 

categorització dels nostres informants quan l’usen i/o adopten com a llengua d’acollida dins de la 

societat receptora. Al seu torn, analitzem també com, segons ells, l’ús d’aquesta llengua influeix en 

el seu accés a determinats recursos (buscar feina, demanar ajudes socials, sol·licitar qualsevol 

informació, comprar, etc.). En aquest sentit hem descobert quin ventall de funcions té la llengua 

catalana en el procés de la socialització de les persones migrades d’origen búlgar a Catalunya i com 

aquestes persones negocien els seves relacions interpersonals, transnacionals i interculturals dins del 

context bilingüe en aquest territori amb els seus repertoris multilingües. És a dir, hem triat aquest 

enfocament sociolingüístic concret perquè entenem que a través d’aquesta disciplina descobrim com 

les experiències reportades dels nostres informants (que inclouen les seves biografies lingüístiques 

en búlgar i altres llengües com el polonès) reflecteixen com entenen els usos o no usos d’aquesta 

llengua, i també com entenen la manera en què són posicionats dins de la societat d‘acollida 

((des)favorablement, amb indiferència, etc., com a parlants legitimats o deslegitimats).  

En la mateixa mesura, aquest enfocament també ens permet la comprensió de les pràctiques 

lingüístiques reportades (translingüístiques i de transliteracitat) dels nostres informants a través de 

les seves pròpies experiències respecte la llengua catalana, atenent als contextos i les situacions 

comunicatives específiques i quines persones hi participen. Per això, situem la nostra mirada sobre 

aquells esdeveniments i llocs culturalment rellevants com la visita al metge, les relacions amb les 
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admiracions públiques, el tracte amb altres organitzacions culturals (per exemple, la “Festa de la 

diversitat”), l’organització i participació en esdeveniments de l’Escola de Llengua Búlgara (per 

exemple l’acte de lliurament dels diplomes pel final del curs 2020/2021), etc. Per últim, nosaltres 

utilitzem aquest enfocament sociolingüístic crític etnogràfic basant-nos en la igualtat lingüística, 

entenent totes les pràctiques lingüístiques dels actors socials transnacionals que participen al nostre 

estudi com un mirall per entendre la construcció de les seves relacions interpersonals (incloent-hi les 

familiars) i socials en el seu entorn sociolingüístic immediat i com l’ús o no l’ús de la llengua catalana 

pot originar desigualtats o diferenciació (estratificació social) d’aquestes persones a la societat 

d’acollida.  

3.2 Ideologies i pràctiques lingüístiques 

En primer lloc, pararem la nostra atenció a les ideologies lingüístiques. En aquest treball enfoquem 

aquest concepte com a “morally and politically loaded representations of the nature, structure, and 

use of languages in a social world” (Woolard, 1998: p. 1). És a dir, entenem les ideologies 

lingüístiques com el conjunt de totes aquelles representacions, creences, idees (positives i/o 

negatives) que tenen els informants del nostre estudi respecte la llengua catalana, incloent-hi les 

persones (catalanes o búlgares de naixement) amb qui es relacionen en el seu dia a dia. Per això, hem 

tingut present que les ideologies lingüístiques són producte de les representacions de la societat (i 

interessos) dels nostres informants  produïdes en situacions socials concretes reportades. També 

entenem les ideologies lingüístiques com el resultat del coneixement implícit i les sensibilitats dels 

nostres informants que són el producte de la seva experiència social. Per això, hem prestat atenció als 

coneixements previs, alguns preconcebuts, que ells tenien respecte a la llengua catalana al territori de 

Catalunya, focalitzant en com l’entenen i perceben i en com aquests coneixements han canviat (o no) 

durant els anys viscuts en aquest territori. Emfasitzem, a més, com hem dit, que hem volgut captar 

les sensibilitats que tenen els nostres informants quan contacten amb gent que utilitza aquesta llengua 

en la societat d’acollida (vegeu d’“anàlisi” i de “resultats”).  

En aquest sentit, doncs, entenem les ideologies lingüístiques com el resultat dels ordres morals i 

polítics dels participants al nostre estudi. Intentem descobrir aquests postulats morals i polítics de les 

ideologies de les persones transnacionals d’origen búlgar a Lleida mitjançant les seves percepcions i 

posicions reportades respecte les característiques de la llengua catalana i sobre la posició d’aquesta 

llengua a Catalunya, a l’Estat Espanyol i al món globalitzat del segle XXI.  

Finalment, utilitzem aquest terme com un dels elements claus que emergeixen en conjunció amb les 

pràctiques lingüístiques reportades de les persones transnacionals, lligades a les seves trajectòries i 

experiències vitals. És a dir, les ideologies lingüístiques són la “force that shapes verbal practice and 
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genres” (Woolard 1998: p. 14). En aquest punt hem de recordar que el concepte d’ideologies 

lingüístiques cobra especial importància en el cas dels nouparlants a l’hora d’entendre la diversitat i 

de desxifrar la complexitat de les pràctiques translingüístiques (Canagarajah, 2013) que inclouen els 

seus discursos.  

En diverses situacions comunicatives entre les persones transnacionals i els actors de la societat 

receptora es creen condicions on s’adopten diverses estratègies translingüístiques, com ara el Code-

Switching (Bullock i Toribio, 2009; Simon, 2011), orals o escrites – o com la transliteracy (Sebba, 

2012: p. 2 – en aquest cas, en mode escrit) per transmetre les seves intencions, posicions, desitjos, 

etc. Dins del concepte Code-Switching (alternança de codis) incloem l’ús de diverses llengües en un 

mateix discurs o interacció verbal on no sempre es construeixen frases perfectament completes i 

gramaticals per qual cosa aquestes frases es poden veure deslegitimades. Hem pogut observar el 

Code-Switching a través de diverses situacions comunicatives reportades pels nostres informants, 

com per exemple, quan volen fer un comentari marginal, introduir un toc d’humor, per mantenir un 

secret amb alguns dels oients o per mostrar un bon nivell de coneixement d’una llengua, o simplement 

quan volen practicar una llengua (en el nostre cas la catalana), etc. També afegim aquelles pràctiques 

que mobilitzen estructures morfològiques i sintàctiques específiques d’una llengua (per exemple, de 

la llengua búlgara) aplicades sobre formes lexicals d’altra llengua, com per exemple l’aplicació al 

final d’una paraula catalana el article definit en búlgar (vegeu “anàlisi”).  

Per últim entenem que totes aquestes pràctiques “are embedded in the culture of language 

communities and which reflect their sociolinguistic and economic circumstances” (Sebba, 2012: 

p.28) , és a dir, els percebem com un reflex de diferents característiques culturals (creences, valors, 

educació, etc.) dels nostres informants realitzats en diferents moments i situacions interpersonals. En 

canvi, entenem la transliteracy com resultat de pràctiques translingüístiques escrites en contextos 

multilingües on incloem totes aquelles pràctiques d’alternança i/o l’ús de representacions gràfiques 

convencionals pertanyents a diferents llengües (sistemes d’escriptura, puntuacions, accents, dièresis, 

etc.) en un text escrit (Sabaté-Dalmau, 2012). En el nostre cas incloem l’ús simultani de lletres 

ciríl·liques i llatines en un mateix text, com també l‘ús de marques transcòdiques de la llengua búlgara 

(escriure la llengua búlgara utilitzant l’alfabet llatí).  

Aquest és el sentit amb el qual utilitzem els concepte de pràctiques lingüístiques al nostre estudi, on 

incloem la diversitat d’ús de formes lingüístiques (orals o escrites) de diferents llengües que integra 

el discurs de les persones transnacionals que també anomenem nousparlants. Dins de les pràctiques 

lingüístiques també incloem les mudes lingüístiques (és a dir, l’inici de l’ús d’una nova llengua al 

lloc d’acollida) que presentem més detalladament al punt següent (3.3) d’aquesta secció.  
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3.3 La muda lingüística 

En tercer lloc, per atansar-nos a la complexitat del terme nouparlantisme  utilitzem les nocions de 

pràctiques lingüístiques recollides en el concepte de “muda lingüística” (Pujolar i Gonzàlez 2013). 

Aquest concepte expressa “the fact that adopting a new language in specific situations does involve 

a noticeable performative change, though not necessarily a claim to a specific ethnolinguistic 

ascription for self and/or others” (Pujolar i Gonzàlez, 2013: p.5). En aquest sentit, entenem les mudes 

lingüístiques com canvis dels repertoris lingüístics importants per la participació de les persones 

transnacionals a la societat d’acollida, normalment perquè es comença a fer ús o s’adquireix una nova 

llengua (Martínez i Martin, 2019). 

Partint d’aquesta definició, nosaltres utilitzem el concepte de muda lingüística en un context migratori 

(Martin Rojo i Rodríguez, 2016). Més concretament, la muda lingüística en el nostre estudi inclou 

tots aquells canvis lingüístics que inclouen la “muda” o la incorporació, en certa mesura, de la llengua 

catalana als repertoris lingüístics dels nostres informants durant els anys que han estat vivint a 

Catalunya i que continuen experimentant durant la seva vida a la ciutat de Lleida. També entenem la 

muda lingüística com el producte d’experiències personals adquirides en contextos específics de 

canvis socials i personals claus que impliquen un “click” en les seves biografies lingüístiques (canvi 

de la situació familiar, naixements de fills, nous amics, començament d’estudis, etc.), econòmics 

(situacions d’ascens professional, atur, etc.) i polítics (restriccions de mobilitat, relacions amb les 

administracions, etc.) on els nostres informants organitzen i canvien, com qui canvia de roba (d’aquí 

la metàfora “muda”), els seus usos i dinàmiques lingüístiques (Pujolar i Puigdevall, 2015).  

3.4 Nouparlantisme: Estat de la qüestió 

Finalment, per la comprensió dels usos i dels significats socials que les persones migrades d’origen 

búlgar a la ciutat de Lleida atorguen a la llengua catalana hem utilitzat el concepte de nouparlantisme. 

L’aparició d’aquest concepte es vincula amb una sèrie de treballs científics relacionats amb la llengua 

catalana (Pujolar, 2010; Pujolar i Gonzàlez, 2013), el gallec (O’Rourke i Ramallo, 2011) i l’irlandès. 

Tots tres treball tenien un objectiu molt similar: estudiar i comprendre els processos de revitalització 

(a través de polítiques lingüístiques favorables o d’accions d’immersió lingüística) d’una llengua 

local minoritària que conviu juntament amb una llengua majoritària.  

Actualment, el nouparlantisme es percep com l’acció de totes aquelles persones que s’identifiquen 

com a parlants d’una una nova llengua. També, sovint s’ha utilitzat com a eina per comprendre els 

complexos perfils lingüístics dels nouparlants incloent-hi la varietat de motivacions intrínseques 

(satisfaccions personals) i extrínseques (acceptació i reconeixement públic, etc.) (Coelho, 2006) per 



23 
 

l’aprenentatge i la integració d’aquesta llengua al seu repertori lingüístic degut a diferents 

circumstàncies vitals i emergint en la societat multilingüe del segle XXI.   

Per exemple, J. Walsh i L. Ní Dhúda (2015) han utilitzat el nouparlantisme per descriure les 

ideologies reflectides en les pràctiques lingüístiques d’un grup de persones a Estats Units i les seves 

motivacions per aprendre la llengua irlandesa. J. Walsh i B. O'Rourke (2020) han realitzat un altre 

estudi en un context amb presència de la llengua irlandesa enfocat a les pràctiques i les ideologies 

lingüístiques dels “nous parlants” d’aquesta llengua. Wilson McLeod i Bernadette O’Rourke (2015) 

han estudiat els nouparlants de llengües minoritàries en contextos europeus on les comunitats de 

parlants de llengües tradicionals disminueixen com a conseqüència de l’augment de la urbanització i 

modernització econòmica. 

També el nouparlantisme ha estat observat i analitzat en contextos de formes lingüístiques que no 

estan identificades com a llengües. Per exemple, Leonie Cornips (2020) centra els seus estudis sobre 

els nouparlants del dialecte de Limburg de persones que han nascut als Països Baixos, però els seus 

pares tenen origen migratori. 

Uns altres científics (Márquez-Reiter i Martin Rojo, 2014) utilitzen el nouparlantisme com a resultat 

dels processos migratoris que inclouen trajectòries de vida en les quals s’incorporen llengües de la 

societat d’acollida en el repertori lingüístic propi, i on els usuaris es vindiquen com a nouparlants en 

aquestes llengües locals. Maria Sabaté-Dalmau (2018) investiga processos de nouparlantisme entre 

immigrants (de Ghana i de Pakistan) amb perfils lingüístics heterogenis immergits en la societat 

bilingüe catalana, demostrant que la migració es presenta més com a nova parlant de llengües 

majoritàries (el castellà) que no pas minoritàries. Entre els anys 2013, 2014 Tulay Caglitutuncigil 

observa classes de llengua catalana que reben dones immigrants d’origen  marroquí a una ciutat petita 

de la província de Barcelona per entendre el paper que adopten les persones migrades en els conflictes 

lingüístics de les societats de llengües minoritàries (el català). Llavors descobreix que a les aules 

d’aprenentatge de la llengua catalana es legitimen les dones immigrades com a parlants de castellà i 

no com a parlants de català  reforçant l’ús del castellà a través de pràctiques que permeten l’ús de les 

dues llengües animant (inconscientment) els estudiants a respondre en castellà. 

Tots aquests treballs ens ajuden a entendre les causes i les dinàmiques de l’aparició, o no, del 

nouparlantisme en diferents contextos multilingües, demostrant l’eficàcia d’aquest marc teòric-

analític relativament nou. A través d’aquests treballs descobrim quines circumstàncies poden ser 

crucials per esdevenir nouparlants de llengües minoritzades com a migrants en societats bilingues i 

ens aproximem a l’ampla varietat i diferents nivells de motivació (compromís personal, hobby i 

responsabilitat vers la revitalització d’una llengua minoritzada, etc.) de què disposen els nouparlants 
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per l’aprenentatge d’una nova llengua, com també les varietats de pràctiques lingüístiques que les 

persones inclouen als seus repertoris.   

Tots aquests estudis ens revelen fins quin punt l’aprenentatge i l’ús i incorporació al repertori propi 

d’una nova llengua és important per les seves identitats lingüístiques auto-adscrites o atorgades per 

altres, quan es presenten com a parlants del català legitimats (o no). A continuació, ens apropen al 

coneixement com els nouparlants s’autoperceben i com la societat on viuen els percep com a usuaris 

d’una nova llengua (o d’una forma dialectal d’una llengua). També descobrim com les 

“imperfeccions” de la pronunciació dels nouparlants en les seves noves llengües poden originar 

diferenciacions socials deslegitimant les seves pràctiques lingüístiques. 

En aquest treball utilitzem aquest concepte entenent-lo com a resultat dels processos migratoris 

transnacionals d’uns actors socials multilingües d’origen búlgar que viuen a Catalunya en el context 

d’una llengua minoritzada que adopten, o no, en diferents graus: la llengua catalana (vegeu 

“objectius”). Per això, entenem els parlants com uns “social actors who use and claim ownership of 

a language that is not, for whatever reason, typically perceived as belonging to them, or to ‘people 

like them’ ” (Christmas 2018: p. 4), atenent al fet que, en el nostre cas, la majoria dels informants 

tendeixen a ser vistos com a “parlants de búlgar”, “parlants del castellà com a llengua estrangera” 

(com veurem en l’”anàlisi de dades”), etc., i en pocs casos com a parlants efectius del català amb un 

nivell de proficiència per desenvolupar-se en qualsevol context comunicatiu a Catalunya (com a molt 

se’ls categoritza com a “aprenents” – encara no “parlants complets”). També dins dels concepte 

nouparlantisme incloem totes aquelles pràctiques translingüístiques (formes lingüístiques no 

estandarditzades, code-switching, transliteracy, etc.) que construeixen el discurs dels nouparlants 

d’origen búlgar a Lleida quan usen o no la llengua catalana. Tot seguit, entenem aquest concepte que 

engloba la complexa variat d’ideologies i actituds lingüístiques dels nouparlants d’origen búlgar (dels 

quals no tenim estudis) vers la llengua catalana que són producte de aspectes històrics, 

socioeconòmics, educatius polítics i culturals, locals i globals. 

IV. Context 

4.1 Les persones d’origen búlgar a Catalunya i Lleida: perfils i trajectòries 

Aquest estudi s’ha dut a terme a la comunitat autònoma de Catalunya. Actualment, aquest territori 

forma part de l’Estat Espanyol (des del segle XVIII) (Salrach, 2017). Les dades confirmen que durant 

el període des de final del segle X fins a principis del segle XVIII les persones que ocupaven aquest 

territori utilitzaven la llengua catalana (llengua del poble) com a via de comunicació oral i escrita. 

Des de l’any 1150, aquesta llengua es va convertir en llengua habitual per la confecció dels documents 

escrits (Moran, 2004). 
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A dia d’avui, la societat catalana és bilingüe, ja que es mou de manera molt complexa i controvertida 

entre l’ús de les dues llengües: la llengua catalana i la castellana. Tot i que la llengua catalana, segons 

els fonaments històrics i legals, té estatus de llengua pròpia (“vernacular”) a Catalunya aquesta 

llengua ha viscut i viu immersa en un procés que la posiciona com a minoritzada/minoritària (Junyent, 

1989; Pujolar 2001) econòmicament, políticament i socialment. Un dels principals factors, en 

l’actualitat, que posen en desigualtat aquesta llengua són les accions estatals de recentralització 

lingüística i política promogudes des dels governs d’Espanya (Sabaté-Dalmau, 2021). 

Aquesta realitat es plasma en les últimes dades obtingudes per la Direcció General de Política 

Lingüística (DGPL) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) (Idescat i DGPL, 2018). 

Aquest estudi mostra que només un 31,1% de la població que viu a Catalunya manifesta que té la 

llengua catalana com la llengua habitual (incloent les persones migrades). Aquest percentatge és 

bastant inferior comparat amb el percentatge de les persones que identifiquen la llengua castellana 

com a llengua habitual, que és d’un 48,6%. Un 7,4% dels habitants de Catalunya informen que tenen 

les dues llengües com a habituals, reportant, doncs, que són bilingües “simètrics” (Vila, 2020).  

La diferència entre aquests percentatges és molt més extrema  a l’hora d’identificar l’ús habitual de 

la llengua catalana i castellana, exclusivament, entre la població estrangera. Un 4,6% de la població 

estrangera determina el català com a llengua habitual i un 59,1% d’aquesta població destaca el castellà 

com a tal (Idescat i DGPL, 2018). 

Com que aquest estudi es centra en els membres d’una organització cultural no institucional (una 

associació cultural auto-organitzada per i per a persones migrades d’origen búlgar) a la ciutat de 

Lleida, és convenient mostrar com la població, en general, de Ponent manifesta les seves preferències 

d’ús de les llengües catalana i castellana. Constatem, com a punt de partida per a ubicar les 

dinàmiques sociolingüístiques de l’espai que estudiem, que dins d’aquest territori un 57% 

identifiquen la llengua catalana com a habitual(2) i un 22% són les persones que consideren la llengua 

castellana com a tal. Un 7,2 % de la població de Ponent manifesta que utilitza habitualment les dues 

llengües.  

Dediquem especial atenció a la població migrada perquè durant les últimes dècades d’aquest segle 

Catalunya, com a part del món globalitzat, ha experimentat transformacions sociolingüístiques 

significatives produïdes pel gran input de masses migratòries al seu territori. A hores d’ara, a 

Catalunya hi viuen una mica més de 7.5 milions de persones, de les quals un 16,2% són persones 

nouvingudes. Les ciutats que han rebut més persones estrangeres són, en primer lloc, Barcelona on 

21,58% de la població d’aquesta ciutat són estrangers, seguida per l’Hospitalet de Llobregat 
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(22,77%), Badalona (15,09%), Terrassa (13,52%) i Sabadell (13,10%). En sisè lloc se situa la ciutat 

de Lleida, on un 19,52% de la seva població són migrants (Idescat, 2020).  

Tot seguit, abordarem algunes de les característiques geogràfiques, demogràfiques i econòmiques 

d’aquesta ciutat ja que els informants formen part de l’“Associació de búlgars a Lleida – “Mechta” 

on s’ubica l’estudi (descrita al final d’aquest capítol). La ciutat de Lleida està situada al sud-est de 

Catalunya i és el centre administratiu de la província de Lleida. 

Actualment a la província de Lleida viuen 431.183 persones, de les quals 140.403 resideixen a la 

capital (Lleida ciutat). Segon les últimes dades (de l’any 2020) de l’Idescat el nombre total de la 

població migrada a la província és de 79.833 persones. El municipi de la província on viuen més 

estrangers és la ciutat de Lleida (27.400 persones), on la major part de persones migrades provenen 

del Marroc (5.934 persones); seguides de persones nascudes a Romania (5.098 persones); i, finalment, 

a Algèria (1.442 persones). La població amb nacionalitat búlgara ocupa el dotzè lloc, amb 577 

persones registrades. Aquesta quantitat representa un percentatge del 2.11% sobre la població de la 

ciutat. Els búlgars que viuen a la província de Lleida representen un 2,87% de la població estrangera 

(amb 2.294 persones) (Idescat, 2020). 

Les dades estadístiques, també, mostren que la ciutat de Lleida és la primera de la comarca i la sisena 

a tot Catalunya respecte la població ocupada en general (inclosa la gent migrada). La gran demanda 

de treballadors al mercat laboral dins de l’àrea dels serveis (56.071 afiliacions al Registre General de 

Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització), la construcció (3.390 afiliacions), la 

indústria (3.854 afiliacions), l’agricultura (368 afiliacions), la ramaderia, i el transport són els factors 

principals que atrauen la gent immigrada a Lleida(3). 

Quant a termes de legalitats i drets de ciutadania, hem d’esmentar que els ciutadans d’origen búlgar, 

comparat amb altres immigrants a Catalunya, no pateixen problemes relacionats amb els seu estatus 

legal perquè Bulgària és un país membre de la Unió Europea que garanteix la lliure circulació i els 

drets de les persones a tots els estats que en són membres (Carta dels drets fonamentals de la Unió 

Europea, 2001). Per obtenir el document d’estada permanent a Catalunya una persona d’origen búlgar 

ha de realitzar una sèrie de tràmits. El primer és donar-se d’alta al padró municipals del municipi on 

resideix. El segon requisit que ha de complir és tenir d’un contracte laboral o registrar-se com a 

persona jurídica. Si aquesta persona està casada o és parella registrada d'un ciutadà espanyol (o d'un 

ciutadà que ha perdut la seva nacionalitat espanyola després del seu matrimoni o inscripció com a 

parella registrada amb el treballador) també té dret a obtenir el document d’estada permanent a 

Catalunya. També la normativa contempla altres casos excepcionals els quals permeten l’adquisició 

d’aquest document (jubilació, discapacitat, etc.).  



27 
 

Quant a aspectes referents al seu bagatge professional i de capital econòmic, la població migrada 

d’origen búlgar a Lleida, generalment, està ocupada en els sectors de servei (del transport 

internacional, restauració, neteja) i l’agricultura (durant l’estiu). Quant als seus perfils etnolingüístics, 

és rellevant destacar que al sud de Bulgària hi ha minories de persones que tenen sentiment de 

pertinença turca (8,8%) que al principi del règim comunista van estar sotmesos a processos repressius 

d’assimilació pel govern: canvi forçós de noms àrab-turcs a búlgars, restriccions en l'ús de la llengua 

materna per part d'aquests grups, restricció forçada dels seus costums i rituals tradicionals i de la 

pràctica de la seva religió, en cas que fos la islàmica. Actualment, algunes d’aquestes persones es 

comuniquen entre elles en turc (Buxenschutz, 2020). També s’ha d’afegir que un 1,18% de la 

població de Bulgària s’identifica com a gitanes. Aquestes persones es comuniquen entre ellеs en 

romaní. Per últim, s’ha d’esmentar que totes les persones d’origen búlgar més grans de 38 anys 

dominen poc o molt la llengua russa, ja que l’estudi d’aquesta llengua va ser obligatori fins l’any 

1993. En aquest punt s’ha de concretar que independentment de les manifestacions de pertinença i 

l’ús habitual d’una llengua, un 85,2% dels ciutadans búlgars manifesten que dominen la llengua 

búlgara (INЕB, 2011). 

Per tant, podem concloure que les persones migrades d’origen búlgar que decideixen establir-se a la 

ciutat de Lleida són multilingües i s’han de veure implicades en l’aprenentatge de les dues llengües, 

tant a nivell oral com escrit: la llengua catalana i la llengua castellana, a més dels coneixements 

mínims que a Catalunya i també a Bulgària, s’adquireixen (o ja es tenen) de l’anglès com a llengua 

global. Així que aquestes persones han de buscar el seu encaix; aprenent-ne els usos i els significats 

socials en diferents contextos interaccionals (en l’àmbit professional, escolar, de l’administració, 

etc.), i esdevenint-ne, o no, i a diferents nivell de domini lingüístic, usuaris/es o nous parlants, entrant, 

així, en les dinàmiques de contacte/conflicte entre les dues llengües locals, i decidint-hi els seus 

posicionaments.  

En aquest context plurilingüe constitut per les llengües catalana, castellana i la búlgara (i també 

l’anglès), aquestes persones han de prendre la decisió sobre quines llengües seran les vehiculars al 

seu entorn familiar. Aquesta decisió adopta una certa dificultat en els casos de famílies “mixtes” 

(Solana, 2017), on un dels progenitors és de la societat d’acollida, ja que en aquests casos s’ha de 

prioritzar, o bé buscar l’ús d’una llengua davant d’altra/es o bé s’han de buscar estratègies o situacions 

per l’ús simultani de totes dues (o més) llengües (aquest últim cas està observat, principalment, quan 

a la família hi ha fills).  

En aquest sentit, els estudis demostren que hi ha dos factors bàsics que influeixen sobre la tria i l’ús 

d’una llengua en aquestes famílies (Bastardas, 2015). El primer factor rellevant són les competències 

lingüístiques de cadascun dels membres de la parella i, en segon lloc, és la consciència de pertinença 
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identitària de cada individu. De totes maneres, s’ha de subratllar que els estudis mostren la clara 

tendència de l’ús d’una sola llengua en les famílies “mixtes” (en la majoria dels casos és la llengua 

castellana). 

En canvi, són molt més variants les preferències de les tries i els usos lingüístics de les persones en 

famílies “mixtes” a l’hora de parlar als fills. Aquestes preferències poden ser producte d’acte 

espontani o de decisió personal de cadascun dels progenitors (a vegades, parlada i raonada, a vegades, 

directament manifestada a l’altre progenitor). Tot i així, en moltes ocasions sobre les decisions dels 

usos lingüístics dels progenitors de famílies “mixtes” influeix la consciència sobre la utilitat i el valor 

cultural que tenen les llengües en un món globalitzat amb alta mobilitat transnacional de les persones 

(vegueu “anàlisi”).  

Hem de recordar que un rol rellevant en els processos d’aprenentatge, l’ús i la socialització de la gent 

migrada en la societat d’acollida a través del català (i del castellà) el té l’escolarització. L’any 

acadèmic 2018/2019, 181.936 alumnes de la població migrada a Catalunya han estat escolaritzats. 

D’aquests alumnes, un 6.560 han visitat centres educatius a la comarca de Segrià.  

El procés d'escolarització, al seu torn, ve marcat pel fet que s’ha dut a terme en altres pràctiques 

pedagògiques (per a les persones arribades ja en edat adulta) i, de manera rellevant, a través de 

processos de lectoescriptura molt diferents. Per exemple, en el cas de les persones migrades que tenen 

una llengua que pertany a una família lingüística diferent de la família de les llengües llatines (on es 

situen la llengua catalana i la castellana) el procés d’aprenentatge de la llengua catalana o castellana 

implica l’aprenentatge d’un nou alfabet. Aquest és el cas de les persones d’origen búlgar que, en la 

seva majoria, tenen com a llengua materna el búlgar, un 89%,(Institut nacional d’Estadística de 

Bulgària, 2011) que és una llengua eslava que requereix l’ús de l’alfabet búlgar (o ciríl·lic) (podem 

visualitzar les seves característiques ortogràfiques i fonètiques a apartat d’annex 1), un alfabet molt 

diferent de l’alfabet llatí.  

A continuació, fem un apunt sobre una de les característiques religioses de les persones migrades 

d’origen búlgar, ja que són un element cultural rellevant en el seu procés de socialització i en la seva 

comunicació interpersonal multicultural (Scollon i Scollon, 1995). Segons l’article 13.1 de la 

Constitució de la República, Bulgària garanteix la lliure elecció de creences religioses. Tot seguit, el 

punt 13.3 concreta que la religió tradicional de la República és la religió ortodoxa. Aquesta és la raó 

que explica el fet que el grup religiós més gran a Bulgària és el que segueix el cristianisme ortodox 

oriental representat per 4.374.135 persones, és a dir, el 75,96% de la població del país (INEB, 2011). 

En molt menor mesura, hi ha la població de religió musulmana: 577.139 persones, equivalent al 10%. 

En tercer lloc, se situa el nombre de persones que segueixen el protestantisme (64.476 persones, o 
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l’1,1% de les persones enquestades es van declarar protestants). El quart lloc, 48.945 persones, o el 

0,8%, és van declarar catòliques (INEB, 2011).  

Tot i que la religió ortodoxa(4) és la més extensa entre la societat búlgara (76%), la majoria de les 

persones no són practicants, encara que es declaren, de manera discreta, creients (ho veurem en 

l’apartat de resultats). Un 21,8% dels búlgars no manifesta la seva afiliació. Aquesta realitat (ocultar 

o manifestar discretament les seves creences), probablement, és conseqüència de diversos 

esdeveniments històrics entre quals es pot destacar la política comunista ja que té un impacte més 

proper i radical sobre la societat(5) (Dimitrov, 2020).   

Durant el règim comunista es promovien accions que tractaven de manera despectiva els creients. 

Aquestes persones, sovint, eren subjectes d’una sèrie de restriccions relacionades amb l'educació, la 

carrera professional i els contactes socials. Probablement, els records amargs del passat es reflecteixen 

en la manera en què els búlgars perceben la religió i manifesten les seves afiliacions religioses. 

4.2 Institució: història, usuaris, objectius i funcionament  

La xarxa de persones que observem i analitzem està constituïda per 11 persones que d’alguna manera 

estan vinculades amb l’activitat de l’“Associació de Búlgars a Lleida – “Mexta” (мечта [mechta] en 

búlgar vol dir somni, il·lusió, dream). Associacions de búlgars al territori de Catalunya, també, n’hi 

ha a Barcelona (dues), Lloret de Mar, Reus i Salou. Cap d’ella està vinculada jurídicament amb 

l’associació de Lleida. Tot i així, en diverses ocasions, les associacions col·laboren conjuntament en 

l’organització i la participació en festes culturals, en iniciatives polítiques (per exemple, en la 

recollida de firmes per l’obertura de Consolat de Bulgària a Barcelona), en intercanvi d’informació, 

etc.  

“Mechta” és una associació relativament nova que es va formar el 20 de juny de l’any 2015. La reunió 

de constitució de l’associació es va realitzar al parc “Joc de la bola” i van assistir-hi 15 persones (jo 

vaig ser una d’elles). Durant el transcurs de la reunió es van elaborar els estatuts: els objectius, 

l’estructura i l’organització, el funcionament i el finançament de l’associació. En aquell moment jo 

vaig ser elegida com a tresorera.  

És difícil vincular l’inici de la idea de l’existència d’una associació de búlgars a Lleida de caire 

cultural amb una persona exacta. Són moltes les persones que han tingut el desig de l’existència d’una 

associació com un punt de trobada i de contacte entre les persones d’origen búlgar. Sovint aquests 

desitjos i idees es transmetien en reunions entre amics o durant les celebracions de festes on 

participaven molts búlgars, de manera més informal.   
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Entre els anys 2004 – 2010 van arribar molts búlgars a Lleida per treballar en una empresa gran de 

transport a Lleida, anomenada “Trota”. Aquesta empresa contactava directament amb persones a 

Bulgària per oferir-los llocs de treball com a xofers. Com a conseqüència, quasi tots els treballadors 

i, posteriorment, les seves famílies s’allotjaven en els blocs coneguts com a “Majestic” al carrer 

Cristòfol de Boleda. El desconeixement de cap de les llengües locals, en una etapa inicial de la seva 

vida a la ciutat portava al fet que aquesta gent es reunia en una cafeteria al parc “Joc de la Bola”. Un 

dia entre la gent que estàvem reunida vam decidir crear l’associació. Com que jo era l’única que 

dominava la llengua catalana vaig haver de traduir en català l’acta de constitució de l’associació i les 

decisions preses.  

Jo vaig començar estudiar la llengua catalana l’any 2006. El meu interès cap a les llengües i la 

curiositat, en concret, cap a la llengua catalana (la llengua de la societat on vivia i visc) em van 

impulsar a prendre la decisió d’apuntar-me al Consorci de Normalització Lingüística (CNL) per 

estudiar aquesta llengua. He tingut la sort de tenir uns professors excel·lents i amb poc temps vaig 

aprendre moltíssim. A més a més, durant el procés d’aprenentatge el programa de “Parella lingüística” 

em va ajudar a l’hora de millorar la meva expressió oral respecte la llengua catalana.  

Existien mil raons que em motivaven aprendre el català i quan més aprenia més m’engrescava parlar, 

escriure i fer coses amb el català, però la que més em motivava (i em motiva encara ara) durant el 

meu procés d’aprenentatge de la llengua catalana, era l’actitud positiva i l’agraïment de la gent del 

meu voltant pel fet que parlo la seva llengua. 

Alguna de les meves aportacions en català són: recitar poesia de Màrius Torres al  “Recital de Màrius 

Torres del CNL” (2010) i a l’esdeveniment cultural “Recitem Torres a càrrec d’alumnes del CNL de 

Lleida” (2010) (organitzat per l’Ajuntament de Lleida, Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida 

i el CNL), com també a l’Acte de cloenda del centenari del naixement de Màrius Torres 1910-2010” 

(2011). Poc després d’obtenir el nivell C1 de llengua catalana (l’any 2010), em vaig apuntar per actuar 

en un grup de teatre anomenat “Amateurs” del CNL. Tot seguit, he d’afegir que he realitzat 

traduccions de poesies del Màrius Torres en búlgar per la col·lecció de Sant Jordi “Escata de Drac” 

(número 6) sota el títol “Màrius Torres, en el color de les veus”(Ajuntament de Lleida i CNL 

ed.,2010). I viceversa, he fet traduccions de búlgar en català entre qual va ser l’acta de constitució de 

“Mechta”. 

Durant aquella primera reunió per la constitució de “Mechta” es van perfilar els objectius, l’estructura 

i l’organització de l’associació. Segons el punt 2 dels seus Estatuts de constitució, els objectius de 

l’associació són “l’ensenyament de la llengua búlgara, també la història i la cultura, la conservació i 

l’exposició de les tradicions búlgares.” L’estructura organitzativa de l’associació consisteix en una 
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Junta Directiva i en una Assemblea General. La Junta Directiva està formada pel president de 

l’associació, el secretari i el tresorer. Segons els estatuts, la Junta Directiva representa, dirigeix i 

administra l’associació. Els seus membres exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys. 

L’Assemblea General aprova la gestió de l’òrgan de govern, els pressupostos i els comptes anuals de 

l’organització. També, pot modificar l’Estatut, aprovar el reglament de règim intern, etc. 

Teòricament, l’assemblea s’ha de reunir com a mínim un cop a l’any per prendre decisions sobre el 

pla d’actuació de l’any vinent i l’aprovació dels pressupostos. A la pràctica majoria de les qüestions 

es comenten i voten mitjançant un grup de WhatsApp, gestionat en llengua búlgara, en la majoria 

d’ocasions. L’activitat de l’associació obtén recursos econòmics principalment de les quotes 

d’afiliació dels membres (que són 5 euros mensuals) i donacions petites que fan els mateixos afiliats 

o simpatitzants.  

Un any més tard de la constitució de l’associació es va fundar l’escola d’ensenyament de la llengua 

búlgara “Paisii Hilendarski”(6). A hores d’ara, l’escola és part d’un programa creat pel Ministeri 

d’Educació de Bulgària per incentivar l’aprenentatge de la llengua búlgara fora de les fronteres 

estatals de Bulgària: “Cultura i llengua Búlgara fora de la frontera” („Роден език и култура зад 

граница“). Per això, l’Associació rep subvencions pel Ministeri d’Educació de Bulgària, 

pressupostades en 100 euros per alumne a l’any. 

L’escola té una estructura interna pròpia formada per una mena d’AMPA (associació de mares i 

pares), on participen sis persones mares i pares dels alumnes de l’escola), equip de professors (en 

aquest moment està format per una professora, però hi va haver moments que n’hi havia dos) i la 

resta dels pares. Els professors han de complir el criteri de tenir acabats estudis de pedagogia o 

filologia de llengua búlgara. Durant el desenvolupament de l’activitat de l’escola i el procés 

d’ensenyament i l’aprenentatge, també, hi participen (via online) especialistes d’història, lingüística, 

etc. 

Les classes, durant la pandèmia, és fan en línia cada dissabte. Abans de la pandèmia les classes es 

feien en una sala del Centre cívic de ”La Ereta” de l’Ajuntament de Lleida. Els alumnes (23 nens i 

nenes en total, pel curs 2020/21) estan separats en quatre classe segons el nivell de domini de la 

llengua búlgara. La primera classe comença a les 10 hores, a les 11 hores comença la segona, i així 

consecutivament fins a les 14 hores. 

El grup dels sis pares (l’AMPA) participa en l’organització i la preparació d’esdeveniments culturals. 

També prenen decisions sobre com distribuir els recursos econòmics que comporta l’activitat de 

l’escola. L’escola, de manera similar a la institució “Mechta”, es subvenciona amb quotes mensuals 
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dels alumnes (10 euros per alumne), donacions i ajuts del Ministeri d’Educació de la República de 

Bulgària.  

El nombre actual dels membre de l’Associació  és de 24 persones tot i que les persones que participen 

en l’organització de les activitats de l’associació rau al voltant de 50 (comptant l’alumnat de l’escola). 

La majoria d’elles són d’origen búlgar, però també hi ha una persona de Romania. Els participants en 

les activitats d’aquesta organització poden ser “totes les persones físiques i jurídiques que, de manera 

lliure i voluntària, i independent de la seva nacionalitat” (Estatuts, art. 4) que tenen interès en les 

seves finalitats. Encara que hi ha molts matrimonis “mixtes” (un dels dos membres és català, i l’altre/a 

búlgar) una part considerable dels membre de l’associació són búlgars.   

Actualment, la majoria dels membres i simpatitzants de l’associació viuen a Lleida, però hi ha gent 

que resideix a Torregrossa, Torrefarrera i Bellpuig. Quasi tothom viu amb les seves famílies. La 

majoria porten més de 10 anys vivint a Catalunya. Alguns dels associats han estat vivint en altres 

parts de l’Estat Espanyol abans d’arribar a Catalunya i consideren tenir un bon domini de la llengua 

castellana. La professió més freqüent entre els homes és la de xofer de tràiler. Entre les dones 

s’observa més diversitat respecte del tipus de treballs que exerceixen (professores, caixeres, biòlogues 

moleculars, administratives, cambreres, etc.). Tot i així, una gran part d’elles exerceix feines de neteja 

de llars i del sector de la fruita durant l’estiu, cosa que mostra una descendència de les qualificacions 

professionals a nivell socioeconòmic. Pel que fa el nivell d’estudi, la majoria dels membres i dels 

simpatitzants tenen acabada la secundària a Bulgària. També, hi ha cinc persones gent amb estudis 

universitaris. L’associació està formada per persones de diferents edats, d’entre 30 i 65 anys.  

L’associació, com a part de la societat en xarxa (s’ha exposat a l’apartat de la introducció) té un grup 

al Facebook on es publiquen notícies i novetats relacionades amb la vida política, cultural i social 

dels búlgars a Bulgària, Catalunya i Espanya. El grup es diu: “Българска асоциация - Мечта -

Лейда” (“Associació de Búlgars a Lleida –Mechta”) i té 260 seguidors. L’escola d’ensenyament de 

la llengua búlgara “Paisii Hilendarski” també té un grup al Facebook que es segueix per 316 persones. 

A més a més, té una pàgina web. Les publicacions a la pàgina de l’escola principalment es fan en 

búlgar, tot i que hi ha algunes publicacions (més recents) escrites en castellà i en català. La tria dels 

usos lingüístics són producte de les decisions d’una persona que actualment és el president de 

l’associació (abans de ser-ho també es dedicava al manteniment de la web). En canvi, el grup de 

Facebook de l’associació es controlava per la Junta Directiva (JD) anterior. Allí, principalment les 

publicacions es feien en búlgar i en algunes ocasions en castellà. Generalment, els membres de la JD 

d’abans mostraven una actitud que determinava la llengua castellana com a llengua d'incorporació 

social (comentaris, elaboració de documents en castellà: sol·licituds, invitacions, anuncis i algunes 

de les actes de les reunions, publicacions al Facebook i etc.).  
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Des del mes d’abril de 2021 la composició de la Junta ha canviat. Aquest canvi ha implicat la 

modificació del discurs i les pràctiques lingüístiques d’ús de búlgar i castellà. El nou president de 

l’associació mostra una disposició de construcció de discursos i pràctiques plurilingües que suposa, 

també, l’aplicació de la llengua catalana. Segons ell “no hi ha cap inconvenient de publicar anuncis 

o informació en català o castellà a la pàgina de l’associació o de l’Escola, mentre algú pugui ajudar-

los en les traduccions”.  

Abans de la pandèmia del COVID-19 (iniciada al començament de l’any 2020), també, existia 

l’escola de dansa búlgara. A més, l’any 2017, l”Associació de búlgars a Lleida – “Mechta” va 

col·laborar en una iniciativa emprada per mi d’una donació de més 150 llibres en búlgar a la 

Biblioteca Pública de Lleida (PBL). D’aquesta manera la PBL es va convertir en la primera biblioteca 

a tot Catalunya on els seus usuaris/es poden trobar tanta varietat de llibres escrits en búlgar.  

Dins de la llista d’activitats de l’associació sempre estan incloses la festa de la cultura i l’escriptura 

búlgara (24 de maig), Баба Марта [Baba Marta] (7) (1 de març) (Annex 4), la festa nacional de 

Bulgària (3 de març)(8) i Nadal. A més a més, els membres i els simpatitzants de l’associació 

participen en programes cultuals organitzades per l’administració local o autonòmica. 

Actualment, l’activitat de l’associació està reduïda, només, al funcionament de l’escola. Amb la 

reducció de les restriccions de mobilitat i l’activitat de les persones aplicades durant la pandèmia del 

COVID19 els membres de l’associació han pogut realitzat dues activitats. La primera va tenir lloc al 

“Parc d’aigua” a Lleida el dia 14 de juny i es va organitzar per donar els diplomes de final de curs als 

alumnes. La segona activitat on van participar els afiliats i els simpatitzants de l’associació va ser “La 

festa de la diversitat” organitzada pel col·lectiu Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social (FOOCS) 

impulsat des de l'Ajuntament de Lleida. L’esdeveniment es va realitzar el dia 19 de juny al barri de 

“Pardinyes”. Durant el transcurs dels dos esdeveniments a través de les converses espontànies i 

naturals dels nostres informants hem pogut detectar l’ús de les tres llengües: la búlgara, la castellana 

i la catalana. Sobretot, hem de concretar que prevalia l’ús de la llengua búlgara i la castellana (ho 

veurem més detalladament a l’apartat de “resultats”). 

V. Metodologia, dades i informants  

En aquesta part del treball us presentem el tipus de metodologia que hem aplicat durant el procés 

d’investigació, emmarcada, com hem dit, dins del camp de la sociolingüística crítica de base 

etnogràfica. També us descrivim els tipus i les tècniques d’obtenció de dades que hem considerat 

convenient aplicar durant aquest treball i argumentem per què les hem triat. Finalment, dediquem un 

ample espai sobre els perfils dels participants d’aquest estudi. 
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5.1 Tècniques d’investigació 

Guiats pels objectius d’aquest treball d’investigació i el tipus d’informació que necessitàvem obtenir 

hem considerat convenient aplicar el mètode qualitatiu inductiu-interpretatiu per l’obtenció de les 

dades i el seu anàlisi. Aquest mètode és “flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el 

campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este modo, el diseño se va 

ajustando a las condiciones del escenario o ambiente” (Salgado, 2007: p.72).  

Per norma general, no és un enfocament numèric. Això, evidentment, no vol dir que no hàgim utilitzat 

dades numèriques (parlem sobretot de percentatges) sinó que aquestes dades han tingut un rol 

complementari a l’hora de la construcció del coneixement sobre el fenomen observat. Per exemple, 

hem utilitzat dades numèriques per obtenir una idea sobre el context global (a Catalunya) i sobre el 

context més específic (Lleida ciutat i l’Associació de búlgars a Lleida – “Mechta”) on observem el 

fenomen del nouparlantisme. 

Més concretament, el mètode inductiu-interpretatiu consisteix en la descripció dels trets distintius i 

propis de les persones del col·lectiu triat (els usuaris de “Mechta”, en el nostre cas), observant-los i 

interrogant-los, i se centra en les seves opinions, les experiències i els seus sentiments (Dörnyei, 

2007). El mètode que apliquem, també, és un estudi de cas (Stake, 1995) ja que té com a objectiu 

entendre l'experiència personal a través de les explicacions i les interpretacions dels informants, i els 

significats socials que aquests atribueixen respecte una situació o un fenomen concret (en el nostre 

cas és el nouparlantisme en torn de la llengua catalana en un context multilingüe migratori). A partir 

de l’anàlisi i la interpretació d’aquestes dades reportades dels informants es fa possible la construcció 

d’un nou coneixement, filtrat sempre pel posicionament i el rol de la investigadora, en el disseny de 

l’estudi, la tria de mètodes, i les seves pròpies interpretacions de les afirmacions reportades per 

aquestes persones, com expliquem a continuació.  

En aquest sentit, durant el procés d’investigació, el principal instrument per l’obtenció de dades, el 

“shadowing” o seguiment i observació participant de la xarxa d’informants esmentada (auto-

organitzada en un espai migratori), és la investigadora, ja que esdevé un eix central de la investigació 

adoptant el rol d’“insider” durant el procés d’obtenció de dades (vegeu “introducció”). A l’hora 

d’aproximar-se a la comprensió dels fenòmens abordats la investigadora té un pes clau en la 

determinació de quins aspectes del context, de la situació o del fenomen subjecte d’estudi, són 

rellevants per a les persones informants. L’objectiu d’aquesta l’observació detallada del context és 

conèixer la situació o el fenomen lingüístic (pràctiques, ideologies, identitats, etc.) observat en 

profunditat, destacant la varietat i la riquesa de les experiències que ofereixen els informants, i buscant 

una coherència de les realitats observades i reportades en fer les seves pròpies interpretacions. 
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Per tant, partim del punt de vista epistemològic que la investigadora no és un agent “neutre” sinó que 

és un agent més en la construcció del coneixement, atès que hi aporta els seus propis interessos i 

perspectives. Assumim, doncs, que la investigadora es converteix en un element íntegre del procés 

d’investigació, i que l’anàlisi de les dades presentades és un “trosset” de la seva d’experiència, que 

construeix el coneixement aquí reportat a través dels seus propis “ulls” – és a dir, en la seva pròpia 

interpretació basant-se en la sistematicitat, recurrència i importància de les pràctiques lingüístiques, 

identitàries, etc., aquí reportades (Heller, 2007).   

Per la comprensió dels processos, situacions i fenòmens socials via la perspectiva inductiva-deductiva 

podem utilitzar diferents enfocaments qualitatius (Salgado, 2007). Nosaltres ens hem centrat 

bàsicament en el narratiu, el fenomenològic i l’etnogràfic, tenint en compte que l’objectiu d’aquest 

treball aborda el nouparlantisme en llengua catalana per entendre les ideologies i actituds, les 

pràctiques lingüístiques, el nivell de domini reportats d’una xarxa migratòria d’11 persones d’origen 

búlgar en un espai migratori determinat (una associació cultural) i en una ciutat concreta (Lleida), en 

un context de bilingüisme amb una llengua minoritzada. Tot i així, hem de concretar que podem 

trobar ocasions en què és difícil projectar les fronteres entre els diferents dissenys qualitatius 

esmentats, perquè entenem que, al posar-los en diàleg i conjunció, conflueixen en la triangulació dels 

resultats.  

A través del primer enfocament, el narratiu, la investigadora recull dades sobre les històries de vida i 

les experiències reportades de determinades persones per descriure i analitzar-les. El següent 

enfocament, el fenomenològic, es basa en l’anàlisi de discursos i temes específics (sorgits de 

l’observació o de les entrevistes, per exemple) per descriure i comprendre els fenòmens des del punt 

de vista de cada participant i des de la perspectiva col·lectiva a la vegada. L’últim enfocament és 

l’etnogràfic. Mitjançant la seva aplicació, en el nostre cas mitjançant treball de camp participant via 

“shadowing”, la investigadora pretén descriure i analitzar les idees, les creences, els significats, els 

coneixements i les pràctiques lingüístiques d’un grup de persones pertanyents o socialitzades en torn 

d’una cultura o comunitat – mitjançant una “etnografia de xarxa” (Howard, 2002; Sabaté Dalmau, 

2014) – en el nostre cas d’un grup d’11 persones que pertanyen a l’associació esmentada.   

Aquest mètode permet a la investigadora experimentar, viure i percebre (és a dir, conèixer, de manera 

inductiva) com diferents “macro” aspectes històrics, socioeconòmics, educatius polítics i culturals 

(context econòmic, polític, social, etc.) globals s’entrellacen i ens ajuden a entendre les “micro” 

pràctiques narratives i discursives per entendre les seves ideologies i orientacions lingüístiques vers 

les llengües i també les seves identitats com a (no) catalanoparlants o com a nous parlants 

(deslegitimats, o no, etc.). En aquest sentit, els aspectes educatius com per exemple restriccions per 

l’aprenentatge de llengües (es podien estudiar un nombre determinat de llengües – rus, anglès, francès 
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i alemany - i només a l’escola) i l’obligatorietat de l’aprenentatge de la llengua russa a Bulgària han 

fet possible explicar i entendre com els nostres informants perceben la societat de l’Estat espanyol i 

el bilingüisme en el territori de Catalunya. Com veurem en l’anàlisi, argumentem, amb contradiccions 

i a vegades amb ambivalència, que ells entenen el castellà, en termes generals, com una llengua 

global, unitària, llengua de l’estat, i el català, per una altra banda, com la llengua de la societat 

d’acollida o de la comunitat autònoma en particular, poc necessària a nivell mundial (el “baròmetre 

d’integració”). Amb tot, al mateix temps mostren la clara consciència de la seva importància a nivell 

local i pel seu procés d’incorporació sociolingüística a la societat d’acollida. 

Per una altra banda, a través dels coneixement sobre circumstàncies polítiques, com per exemple del 

règim comunista, ens aproximen a la comprensió de les idees dels nostres informants sobre l’estat 

com una estructura íntegra entre nació, país, cultura, tradicions i llengua on les llengües minoritàries 

són percebudes amb “estranyesa” i “sorpresa” (i fins i tot rebuig) per part de de les persones 

transnacionals d’origen búlgar a la societat d’acollida. També descobrim com el seu estatus 

socioeconòmic està lligat a la seva necessitat de desenvolupament personal i d’aprenentatge de 

llengües, i en concret, la llengua catalana, com veurem en l'apartat de l'anàlisi. 

5.1.1 Observació: Detalls de l’etnografia, el “shadowing” i la participació com a “insider” 

La tècnica d’observació consisteix en la contemplació de les relacions formals, informals, els rols 

socials, l’ús i les actituds lingüístiques dels participants en aquest estudi (persones d’origen búlgar) 

durant el transcurs de dos actes culturals relacionats amb l’activitat de l’Associació. També hem pogut 

aplicar aquesta tècnica durant el desenvolupament de les entrevistes semiestructurades.  

L’observació permet a la investigadora establir contacte amb el fenomen observat i captar elements 

claus o signes que, posteriorment, li permeten interpretar (des de la pròpia subjectivitat) la realitat 

observada. La tècnica de l’observació permet a la investigadora percebre tot el que és potencialment 

rellevant, respecte al fenomen observat; per exemple, quan les persones informants “esquiven” un 

tema concret, quan en fan èmfasi, quan es reafirmen, quan s’hi senten (in)còmodes, etc. 

L’observació inclou la percepció d’informació sobre la situació per dues vies: no verbal (amb tots els 

sentits: la vista, el tacte, l’olfacte, l’oïda, etc.) i verbal, incloent-hi les construccions discursives i 

situades dels informants, sobre les seves llengües, identitats lingüístiques, i usos lingüístics. Segons 

la implicació de la investigadora en el desenvolupament de tècniques d’observació, dins d’aquesta 

tècnica es poden diferenciar quatre modalitats d’etnografia: observació no participant, observació 

amb implicació de la investigadora parcial, la participació encoberta i l’observació participant (o la 

participació) de l’observador (Penalva, 2006), també identificada com a “panoràmica-participant” 

(Ruiz, 2012). 
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Tot seguit, exposem les dues modalitats que hem aplicat durant la realització d’aquest treball: 

l’observació amb implicació de la investigadora parcial (aplicada durant les entrevistes) i l’observació 

participant (durant el treball de camp dins l’associació). En la primera modalitat, la investigadora pot 

assumir el rol de participant directe o indirecte durant el transcurs de l’observació, implicant-se, o no, 

en les activitats del grup observat. Independentment del rol que adopta l’observador, sempre, els 

participants han d’estar informats i han de ser conscients que estan sent observats, havent identificant 

a l’observador.  

La segona modalitat, que hem utilitzat molt més àmpliament que la primera, anomenada 

“panoràmica-participant”, s’ha basant en la meva implicació total, com a investigadora, en les 

activitats de la xarxa social analitzada. Després d’un llarg període de restriccions de mobilitat i de 

contactes personals produïdes per la situació pandèmica he pogut assistir a dos actes culturals 

realitzats per l’associació com a insider privilegiat amb coneixements sobre les funcions i dinàmiques 

de l’associació i dels seus participants, implementant el “shadowing”. Com una de les cofundadores 

de “Mechta” i mare d’un dels nens que van a les classes de l’Escola de Llengua Búlgara “Paisii 

Hilendarski” formada per aquesta associació, vaig ser convidada a assistir-hi, en aquest cas, com a 

investigadora durant l’acte del lliurament de diplomes pel final del curs acadèmic 2020/2021, i a la 

“Festa de la Diversitat” organitzada pel FOOCS i l'Ajuntament de Lleida (vegem “context”).  

La tècnica d’observació amb la meva participació directa m’ha permès visualitzar les sensacions i les 

emocions dels participants per donar una visió global de la situació buscant aquella informació que 

té significat social i personal dirigit de l’objectiu de l’estudi, com per exemple, comentaris relacionats 

amb les experiències durant el procés d’aprenentatge, l’ús i el contacte dels informants amb la llengua 

catalana i com ells viuen el context bilingüe a la ciutat de Lleida (ho veurem més detalladament a 

l’apartat d’anàlisi de dades). També he de destacar el fet que el flux comunicatiu entre jo mateixa i 

els informants va ser bidireccional. D’aquesta manera, i, recordem, des d’una perspectiva 

sociolingüística crítica reflexiva, situada i interpretativa, he pogut obtenir informació densa en quant 

a dades (micro) relacionades amb el (macro) context socioeconòmic, professional, etc., dels 

informants, en profunditat i validada per la triangulació de dades.  

5.1.2 Qüestionari background 

Abans de les entrevistes, hem considerat convenient fer un qüestionari background per traçar les 

característiques de cada participant. D’aquesta manera hem guanyat més temps per dedicar atenció i 

aprofundir en aquells aspectes que hem considerat més rellevants per l’estudi i sense cansar 

l’informant durant l’entrevista. El qüestionari es va realitzar via online mitjançant el programari 
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“Google formularis” i es va distribuir mitjançant WhatsApp. A l’annex 5 presentem les preguntes que 

hem inclòs al qüestionari.    

5.1.3 Entrevista 

Per aproximar-nos de manera òptima als objectius d’aquest treball hem considerat convenient 

combinar el mètode d’observació descrit en l’apartat anterior amb l’entrevista durant l’etapa de 

recollida de dades. L’entrevista com a eina qualitativa d’obtenció de dades representa “una técnica 

de obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un 

estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales” 

(Ruiz, 2012: p. 165). Per tant, l’entrevista és un acte comunicatiu artificial produït en una situació 

comunicativa creada per l’entrevistadora mitjançant la qual s’intenta captar els temes que resulten 

rellevants per als informants (quant a obtenir una ullada o fer diagnòstic del nouparlantisme) i també 

els significats socials d’aquests temes que es transmeten a la investigadora (per exemple, sobre les 

llengües). Aquests significats sempre són subjectius perquè són producte de les característiques 

personals (culturals, socials, conductuals, etc.) dels participants i indexen la manera en què es volen 

presentar a la investigadora i volen ser entesos.  

Es poden distingir diferents tipus d’entrevistes segons el seu disseny i estructura: entrevistes 

estructurades, entrevistes no estructurades o obertes i entrevistes semiestructurades. Nosaltres hem 

considerat més convenient aplicar l’entrevista semiestructurada que més endavant detallem. 

Així doncs, en l’entrevista semiestructurada que vaig abordar i pilotar, jo, en el rol d’investigadora, 

vaig utilitzar preguntes obertes que tracten diferents temes relacionats amb les actituds, les ideologies, 

les experiències lingüístiques i les pràctiques lingüístiques reportades dels informants. A través 

d’aquestes preguntes flexibles he pogut acotar informació que reporta l’entrevistat permetent-li fer 

matisos i aclariments sobre les seves respostes. Tot i que he tingut un guió prèviament preparat he 

pogut fer preguntes complementàries que m’han permès endinsar-me en determinats temes o 

experiències que he considerat rellevants per l’objectiu del treball. 

He ordenat les preguntes temàticament, per blocs, que ens han servit de guió temàtic. En el primer 

bloc, he inclòs totes les preguntes sobre les trajectòries vitals transnacionals dels informants (quins 

contactes mantenen amb persones del país d’origen i de la societat receptora, quines vies de 

comunicació utilitzen, quines llengües inclouen al seu repertori, etc.). El segon bloc està construït per 

preguntes relacionades amb la llengua catalana. He subdividit aquest bloc en dos famílies: “Ideologies 

lingüístiques” i “Actituds lingüístiques, freqüència i espais d’ús de la llengua catalana”. El tercer bloc 

integra preguntes relacionades amb les motivacions respecte l’aprenentatge de la llengua catalana i 

les experiències (positives o negatives) d’aquelles persones que s’han bolcat en estudis formals 
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d’aquesta llengua. En aquest punt he de fer un aclariment. Tot i que he intentat agrupar temàticament 

les preguntes, hi ha casos en els quals ha resultat difícil delimitar la seva frontera temàtica, cosa que, 

amb tot, ajuda a omplir la informació de tot el guió preparat (vegeu a l’annex 10 i l’annex 11).  

Tres de les 11 entrevistes s’han realitzat via online perquè durant l’estiu alguns dels informants 

estaven passant les seves vacances a Bulgària o perquè la feina no els permetia realitzar l’entrevista 

presencialment. La realització de les entrevistes s’ha dut a terme durant el mes d’agost de l’any 2021 

(Vegeu la cronografia d’esdeveniments en la recollida de dades a l’annex 7). Les entrevistes s’han 

realitzat en búlgar o en català d’acord amb les preferències dels informants. Per la transcripció de les 

entrevistes he utilitzat una adaptació (abreujada) del sistema CHILDES (MacWhinney, 2001) 

(seguint el model de Sabaté Dalmau, 2014). Per garantir l’anonimat dels entrevistats hem utilitzat 

pseudònims. La numeració de cada nom (pseudònim) correspon de cada torn de paraula a l’extracte 

que es presenta. També, s’ha de concretar que només es presenten les traduccions en català d’aquelles 

entrevistes que s’han realitzat en búlgar. A través de la graella a continuació (Taula 1) presentem les 

convencions de transcripció que hem seguit.  

El contacte amb les persones informants s’ha mantingut al llarg de tot el procés de recerca. Les dades 

utilitzades són totalment confidencials i garanteixen l’anonimat de les persones informants, atès que 

van donar el seu consentiment informat per escrit per participar en aquest estudi, seguint les pautes 

del comitè d’Ètica de la UdL (vegeu el full informatiu i el full de consentiment model en català 

l’annex 12 i en búlgar a l’annex 13).    

Taula 1. Sistema de transcripció CHILDES (adaptat de MacWhinney, 2001) 
Símbol Significat 

[% com] comentaris 

[% TRA] traducció 

#  pausa curta (mil·lisegons)  

+^  acoblament (una altra persona acaba la frase) 

+…  torn no acabat (frase a l’aire) 

[/]  repetició (del mateix parlant) 

[//]  reformulació (del mateix parlant) 

<> delimitador (de preguntes, exclamacions, etc.) 

,,  afegitó interrogatiu 
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[>]  solapament (d’una altre parlant) segueix 

[<]  solapament (d’un altre parlant) precedeix 

xxx  parla no-intel·ligible o no transcrita por motius de confidencialitat 

[?]  pregunta (torn que termina con entonació ascendent)s 

[!] exclamació (torn que termina con exclamació) 

-.  Afirmació (frase finalitzada; torn que termina con entonació descendent 

5.2 Participants 

En aquest estudi hi han participat 11 persones, nou dones i dos homes. Totes les persones que 

participen en aquesta investigació són d’origen búlgar i provenen de diferents ciutats de Bulgària. La 

majoria d’ells viuen a Lleida ciutat. Tot i així, dos dels nostres informants viuen en pobles a prop de 

la capital (un a Bellpuig i un a Torrefarrera.) Els vàrem escollir perquè eren les persones de 

l’associació que es van prestar a participar en aquest estudi. En total representen un 25% de totes les 

persones sòcies i simpatitzants de “Mechta”.   

L’informant més jove té 33 anys i el més gran en té 60, és a dir, l’edat mitjana de tots els participants 

és de 44 anys. Pel que fa el temps que porten vivint a la província de Lleida, la majoria dels nostres 

participants informen que porten vivint aquí entre 12 i 17 anys. Només cinc dels informants 

manifesten que són religiosos, de les quals només una persona especifica que és ortodoxa.  

Sis dels participants a l’estudi tenen acabat el batxillerat i cinc tenen estudis universitaris (tres 

llicenciats, una diplomatura i un doctorat). Tots els participants identifiquen la llengua búlgara com 

la seva llengua materna i reporten que és la primera que van aprendre de petits. Quasi tots, també, 

dominen com a mínim tres llengües (la llengua búlgara, la russa i la castellana). Podem visualitzar 

més detalladament les característiques de cadascun dels participants a l’annex 6.  

VI. Anàlisi de les dades  

Dins d’aquesta secció presentem l’anàlisi de les dades que hem obtingut a través de les dues 

metodologies qualitatives d’obtenció de dades: l’observació participant i les entrevistes (amb la 

informació prèvia recollida al qüestionari backgraund. Per això, hem organitzat la informació 

obtinguda en quatre subseccions.  

La primera subsecció presenta les identitats lingüístiques dels participants a l’estudi. És a dir, 

esbrinem i revelem com els informants s’autodeterminen i es presenten com a parlants de 

determinades llengües. En la segona secció, mostrem les pràctiques lingüístiques que els informants 
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han reportat sobre ells mateixos i sobre els actors de la societat receptora. La tercera part de la secció 

d’anàlisi de dades està dedicada a les ideologies lingüístiques vers les dues llengües locals de 

Catalunya: la llengua catalana i la castellana. Finalment, en la subsecció de “Motivacions i 

aprenentatge” de la llengua catalana descrivim la (no) predisposició dels informants a l’aprenentatge 

d’aquesta llengua. A continuació, enfoquem l’anàlisi als perfils lingüístics de tres persones que s’han 

bolcat en estudis formals d’aquesta llengua, a les seves motivacions per aprendre-la i a les seves 

experiències relacionades amb el procés d’aprenentatge.  

6.1 Identitats lingüístiques  

6.1.1 Identitats multilingües i de transliteracitat  

Durant el desenvolupament del procés d’anàlisi de dades hem descobert que els búlgars que formen 

part de la societat catalana (més concretament de Lleida) manifesten saber mobilitzar una gran 

varietat d’usos lingüístics. A través de la informació que ens han proporcionat els participants en 

aquest estudi hem descobert que la majoria d’ells són altament multilingües i s’identifiquen com a 

tals ja que tots, a part del búlgar, dominen (en diferents nivells) altres llengües, com per exemple: 

anglès (vuit participants el saben), francès (sis persones), alemany (quatre persones l’usen),  romanès 

(dos persones l’usen), serbi (dos persones manifesten que el saben), persa (una persona), polonès 

(només una persona el domina), turc (una persona reporta que sap aquesta llengua), i àrab (una 

persona), per mencionar les majoritàries (parlarem sobre si inclouen, o no, el català i el castellà en els 

seus repertoris multilingües en la subsecció 4.3). 

Els informant reporten que han après algunes d’aquestes llengües a l’escola del seu país d’origen 

(Bulgària) com a llengües optatives (anglès, alemany i francès). També manifesten que únicament la 

llengua russa va ser llengua obligatòria i que la van estudiar paral·lelament amb la llengua búlgara 

des del començament de la primària (extracte 1, línies 9 i 11)(9).  

La Daniela, que també és multilingüe (domina sis llengües), ens confirma aquesta realitat. Té 44 anys 

i treballa com a venedora en un magatzem de productes alimentaris de Bulgària a Torrefarrera.  

Extracte 1. La llengua russa va ser llengua obligatòria i apresa paral·lelament amb la llengua búlgara 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: <On has aprés rus >[?]   

*DAN: L’he aprés a l’escola. 

*YOR: < Per què >[?] < Per iniciativa teva > [?] 

*DAN: No # era obligatori [...] vaig estudiar rus # que era obligatori # després 

alemany[...]després vaig estudiar a l’institut [...] allí havia d’estudiar anglès [...] 
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També alguns, com la Daniela, reporten que han après altres llengües (romanès, italià, truc, etc.) en 

circumstàncies que implicaven el contacte amb persones de diferents nacionalitats: per la seva 

incorporació sociolingüística en espais de socialització personals concrets, per raons de feina, per 

establir comunicació amb nous amics, per la seva comunicació amb els mateixos membres del nucli 

familiar, etc. Tot seguit descobrim que el procés d’aprenentatge de noves llengües que no són eslaves 

es reporta com una activitat que suposa més esforç i dedicació per les persones d’origen búlgar. 

Trobem l’explicació d’aquesta realitat en el fet que el procés d’adquisició de llengües en què s’utilitza 

l’alfabet llatí (i no el ciríl·lic) implica per les persones d’origen búlgar l’aprenentatge d’un nou alfabet 

(ho hem vist a l’apartat del “context”) (Extracte 2, línies 3 i 5).  

Extracte 2. Com es reporta l’aprenentatge de llengües globals i locals no eslaves? El discurs de “l’esforç” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés d’aprenentatge de noves 

llengües > [?] 

*TZA:  Pels romanesos és més fàcil # perquè ells parlen una llengua llatina [...] 

*YOR: < I els búlgars> [?] 

*TZA: Els búlgars ho tenim més difícil [...] nosaltres som eslaus # som més a prop de les llengua 

eslaves [...] 

6.1.2 Identitats lingüístiques búlgares  

A continuació hem d’esmentar que tots els informant utilitzen la seva llengua materna (la llengua 

búlgara) diàriament o bé per parlar amb la resta dels membres del nucli familiar o bé amb els seus 

familiars i amics que viuen a Bulgària. També tots ells reporten que utilitzen la llengua búlgara per 

buscar informació i que miren la televisió búlgara i llegeixen la premsa i llibres en búlgar. Aquest 

manteniment i aquesta estima cap a la seva llengua materna i la necessitat del seu ús com a búlgars 

transnacionals es transmet als seus fills i es materialitza en el fet que els fills de tots els informants 

van a l’Escola de Llengua Búlgara de l’Associació. És a dir, tots els informants d’aquest estudi es 

mostren, per aquest motiu, compromesos amb el manteniment de la seva llengua d’origen, i entenen 

que aquesta ha de ser part de les llengües emprades en el nucli familiar migratori. 

6.1.3 Identitats lingüístiques com a (no) castellano/catalanoparlants  

Curiosament, entre aquesta varietat de coneixements lingüístics només tres persones s’han identificat 

com a nous catalanoparlants, tot i que moltes d’elles reporten que entenen, llegeixen i inclouen en el 

seu dia a dia la llengua catalana, malgrat que auto-menystenen els seus coneixements lingüístics vers 

aquesta llengua. En canvi, tothom es va manifestar com nou castellanoparlant i tothom va expressar 

que amb la seva arribada a Catalunya va prioritzar l’estudi de la llengua castellana abans que la 

catalana (això ho desenvolupem al punt 4.3.3). A través dels discursos dels nostres informants hem 
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observat que tenen molt incrustada la llengua castellana en el seu repertori fins el punt que en diversos 

discursos hem detectat l’ús del nom de la ciutat Lérida (en castellà) en lloc de la denominació oficial 

de la ciutat, Lleida (des de l’any 1980) (Extracte 3, línia 4) – noteu que s’equipara Catalunya a 

Espanya (línia 4) – aspecte es comentarà en punt 4.3.3. 

Extracte 3. Els informants i la integració de la llengua castellana en el seu repertori 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Per quines raons vas venir a viure aquí i per què vas triar Lleida > [?] 

*DAN: He vingut amb la meva família # amb el meu home # perquè ell treballa aquí a 

Espanya # i vam prendre la decisió de vindre aquí a viure # per això hem vingut aquí la 

nena # jo  i ell # per això en un principi he decidit venir a Lérida [...] 

6.2 Pràctiques lingüístiques reportades i multilingüisme  

6.2.1 Repertoris lingüístics (ús de llengües reportat) dels informants 

6.2.1.1  Pràctiques lingüístiques en famílies mixtes  

A l’estudi hi han participat tres persones (dues noies: Ana i Pavlina i un noi: Mitko) que tenen els 

cònjuges amb una nacionalitat diferent de la búlgara. El Mitko, té 46 anys i treballa com transportista 

internacional, reporta que està casat amb una noia d’origen romanès. L’Ana, de 44 anys i és professora 

d’institut, i la Pavlina, de 42 anys que és assessora d’investigacions biològiques i biomètriques, ens 

informen que els cònjuges són catalans. Mitjançant la informació reportada d’aquestes persones hem 

descobert algunes característiques de les seves pràctiques lingüístiques dins del nucli familiar 

migratori. La primera d’elles és que dins del nucli familiar s’estableix com a llengua local de la llar 

aquella amb la qual la parella búlgara va conèixer el seu cònjuge (extracte 4, línia 2 i 3).   

Extracte 4. Famílies mixtes: llengua de la llar és aquella amb la qual parella es va conèixer 

1. 

2. 

3. 

*YOR. < Quines són les seves llengües habituals a casa> [?] 

*PAV: [...] aquí # en un principi # perquè vaig conèixer el meu home quan començava 

estudiar el castellà # vam començar amb el castellà i així vam continuar. 

En segon lloc, pel que fa de les pràctiques lingüístiques a les famílies mixtes ens crida l’atenció el cas 

de l’Ana, perquè surt de la norma general. El seu cònjuge, com tots els catalans, és bilingüe. Ella té 

la llengua búlgara com a llengua materna. Quan va conèixer la seva parella parlava amb ell en castellà. 

Això va ser el detonant per a què la seva relació s’establís en castellà (la llengua compartida) i va 

continuar sent així durant anys (similar del cas de la Pavlina que hem visualitzat més amunt), fins que 

van passar al català a petició expressa del cònjuge nascut a Catalunya.  
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Alguns estudis (Bastardas, 2016)  mostren que aquest hàbit lingüístic es manté encara que alguns dels 

membres de la família adquireixi nous coneixements i competències lingüístiques. Curiosament, 

l’Ana ens mostra el contrari que aquest hàbit pot canviar si els dos cònjuges s’ho proposen i creuen 

que és més convenient i beneficiós per a ells (extracte 5, línia 23 i 24).  

Extracte 5. Famílies mixtes: la llengua de la llar com a fruit d’una decisió conscient i meditada 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

*YOR: < Quines llengües parles a casa > [?] 

*ANA: < Ara > [?] <A casa > [?] 

*YOR: Sí 

*ANA: Català amb el meu home i búlgar amb la nena. 

[...] 

*YOR: I amb el teu home a casa has dit que en català < per què vàreu decidir parlar en 

català > [?] 

*ANA: Al principi parlàvem en castellà i de cop i volta ell va dir # jo a casa meva no vull 

parlar en castellà # jo soc català.   

A continuació hem de detectat que les pràctiques lingüístiques adopten unes dimensions més 

multilingües quan a les famílies hi ha fills. En aquests casos observem que la tria de la llengua habitual 

de comunicació dels cònjuges amb els seus fills podria ser resultat d’una planificació conjunta i 

decisió prèviament acordada (extracte 6, línia 9).  

Extracte 6. Famílies mixtes: llengua de comunicació amb els fills com a decisió prèviament acordada 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*YOR: Has dit que principalment parleu en búlgar amb el vostre fill <heu parlat abans de 

nàixer aquesta decisió  > [?]  

*MIT: Sí # hem parlat que volem que el nostre fill aprengui i búlgar i romanès # qual cosa 

és en seu favor [...] amb una llengua llatina i amb la nostra llengua té moltes finestres obertes 

cap al món [...]   

En canvi l’Ana ens explica que la tria de la llengua que parlarà amb la seva filla no va ser una decisió 

planificada, més aviat un fet ja pressuposat fruit de la decisió de mantenir la llengua d’origen en el sí 

familiar (extracte 7, línia 51). 
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Extracte 7. Famílies mixtes: llengua de comunicació amb els fills – fet pressuposat de transmetre la llengua 
d’origen als fills 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

*YOR: <I a la teva filla li parles en búlgar> [?] 

*ANA: Sí. 

*YOR: < I ell a ella en català> [?] 

*ANA: Sí. 

*YOR: <Aquesta decisió que parlis a la teva filla en búlgar és una decisió que heu parlat 

prèviament al seu naixement> [?] 

*ANA: Era tant clar que seria així que no vàrem ni parlar-lo # ell # coneixent-me a mi ja ho 

sabia. 

També hem de destacar que els tres informants de famílies mixtes han mostrat una actitud molt 

positiva cap al coneixement de diverses llengües a l’hora de parlar amb els fills. Tot i així, dos 

d’aquests informant han acabat donant preeminència al castellà, assumint que els fills saben i 

necessiten les dues llengües locals, tant la castellana com la llengua catalana. En resum, i com veurem 

més extensament en les següents seccions, el fet de tenir fills es trasllada en una obertura de l’ús de 

les llengües locals del monolingüisme en castellà a l’actitud positiva sobre el bilingüisme (après) 

castellà-català.  

6.2.1.2  Pràctiques translingüístiques  

Durant el procés d’anàlisi de dades hem descobert que els discursos dels nostres informants inclouen 

algunes pràctiques translingüístiques (d’ús de més d’una llengua en el mateix torn de paraula, sovint 

en formes no estàndards, orals i escrites), entre les quals de no legitimades. Com hem explicat 

detalladament a la secció del marc teòric, aquestes últimes poden incloure l’alteració morfològica de 

paraules, i també l’alteració lèxica, gramatical i sintàctica d’una llengua, etc.  

Concretament en els torns de paraula de les entrevistes dels nostres informants hem observat 

pràctiques translingüístiques que afecten les unitats lexicals en castellà o en català a nivell gramatical 

reflectides en l’addició de sufixes pròpies de la llengua búlgara. Hem observat aquesta pràctica en 

diverses ocasions, com per exemple quan la Pavlina explica (en búlgar) les dificultats que va tenir 

quan va arribar a Lleida per realitzar el seu doctorat amb contracte a la Universitat de Lleida. En 

aquest cas ella afegeix cap a la paraula català l’article determinat de neutre en búlgar то [to] (extracte 

8, línia 2), amb el resultat de “catalàto” (traducció: “el català”).  
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Extracte 8. Practiques translingüístiques: la inclusió de la llengua búlgara a una paraula catalana. 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Vas topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya> [?] 

*PAV: Amb catalàto per exemple [...]quan vaig arribar aquí ni castellà  # ni anglès [//] ni català 

# cap d’aquestes llengües sabia[...] 

El sufix то [to] té la mateixa funció que l’article el en català, però segons les normes gramaticals de 

la llengua búlgara l’article s’afegeix al final de la paraula. Per aquesta raó l’informant afegeix el то 

[to] després de la paraula català, a l’extracte 8.   

Sobre les pràctiques translingüístiques hem d’afegir l’ús simultani de dues llengües per construir una 

oració. Per exemple, la Raina reporta que sovint introdueix alguna paraula en búlgar (“ara” i “però”) 

al seu castellà (extracte 9, línies 3, 5 i 6). 

Extracte 9. Practiques translingüístiques: introducció del búlgar intra-oracional en una oració en castellà) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[%Com] 

*YOR: < Hi ha ocasions que barreges llengües o barreges  lletres de diferents 

alfabets>[?] 

*RAI: M’ha passat que mentre parlo en castellà i introdueixo una paraula búlgara.   

*YOR: < Em pots donar un exemple>[?] 

*RAI: Per exemple # en lloc de dir però dic но i сега això és el què més sovint equivoco 

# en lloc de dir ahora dic сега [...] сега nos vamos pa casa[...] 

Сега [sega] vol dir “ara” i но [no] vol dir “però” en búlgar 

A continuació, la Vania, que porta només dos anys vivint a Torregrossa i domina l’anglès, també 

comparteix amb nosaltres que en els seus intents de parlar castellà sovint acaba les oracions en anglès 

(extracte 10, línies 14, 15 i 16).  

Extracte 10. Pràctiques translingüístiques: incorporació de l’anglès en una oració en castellà 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*YOR: <A la feina quines llengües parles > [?] 

[...] 

*VAN:  a l’escola amb els nens en búlgar # a les cases # en castellà i en anglès [...] però 

em sembla que la noia no el domina gaire bé [...] però  el meu desig és parlar castellà # 

començo la oració en castellà però l’acabo en anglès [...] però ens entenem [...] en un 

principi quan volia parlar em venien paraules en angles però amb el pas del temps les 

coses han canviat ara em ve primer en castellà [...]    
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6.2.1.3 Transliteracitat 

Tot seguit, analitzem algunes pràctiques de transliteracy reflectides en l’ús de marques 

transcòdiques, és a dir l’ús d’ortotipografia alfanumèrica llatina (alfabet llatí) per escriure en búlgar 

(Imatge 3). La Valentina ens comenta que ha convertit aquesta pràctica com habitual al seu dia a dia 

desplaçant del tot l’alfabet ciríl·lic per l’alfabet llatí per escriure missatges als seus amics, familiars i 

coneguts búlgars, que també han incorporat les pràctiques transcòdiques en els seus repertoris. Ella 

comparteix amb nosaltres un dels missatges que ha enviat al seu nét. Aquesta pràctica és coneguda i 

ha estat ja estudiada entre els lingüistes búlgars, que la van conceptualitzar com a Маймуница 

[Maimunitsa] (Grozeva, 2017), Методица [Metoditsa] (Kirova, 2001) o Методиевица 

[Metodievitsa] (Vagalinska i Zaneva, 2004). Popularment, a Bulgària, aquesta pràctica també 

s’anomena de manera despectiva com a Шльокавица [ʃliokavitsa]. 

 

Imatge 1. Marques transcòdiques; Missatge en búlgar escrit en alfabet llatí 

Traducció del text:  

EHO... SOC LA TEVA ÀVIA I T'ENVIO UNS VIDEOS AMB OSSOS PANDA, A MI M'AGRADEN 

MOLT ELS PANDES! ESPERO QUE A TU TAMBÉ T'AGRADIN! T'ESTIMO MOLTÍSSIM, ET FAIG 

UNA ABRAÇADA, ET FAIG UN PETÒ AL MORRET! ENVIA'M UN MISSATGE DE VEU! FINS 

AVIAT!    

A continuació descobrim pràctiques de transliteracitat representades en l’ús simultani de lletres 

ciríl·liques i llatines en un mateix text (extracte 11, línies 2 i 3). La Rosi viu a Lleida ciutat amb la 

seva família. Ens comenta que ha observat que quan el seu home escriu textos (documents, 

sol·licituds, etc.) en búlgar utilitza inconscientment lletres de l’alfabet búlgar i l’alfabet llatí a la 

vegada – és un cas de digrafia (Sebba, 2000). 
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Extracte 11. Transliteracy: ús simultani de dos alfabets en un mateix text  

1. 

2. 

3. 

*YOR: < T’ha passat alguna vegada utilitzar lletres de diferents alfabets en un text > [?] 

*ROS: A mi no però al meu home li passa # molt sovint # escriu la meitat en alfabet llatí 

l’altra amb lletres búlgares.   

6.2.1.4 Mudes lingüístiques: el pes de la mobilitat transnacional, la professió i la família 

En el transcurs del procés de recollida de dades hem descobert que algunes persones que participen 

en aquest estudi sovint es troben en situacions que impliquen mudar de llengua (búlgar) i adoptar 

altres llengües per comunicar-se de manera habitual – en el nostre estudi, llengües diferents del català 

i del castellà. Quatre dels informants han manifestat que muden al romanès, al polonès, a l’anglès i al 

francès – és a dir, mudes a llengües globals, cosa que ha estat poc reportada en els estudis actuals 

sobre mudes a Catalunya. Per exemple, el Mitko està casat amb una noia romanesa. Per comunicar-

se amb ella i el seu fill es va mudar del búlgar, al romanès i al castellà (extracte 12, línia 2).  

Extracte 12. Mudes lingüístiques: de búlgar al romanès i/o al castellà 

1. 

2.  

*YOR: <Quines llengües parles a casa > [?] 

*MIT: Bàsicament búlgar [...] castellà i romanès [...] 

El mateix informant, que treballa de conductor de tràiler internacional, reporta que també muda els 

seus repertoris lingüístics al romanès, al francès i a l’italià a la feina (extracte 13, línies 17, 20 i 21).  

Extracte 13. Mudes lingüístiques: de búlgar al romanès, al francès o a l’italià per motius professionals 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

*YOR: <Quines llengües parles a la feina > [?] 

*MIT: Francès i Italià perquè viatjo allí # a Espanya # castellà perquè en català fora de 

Catalunya ningú m’entén. 

*YOR: <Parles romanès a la feina> [?] 

*MIT: Sí # per exemple si soc a Itàlia i em trobo en situació que no entenc alguna cosa 

i hi ha romanesos m'espavilo en romanès [...] companys [...] 

El Tzanko també treballa com a conductor internacional i per les mateixes raons de feina diàriament 

muda del búlgar a l’anglès, al francès (extracte 14, línia 17). Ell també ens explica que per comunicar-

se amb els seus companys d’origen romanès opta usar la llengua romanesa.  
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Extracte 14. Mudes lingüístiques: de búlgar a l’anglès o al francès per motius professionals 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

*YOR:    < A la feina quines llengua parles> [?] 

*TZA: Anglès # francès i castellà. 

*YOR:    < En quines situacions > [?] 

*TZA: Jo treballo a França bàsicament # vaig a carregar descarregar # empleno 

formularis [...] a Bèlgica i Holanda # allí anglès # Gran Bretanya # anglès a Espanya 

castellà. 

Continuem amb l’exemple de la Vanya. Ella és professora de llengua búlgara a l’Associació, però els 

dies que no treballa allí presta serveis de neteja. Ens va explicar que quan exerceix la feina de neteja 

sovint muda a l’anglès (extracte 15, línies 1,2, 3 i 7) per comunicar-se amb les propietaris dels pisos 

que neteja. Tots els propietaris són bilingües, però alguns d’ells també dominen la llengua anglesa. 

Segons la informació que ens reporta la Vanya, una de les propietàries és multilingüe perquè un dels 

seus progenitors és estatunidenc i l’altre és català. Per aquesta raó navega la seva comunicació diària 

entre les tres llengües: la catalana, la castellana i l’anglesa.   

Extracte 15. Mudes lingüístiques: de búlgar a l’anglès per motius professionals 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*VAN: [...] anglès moltes vegades # anglès vaig treballar al poble # a Torregrossa # l’any 

passat # una estatunidenca # amb ella vaig treballar una temporada [...] allí jo parlava 

contínuament en anglès [...] amb ella parlava molt correctament anglès perquè ella el 

parlava perfectament i [...] quan tens una persona a la vora que parla correctament i tu saps 

com has de respondre correctament # simplement és molt important amb qui parles  i no 

et confon quan parles [...] amb els clients al nostre restaurant petit molt sovint parlàvem 

en anglès. 

Finalment presentem l’exemple de la Viktòria que treballa cada estiu en magatzems de fruita. Al seu 

lloc de treball, ella adopta el romanès o el polonès per comunicar-se amb les seves companyes de 

Polònia (llengua eslava, igual que la búlgara), per exemple per fer alguna broma amb elles (extracte 

16, línies  3, 4, i 7).  
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Extracte 16. Mudes lingüístiques: de búlgar al romanès i al polonès per motius professionals 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

[%Com] 

11. 

*YOR: < Quina llengua [//] quines llengües parles a la feina > [?] 

*VIK:  Castellà amb tothom que +… depèn a vegades barregem alguna paraula # perquè 

quan de [//] quan temps treballem # per exemple amb polonesos # amb romanesos # a 

vegades alguna paraula # doncs en sabem # i fem bromes. 

*YOR:  Així que barreges el castellà amb [>] amb el romanès +… 

*VIK:                                                               [<] amb el romanès  [>] a vegades entenc 

alguna paraula en polonès # no a tots [//] no de totes les regions de Polònia # de la gent# 

a vegades els entenc[>] i ric. 

L’entrevistada somriu. 

*YOR:                                                                          [<]  mhm [>] bé # bé < per què 

[//] rius > [?] 

*VIK:  Perquè els entenc. 

6.2.2 Repertoris lingüístics de la societat receptora reportades pels informants 

A continuació, descrivim les característiques dels repertoris dels actors de la societat receptora 

reportades pels informants. La primera característica que les persones d’origen búlgar reporten és 

l’existència d’una clara tendència de convergència lingüística sistemàtica al castellà per part dels 

catalanoparlants (Boix i Vila, 1998 ).  

Quan hem volgut esbrinar quins són els motius que activen aquesta actitud, hem descobert que 

aquesta pràctica s’observa bàsicament en aquelles situacions lingüístiques on algun dels interlocutors 

té un fenotip diferent que els catalans –o, l’accent no “nadiu”. També hem detectat que un factor 

significatiu que incentiva l’ús de la llengua castellana és el comportament sociolingüístic (sovint 

inconscient) de l’interlocutor-receptor. És a dir, les dades obtingudes de l’estudi confirmen que quan 

un català o catalana es troba en situació on el seu interlocutor-receptor usa habitualment el castellà (o 

altra llengua diferent del català) el primer tendeix a passar-se al castellà, fins i tot en els casos quan 

el receptor mostra que entén perfectament la informació transmesa en català (vegeu Sabaté-Dalmau 

2012 i 2018; Pujolar, 2010; Pujolar i Gonzàlez, 2013, Martin Rojo i Rodríguez 2016; Pujolar i 

Gonzàlez, 2013; Pujolar i Puigdevall, 2015).  

A través del mètode d’observació hem captat una situació comunicativa que visualitza molt clarament 

aquest comportament sociolingüístic rutinitzat dels catalans. Aquesta situació va tenir lloc a la “Festa 

de la diversitat” on van participar els nostres informants el mes de juny. Llavors vam observar que al 

començament de l’acte cultural, els membres de l’associació estaven situats una mica lluny del centre 

de l’esdeveniment. De seguida una de les organitzadores es va apropar al grup i es va presentar en 
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català. Acte seguit els participants li van respondre en castellà, mostrant que entenen la llengua 

catalana. La noia automàticament va canviar la llengua al castellà, tot i que es veia que ells l’entenien 

quan parla en català. Totes les converses posteriors amb la coordinadora es van realitzar només en 

castellà.  

La pronunciació, és dir l’accent, com hem apuntat anteriorment, és un factor clau que incentiva la 

convergència lingüística dels catalans al castellà. L’experiència que ens reporta l’Ana ens ajuda a 

confirmar aquesta tendència lingüística dels actors de la societat receptora. Ella comparteix amb 

nosaltres que sovint es troba en situacions en què el seu accent de nova catalanoparlant incentiva l’ús 

del castellà per part dels catalans i les catalanes (extracte 17, línies 42 i 43), cosa que va en detriment 

de (les oportunitats) d’ús i normalització del català entre persones migrades. Cal notar que aquesta 

convergència no es viu, però, com si fos “malintencionada” – de vegades és viu com un gest de 

respecte. 

Extracte 17. Repertoris lingüístics de la societat receptora: l’accent – catalitzador de la convergència al 
castellà per part dels catalanoparlants 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

*ANA: Passa una cosa curiosa# en català perquè pensen que soc catalana # però quan 

detecten l’accent canvien al castellà i encara que jo continuï en català ells continuen en 

castellà # jo segueixo en català no sé perquè ho fan # suposo per facilitar # amb bones 

intencions [...]però si veuen que una persona respon en català han de seguir en català # però 

no ho fan # es curiós [...] 

Independentment de la raó que promou la convergència dels catalans al castellà nosaltres interpretem 

aquesta actitud com si l’ús d’una llengua marqués una barrera ètnica (Moreno Cabrera, 2000, Pujolar, 

2001, Sabaté Dalmau, 2018) entre la societat d’acollida i la gent nouvinguda (els “nosaltres” i els 

ells/els “altres”). Entenem aquesta actitud lingüística com una expressió que acaba sent 

discriminatòria perquè tanca les portes a les persones migrades a tenir accés al català, i que en 

ocasions pot donar a entendre que la societat d’acollida assumeix que la gent migrada d’origen búlgar 

a Lleida no dedica recursos, temps, esforços i posa uns valors abans que altres per aprendre i parlar 

la llengua catalana.  

El que trobem molt sorprenent és que els nostres informants no perceben aquest fet com un tractament 

diferenciat, al contrari, ells reclamen i esperen aquesta actitud lingüística (extracte 18, línia 12) fins 

al punt que alguns es senten ofesos si els seus interlocutors no responen a les seves expectatives 

comunicatives en castellà (extracte 19, línia 3).  
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Extracte 18: La convergència al castellà: desig i demanda explícita dels búlgars a Lleida 

10. 

11. 

12. 

*TZA: [...] una altra cosa # ells sempre parlen en català i jo no l’entenc no  puc incorporar-

me al seu col·lectiu # encara que seria normal que si hi ha una persona que saps que no parla 

català que canviïn al castellano. 

Extracte 19. La convergència al castellà: l’ús del català com a discriminatori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

(*YOR: < Si la teva veïna d’aquí et fa una pregunta o una explicació en català com et sents 

>[?]  

*RAI: No m’agrada perquè jo he demanat que em parli en castellà # a vegades # per exemple 

a l’escola quan parlo amb la senyoreta ella inconscientment em comença a parlar en català i 

jo li demano que em pali en castellà i ella canvia # però els veïns d’aquí no el volen parlar 

[...] a mi m’és difícil entendre quan em parlen en català m’he d’esforçar molt i després em fa 

mal el cap [...] 

A través de les experiències reportades d’alguns informants entenem que aquesta tendència no es 

gaire comuna per la gent dels pobles de Lleida (Torrefarrera, Bellpuig) ja que estan menys 

predisposats de canviar la seva llengua habitual, la catalana, quan han de parlar amb els nouvinguts 

(extracte 20, línies 2). L’experiència del Tzanko ens ha ajudat aproximar-nos a aquesta realitat. Ell 

viu a Torrefarrera des de fa set anys i reporta de manera negativa que allí tothom li parla en català i 

en tots els espais socials del pobles (els botigues, el metge, la gent al carrer, al taller, etc.) 

Extracte 20: Repertoris lingüístics de la societat receptora: la no convergència lingüística dels 
catalanoparlants en municipis petits catalanoparlants 

1. 

2. 

*YOR: < On et parlen en català > [?] 

*TZA: A tot arreu # a la botiga # a tot arreu # la nostra ciutat és una ciutat catalana. 

En el transcurs de l’anàlisi de les dades obtingudes hem observat que la convergència al castellà per 

part dels catalanoparlants també s’observa en les comunicacions escrites a través del correu 

electrònic. Recordem que la Pavlina és assessor d’investigació biòlegs, biocenòlegs, biomèdics, etc. 

Les característiques de la seva feina impliquen que una part considerable de seva la comunicació amb 

els proveïdors, clients, organitzadors de conferències, etc. es faci per escrit.  

Ella ens reporta que els catalans, també, tendeixen a canviar la seva llengua habitual (la catalana) en 

la castellana. També ens explica que és una pràctica molt habitual que algunes empreses proveïdores 

de Barcelona que opten elaborar els seus correu electrònics en català canviïn la llengua inicial de 

comunicació (la catalana) per fet que ella ha optat elaborar les seves respostes en castellà, tot i que 

mostra bones habilitats de comprensió lectora en textos escrits en català (extracte 21, línia 7). De fet 
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ella reporta que normalment i al seu dia a dia usa la llengua castellana. Els estudis apunten al fet que 

l’empresa s’adapta a la llengua “del client” (Sabaté Dalmau, 2012).  

Extracte 21. La convergència al castellà per part de catalanoparlants en comunicacions escrites 

5. 

6. 

7. 

8. 

*PAV: En castellà [...] aquests dels quals principalment compro són de Barcelona # però ells 

són molt més internacionals # és a dir per Espanya # perquè jo escric en castellà ells em 

responen en castellà # depèn # si ells m’escriuen en català jo responc en castellà # no hi  ha 

problemes. 

A través de la informació que ens proporciona la mateixa informant detectem que quan es tracta de 

termes econòmics (sigui per fer negocis o als sectors laborals com el transport, les serveis de neteja 

o el sector agricultor) l’ús de la llengua catalana es difon i augmenta dràsticament l’ús de la llengua 

castellana (extracte 22, línies 11 - 13), és a dir, l’economia dona ales al castellà i reforça la idea que 

el món laboral és monolingüe, en la llengua de l’Estat Nació.  

Extracte 22. L’escàs ús reportat de la llengua catalana en el àmbit de negocis 

10. 

11. 

12. 

13. 

*YOR: <T’escriuen en català> [?] 

*PAV: Depèn # quan vaig anar a un congrés que era a Barcelona # una empresa local # en 

castellà # no # en català # però aquí els interessos són més comercials # diners i llavors canvien 

[...]   

6.3 Ideologies lingüístiques  

Durant el desenvolupament del procés d’anàlisi de dades hem pogut esbrinar un ample ventall 

d’ideologies lingüístiques dels nostres informants. Hem descobert que aquestes ideologies estan 

establertes a la vegada sobre creences i imatges transmeses al país d’origen vers la llengua catalana 

(idearis sobre el català a Bulgària) i sobre ideologies globals i locals (a Lleida) vers aquesta llengua 

(idearis sobre els usos i funcionalitats de les llengües minoritzades). També, hem observat que els 

nostres informants busquen equiparacions entre moments històrics, semblances entre les 

característiques de la llengua catalana i la búlgara, com també relacions entre els seus sentiments 

quan parlen o no parlen la llengua búlgara i els sentiments dels catalans quan usen o no les dues 

llengües locals.  

A més, intenten trobar relacions i comparacions entre les dues llengües locals (per exemple, 

semblances quant a vocabulari, sonoritat, etc.) basant-se en les pròpies experiències durant la seva 

vida a Lleida per entendre i explicar l’existència, l’ús i el significat de la llengua catalana pels actors 

de la societat receptora i la convivència d’aquesta llengua amb la llengua castellana. Amb aquestes 

experiències i ideari construeixen les seves reflexions i definicions sobre què és el català i fins a quin 



54 
 

punt és útil, etc. Per això, hem dedicat dues subseccions específiques que reflecteixen aquestes 

ideologies vers les dues llengües locals. Abans, però, resumim algunes ideologies lingüístiques sobre 

l’aprenentatge i l’ús de les llengües en general. 

6.3.1 Ideologies lingüístiques sobre l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

Una de les ideologies lingüístiques més comuna entre les 11 persones entrevistades és la consideració 

que tenen una facilitat més gran d’aprenentatge de llengües pel fet que provenen d’un país de l’est 

(de Bulgària) que no pas altres grups de persones migrades. Hem interpretat aquesta ideologia com 

una mena de competició lingüística sobre qui té més facilitat per adquirir la/les llengua/es 

d’incorporació sociolingüística entre les persones migrades d’origen búlgar a Lleida i la resta de 

persones migrades; particularment les no europees (asiàtics, africans). Aquesta competència es 

plasma en els discursos dels participants de l’estudi on captem els seus pensaments i identificació 

com a “bons migrants” (Sabaté Dalmau, 2014) (extracte 23, línies 11-12).   

Extracte 23. Competició lingüística amb altres grups de migrants: “Nosaltres els europeus” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

YOR: < Com perceps el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida> [?] 

*ROS: Ara # hi ha uns valors europeus # doncs # si vivim en aquesta Unió Europea hi ha 

normes europees # d’acord amb les quals nosaltres tots hem de viure # jo així ho penso 

que la Unió Europea esta feta # per poder +... aquestes normes que formula la UE perquè 

dins d’aquesta societat en puguem entendre’ns i viure bé tots plegats # quan es compleixen 

aquestes coses doncs # la integració és més fàcil en sentit XXX perquè tots vivim sota les 

mateixes normes i els complim. 

*YOR: És a dir la integració és el compliment d’una sèrie de normes socials. 

*ROS: És que nosaltres # els europeus no som diferents com a caràcter i cultura # si has 

de ser realista # així ho veig # ara els asiàtics # els africans # ells tenen uns costums 

diferents i diferent percepció # alguns són més agressius # tenen afiliacions religioses 

diferents # en canvi els europeus tenim unes normes molt semblants.   

A continuació veiem que aquesta actitud de competició també es traspassa cap als actors de la societat 

receptora (extracte 24, línia 5-11), en interaccions concretes en què els informants es presenten com 

a aprenents més avantatjats que no pas els catalans. La Rosi, que té 46 anys i presta serveis de neteja 

de cases, explica que les persones d’origen búlgar tenen una facilitat cap a l’aprenentatge de les 

llengües llatines o germàniques perquè a l’escola búlgara s’ensenyen i aprenen llengües pertanyents 

a aquestes famílies lingüístiques. Aquesta realitat la guia cap a la conclusió que els búlgars tenen més 

facilitat a l’hora d’aprendre noves llengües que els actors de la societat d’acollida, és a dir, són millors 

en habilitats lingüístiques que altres migrants i que els catalans.  
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Extracte 24. Competència lingüística amb la societat d’acollida: autopresentacions com a “millors” aprenents 
de llengües que els catalans 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*ROS: < Si ens és més fàcil aprendre  noves llengües > [?] 

*YOR: Sí  

*ROS: Et diré perquè [>] sí # penso que sí # i et diré perquè # perquè a nosaltres # per 

exemple a nosaltres ens obligaven a estudiar com a mínim una llengua de l’oest que 

utilitzaves l’alfabet llatí # obligatòriament l’estudiàvem la qual cosa ens predisposa a 

entrar en qualsevol altra llengua # en canvi # per exemple si demanes a una persona 

d’Europa de l’oest # independentment qui # alemany # britànic # que parli una llengua 

eslava li resultarà difícil perquè ells mai han hagut # de cap manera # a l’escola d’estudiar 

una llengua d’est eslava # aquesta és la meva explicació. 

Tot seguit detectem que aquesta competició lingüística amb els catalans quan els nostres informants 

parlen sobre les seves competències en altres llengües (diferents del castellà i el català), com per 

exemple la llengua anglesa, atès que manifesten creences i pensaments que són millors angloparlants 

que els catalans (extracte 25, línies 8-10).  

Extracte 25. Autopresentacions lingüístiques com a millors anglòfons que els catalans 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés d’aprenentatge de 

noves llengües > [?] 

*PAV: Sí # aquí sempre em diuen < Eee vosaltres com parleu > [?] per exemple amb 

l’anglès # em diuen < Eee vosaltres com parleu > [?] # per què vosaltres sou de l’Europa 

de l’est parleu bé l’anglès # jo dic no que ens és fàcil simplement ens tenim la necessitat 

perquè som de països petits i la nostra llengua no es cotitza i respectivament si has de 

treballar i viure fora has de saber llengües # i sempre parlem que amb l’anglès # aquí no 

tenen bona pronunciació d’anglès perquè a tot fan doblatges # però a Bulgària abans # ara 

fa temps que no vaig al cine no sé com està la cosa # però tot era amb subtítols [...] 

6.3.2 Ideologies lingüístiques sobre el bilingüisme local 

En el transcurs del procés d’anàlisi de dades, també, hem observat que l’impacte significatiu en la 

construcció de les ideologies lingüístiques dels informants vers la llengua catalana que han tingut les 

ideologies i la percepció en torn del català a la societat de partida. Hem descobert que al país de 

naixement (Bulgària) hi ha la preconcepció negativa com a discurs social acceptat (intencionalment 

o no) vers la llengua catalana fins al punt d’acabar presentant-la com un dialecte (extracte 26, línia 5 

i 7), cosa que vol dir que no es percep el català, ni es construeix, com a “llengua completa”. 



56 
 

Extracte 26. Preconcepcions negatives de dialectalització en torn del català com a discurs social acceptat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

[%Com] 

(23)*YOR: <Abans de venir sabies que aquí que la societat catalana és bilingüe> [?] 

*ROS: Sí # ho sabia < Saps d’on ho sabia> [?]  

*YOR: < D’on > [?] 

*ROS: Del Hristo Stoichkov # sí # ell explicava com la seva filla parla no sé quantes 

idiomes i feien comentaris llavors # és fins i tot una mica estúpid comentar això # 

feien comentaris [//] a Bulgària feien comentaris que la seva filla parlava el castellà i 

el català on el català és un dialecte de la llengua espanyola . 

*YOR: < On l’has sentit això> [?] 

*ROS: Això # ell feia una entrevista per Всякя неделя 

“Всякя неделя” [Vsiaka nedelia] vol dir “Cada diumenge” i és un programa que 

feien els diumenges per la televisió nacional de Bulgària. 

 *YOR: Per la televisió nacional. 

Curiosament la majoria dels nostres informants continuen acceptant i transmetent aquestes ideologies 

tot i que veuen, coneixen i viuen una realitat que discrepa totalment amb aquestes percepcions i 

convencions, fins i tot en informants que es socialitzen bàsicament amb altres grups socials migrats. 

En aquest sentit hem observat que els participants perceben el bilingüisme com un fenomen negatiu 

i ho justifiquen amb teories infundades com que el bilingüisme interfereix (com a “escull”) en el seu 

aprenentatge i ús del castellà. És a dir, transmeten la idea que l’ús de la llengua catalana exclou la 

castellana, i que el bilingüisme en català i castellà va en detriment de la seva incorporació 

sociolingüística a la societat d’acollida, la qual conceptualitzen com a “menys problemàtica” si fos 

en una sola llengua majoritària dominant. Notem que alhora aquestes ideologies van lligades a la 

construcció de l’Estat-nació com a “Espanya” i la construcció de la societat catalana com una regió 

que hauria de seguir els patrons d’aquest estat (extracte 27, línia 6). És a dir, les ideologies 

monolingües en castellà van de la mà de les ideologies d’unificació territorial i política de l’Estat-

nació, en línia del nacionalisme polític Espanyol i de recentralització lingüística. 

Extracte 27. El bilingüisme com un fenomen negatiu: la ideologia lingüística de l’Estat-nació monolingüe i 
l’estatus del castellà com a menystingut 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones que 

viuen a Catalunya > [?] 

*VIC: Això és una àrea # això és regió on tothom adhereix les seves tradicions # però no 

han de negar l’altre # han d’adherir el seu # però han de reconèixer també el castellà 

perquè per exemple hi ha gent que vénen d’altra banda d’Espanya i #  al cap i a la fi 

encara som a Espanya # Catalunya. 
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També hi ha informants com la Raina que fa 15 anys que viu a Lleida ciutat, i que ens reporta que 

percep el bilingüisme com una cosa “estranya” (extracte 28, línia 2), com si l’ús i la vida en dues 

llengües locals fos una cosa anòmala, o l’excepció.   

Extracte 28. La construcció del bilingüisme com un fenomen negatiu: bilingüisme com a anomalia 

1. 

2. 

*YOR: < Com t’expliques el bilingüisme català/castellà de Catalunya >[?] 

*RAI: No sé com explicar-ho # ho trobo estrany que hi ha dues llengües. 

En aquesta llista d’arguments poc fonamentats afegim la ideologia mobilitzada per part dels 

informants que el coneixement de la llengua castellana representa un “obstacle” per a aprendre/usar 

el català i a voltes per a fer-ne la muda (Extracte 29, línies 5 i 6).  

Extracte 29. El bilingüisme com un fenomen negatiu: la construcció del castellà com a obstacle per fer la 
muda en català 

5. 

6. 

*ROS: No sé si # ja que parlo castellà # si podré canviar en català # però tinc moltes ganes 

per això. 

Tot seguit hem captat ideologies negatives vers el bilingüisme en declaracions que deslegitimen els 

catalans com a castellanoparlants pel fet que tenen accent català “no convencional” (extracte 30, línies 

15, 16, 18 i 19, noteu: “accent salvatge”).  

Extracte 30. La construcció del bilingüisme com un fenomen negatiu: els catalans són “mals” 
castellanoparlants amb accent 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

*PAV: Doncs no  # perquè aquí si dius que # el castellà també el sent com a llengua 

materna # perquè el parla des de petit i el parla igual de bé # hi ha gent aquí que el nivell 

del castellà molt baix # potser no el fan anar. 

*YOR: <Tu coneixes d’aquesta gent > [?] 

*PAV: Conec [/] que # simplement # un accent salvatge que # dius <com és possible> [?] 

vius a Espanya i no pots parlar # fins i tot no poden expressar-se en castellà. 

*YOR: mhm 

*PAV: Parlo de gent com els meus sogres # és a dir # gent de setanta vuitanta anys # que 

són de poble i no han sortit mai del poble i respectivament al poble # només el català i no 

han tingut la necessitat d’usar castellano+... 

Aquest argumentari és utilitzat, alhora, per a la construcció del seu castellà com a fita assolida pròpia, 

atès que es fonamenta (segons la seva racionalitat) en el fet que no es dona prou suport institucional 

ni escolar per a la plena adquisició de la llengua majoritària. També transmeten la idea, poc 

argumentada, que els catalans són “mals” castellanoparlants perquè, segons els informants, la llengua 
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castellana s’estudia poques hores a les escoles(10) (extracte 31, línia 6 i 7, 10 i 11). Fins i tot hem 

detectat opinions que construeixen alguns catalanes com si fossin monolingües en català i no sabessin 

res de castellà. 

Extracte 31. La construcció del bilingüisme com un fenomen negatiu: els catalans són “mals” 
castellanoparlants a causa del sistema educatiu català quant a ensenyament de llengües 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*PAV: Doncs no  # perquè aquí si dius que # el castellà també el sent com a llengua materna 

# perquè el parla des de petit i el parla igual de bé # hi ha gent aquí que el nivell del castellà 

molt baix # potser no el fan anar. 

*YOR: < Creu que el català hauria de ser part de “Mechta”? > [?] 

*VIK: Mmmm # <eeee> [!] que és quedi només el búlgar # no ho sé # pot # ells 

suficientment estudien català a les escoles els nens # mira # una cosa # jo penso que el 

castellà està molt limitat a les escoles # fet que # jo em preocupo des d’aquest punt de vista 

# com # com t’he dit abans # pot ser sorgir que # avui estem aquí # demà decidim que no 

tenim feina i hem de marxar en un altre lloc i # jo no valoro bé els coneixements del meu 

fill en castellà i això # em preocupa # que si el va estudiar en una altra part d’Espanya ell 

tindrà un nivell més baix que la resta dels nens # perquè aquí són dues  hores # això aquí és 

# no se per ells potser no és un error # segons jo  [//] jo penso que aquí  no potser que tinguin 

tres hores d’anglès i dos hores castellà # això em fa mal # em preocupo per meu fill [...]  

Finalment hem recollit també la idea no fonamentada però arrelada entre la majoria d’informants (i 

lligada al que acabem d’exposar anteriorment)  que la llengua castellana està minoritzada per la 

“imposició del català a les escoles” (extracte 32, línies 2 - 14). Entenem que darrere d’aquesta 

declaració hi ha un posicionament clar a banda del monolingüisme castellà vinculat amb conviccions 

anticatalanistes polítiques i lingüístiques. Els informants utilitzen com a discurs populista el model 

educatiu català i la imposició de la llengua catalana a les escoles per justificar la seva posició d’anti-

immersó lingüística i l’anti-bilingüisme, però només quan es tracta de la llengua catalana. Totes 

aquestes ideologies i creences estan incentivades per accions d’agents socials del monolingüe castellà 

que estan recolzats per sentències judicials que qualifiquen la llengua català com a “llengua pròpia” 

i ometen el seu pes de llengua “preferent” i “oficial”. També aquestes ideologies estan promogudes 

per declaracions mediàtiques que utilitzen informació descontextualitzada i allunyada de la veritat 

(SOCS, 2021) qualificant el  model educatiu català  com “Igual que Franco pero al revés: 

persecución del castellano en Catalunya” (ABC, 12 de setembre 1993).  
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Extracte 32. El català com a llengua “imposada”: la minorització de la llengua castellana a les escoles 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*YOR: < Creu que el català hauria de ser part de “Mechta” > [?] 

*VIK: Mmmm # <e>[!] que és quedi només el búlgar # no ho sé # pot # ells suficientment 

estudien català a les escoles els nens # mira # una cosa # jo penso que el castellà està molt 

limitat a les escoles # fet que # jo em preocupo des d’aquest punt de vista # com # com 

t’he dit abans # pot ser sorgir que # avui estem aquí # demà decidim que no tenim feina i 

hem de marxar en un altre lloc i # jo no valoro bé els coneixements del meu fill en castellà 

i això # em preocupa # que si el va estudiar en una altra part d’Espanya ell tindrà un nivell 

més baix que la resta dels nens # perquè aquí són dues  hores # això aquí és # no se per ells 

potser no és un error # segons jo  [//] jo penso que aquí  no potser que tinguin tres hores 

d’anglès i dos hores castellà # això em fa mal # em preocupo per meu fill # aquesta cosa 

em preocupa perquè no saps demà que passarà  < m’entens > [?] jo torno # per exemple 

ens quedem els dos sense feina # tornem a Bulgària # perquè allí tenim una casa # aquí 

estem de lloguer # el meu fill # tu saps que cada nen # vagi on vagi el castellà sempre li 

serà útil [...] 

Per últim, perquè justifiquin l’ús exclusiu  de la llengua castellana al seu dia presenten teories com 

ara que només amb la llengua majoritària ja hi pot haver la incorporació lingüística a la societat 

d’acollida (extracte 33, línia 1). 

Extracte 33. L’existència de les dues llengües és una condició que suprimeix l’aprenentatge de llengua 
catalana 

1. 

2. 

3. 

4. 

*TZA: En una país bilingüe quan parles una llengua no et cal l’altra # si fos només una 

llengua hagués aprés només el català # al teu dia a dia vas aprenent # quant et submergeixes 

en un entorn # la llengua ve sola # i si tens una mica de voluntat # jo així he après el castellà 

# sense ganes no pot ser [...]   

6.3.1.1 Identitat i les barreres identitàries etnolingüístiques “catalans” vers “castellans”, vells 
constructes en nous discursos 

En aquesta secció, argumentem que fem esment explícit de les identitats lingüístiques atribuïdes als 

locals (i no a les identitats lingüístiques pròpies, auto-atorgades, analitzades a la secció 6) perquè 

estan estretament lligades a les ideologies lingüístiques que les persones d’aquest estudi tenen vers el 

context sociolingüístic local català.   Durant el transcurs de l’estudi hem descobert que els nostres 

informants veuen conveniència en la coexistència de les dues llengües una rivalitat on velles barreres 

ètniques de dues societats paral·leles (la catalana i la castellana) s’equiparen a la societat catalana 

contemporània (extracte 34, línies 8 i 12). És a dir, denotem la percepció dels informants com si 
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existissin dues entitats de parlants oposades, en una dicotomia tensa (línia 5) d’identitats locals 

(Woolard, 1989).  

Extracte 34. La nova mobilització, en nous discursos, de velles barreres etnolingüístiques dicotòmiques i 
paral·leles (la catalana i la castellana) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

*YOR: < Com explica el bilingüisme català/castellà de Catalunya > [?] 

*TAN: Noto com s’hi hagués una enemistat # no se com formular la meva resposta +... 

*YOR: Tal com ho sents. 

*TAN: Hi ha una tensió entre ells. 

*YOR: < Entre les dues llengües > [?] 

*TAN: Sí. 

*YOR: < En què has notat aquesta tensió > [?] 

*TAN: Doncs # hi ha gent que és sent espanyola i no accepten la llengua catalana.  

*YOR: < I viceversa > [?] 

*TAN: Viceversa # amb poca freqüència potser # perquè molt sovint [>]  trobes catalans 

que quan veuen que no saps català comencen a parlar castellà però es molt freqüent veure 

espanyols que es neguen a parlar català [>] perquè m’havia passat per exemple he volgut 

practicar la llengua catalana però la gent # que ha arribat d‘altres parts d’Espanya # 

d’Andalusia per exemple # et dono exemple uns veïns nostres ells no parlen la llengua 

catalana. 

A través del discurs del Tzanko també captem la seva percepció de barreres lingüístiques i 

antagòniques que reflecteixen l’ús d’una llengua amb una zona geogràfica o política determinada: 

Catalunya – català, Espanya -castellà. (extracte 35, línia 1 i 2). 

Extracte 35. Els informants i la integració de la llengua castellana en el seu repertori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*TZA: Catalunya està separada en dues parts # una part es aquí  la nostra Lérida # la part 

Oest i l’altra és a la costa # així que la # costa segons jo no és Catalunya # allí és pura 

Espanya amb trets espanyols # allí el català # si vaig allí # em sentiré de veritat com una 

persona normal # perquè allí estan acostumats amb els turistes i amb gent que parla altres 

llengües # allí estaré molt bé # aquí em sento d’una manera # com tu dic # a vegades veuen 

que no saps català i ells continuen parlant el català ,, <m’entens> [?] 

6.3.3 Ideologies lingüístiques sobre la llengua castellana 

A l’analitzar les ideologies lingüístiques dels nostres informants hem trobat una tendència molt 

comuna que transmet la idea que el castellà és la llengua i el baròmetre d’incorporació social (Sabaté 

Dalmau, 2018), llengua de l’Estat-nació i llengua franca. Per aquesta raó la majoria han identificat la 
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llengua castellana com la llengua global, important i útil (en oposició al català). Fins i tot, alguns dels 

nostres informants manifesten que amb la llengua castellana n’hi ha prou perquè es sentin integrats a 

la societat catalana (Sabaté Dalmau, 2018; Pujolar, 2007; Caglitutuncigil, 2014). En aquest sentit la 

Raina, una dona de 40 anys que treballa en un magatzem de fruita reporta que no usa la llengua català 

i que es presenta només com a nova castellanoparlant. També ens afirma que “jo amb el temps puc 

dir que m’he integrat” només en aquesta llengua (entrevista Raina, 15/08/2021). 

També la majoria dels informants confirmen que tenen molt present la llengua castellana al seu dia a 

dia, tant en els seus relacions interpersonals com a través del mitjans de la comunicació (la televisió, 

la ràdio, els diaris, etc.). Tot seguit manifesten que a l’hora de buscar informació, per norma general, 

opten per utilitzar la llengua castellana i confirmen que a través d’aquesta llengua poden accedir 

fàcilment a qualsevol tipus d’informació (extracte 36, línies 10-15). Això ens demostra que les noves 

tecnologies afegeixen una capa de facilitat a la tria de la llengua local dels mitjans digitals i mediàtics 

per part de les poblacions migrades mediada a través del castellà i no del català.   

Extracte 36. La llengua castellana i el poder d’Internet: eina potent d’accés a qualsevol tipus d’informació.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

*YOR: < Com busques informació, per exemple per trobar feina > [?] 

*VIK:  per Internet # i directament a les oficines a Lleida, a les e te te a través d’amics 

totes les vies possibles # per exemple tinc fets aquí  diuen currículums nosaltres diem 

Автобиографии [Aftobiografii] # en tinc fets # els actualitzo i quan busco feina començo 

# en necessites un [>] te’n. 

*YOR:                    [<] < Amb el full > [?] [>]< I pel correu electrònic> [?] 

*VIK: Abans ho feia ara ja no em recordo com es feia # abans utilitzava un portàtil però 

ara no utilitzo el portàtil i no tinc un ci vi actualitzat al portàtil o al mòbil # tinc el ci vi en 

paper i així. 

*YOR: < En quina llengua està escrit el ci vi > [?] 

*VIK: En castellà. 

*YOR: < En quina llengua parles en les e te te > [?] 

*VIK: En castellà. 

*YOR: < I per internet quina llengua utilitzes > [?] 

*VIK: En castellà. 

Alguns informants, seguint aquesta línia tan pejorativa i contrària al català, consideren que la llengua 

castellana és la llengua materna dels catalans o la que haurien de saber. Quan intentem aprofundir en 

el coneixement de les ideologies lingüístiques dels nostres informants vers les dues llengües denotem 

que aquest tema els incomoda (extracte 37, línia 3 - “m’has atabalat”). Aquesta incomoditat podria 

ser producte del conflicte entre les ideologies transmeses del país d’origen vers de la llengua catalana 
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i la realitat que envolta els nostres informants. De fet, com hem vist, anteriorment, al subapartat de 

les ideologies lingüístiques la majoria dels informants expliquen la seva percepció de l’entorn 

bilingüe a Catalunya com un entorn on hi ha un llengua (la castellana) i un dialecte (la catalana), tot 

i que entenem que és un recurs discursiu per a legitimar la seva no tria i rebuig a l’ús de la llengua 

catalana. Això afegeix una visió més despectiva encara de la llengua minoritària.   

Extracte 37. Preconcepcions pejoratives vers els catalanoparlants: el castellà com la llengua que hauria de 
ser la materna dels catalans 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR:  < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones que 

viuen a Catalunya > [?] 

*MIT: # La seva llengua # aquí ja m’has atabalat. 

*YOR:  < La llengua materna > [?] 

*MIT: Realment la seva llengua materna és el castellà [...] 

*YOR:  < I el català que és > [?] 

*MIT: No ho sé que és # és que ahir vaig veure # doncs # Espanya com va començar # 

realment existia Catalunya des de fa molt anys i han parlat allí doncs el seu català però 

abans de Crist # aquí m’has atabalat # no sé que dir-te [...] 

Per últim, a través dels discursos dels informants hem detectat la ideologia del “parlant nadiu”. És a 

dir, alguns d’ells mostren una inseguretat lingüística (Baldaquí, 2009) reflectida en comentaris amb 

quals s’autodeslegitimen com a nous castellano- o catalanoparlants pel fet que tenen accent no local. 

Aquesta inseguretat es plasma en pensaments i creences que el fet que les persones transnacionals no 

sonen com a nadius, cosa que els impedeix l’accés a diferents recursos i drets (Mitko) (extracte 38, 

línies 3 - 5). De fet, aquest informant opina que sempre se’ls categoritzarà com a estrangers (“ni 

catalans ni espanyols”, línia 9). 

Extracte 38. La ideologia del “parlant nadiu” com a model: auto i heterodeslegitimació com a nous castellano- 
o catalanoparlants causat per “l’accent” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

(44)*YOR: < Explica’m una experiència positiva i una experiència negativa que t’hagis 

trobat per Lleida quan els locals han percebut que el seu origen era migratori > [?] 

*MIT: Per exemple per llogar un pis al moment que et senten com parles i t’ignoren et 

diuen que no pot ser[...]en aquest cas jo em dic Mitko i soc de Bulgària i directament 

t’exigeixen tres-cents formularis per dificultar-te  perquè no pugui ser [...] no penso que 

algú de nosaltres que no hagi topat amb aquest problema [...] a vegades no arribes ni que 

et demanin aquests documents només pel accent quan comences a parlar [/] inclòs quan 

parles en català ells et descobreixen que ets estranger i de facto t’ignoren al primer segon 

# nosaltres mai serem ni catalans ni espanyols [...] 
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6.3.4 Ideologies lingüístiques sobre la llengua catalana 

6.3.4.1 Ideologies lingüístiques negatives sobre la llengua catalana 

Ja hem vist que alguns dels nostres informants mostren unes ideologies molt negatives vers la llengua 

catalana, amb crítiques i comentaris que la deslegitimen (Mitko, Pavlina, Valentina i Tzanko). En 

aquest sentit, hem observat que els treballadors del sector del transport estan molt desvinculats de la 

llengua catalana i de la realitzat sociolingüística a Catalunya, més concretament la de Lleida, perquè 

comenten que no tenen cap relació pròxima (contacte amb els veïns, amistats amb persones d’aquí, 

etc.) amb les catalanes. Aquest aïllament social reportat potencia sentiments negatius i de rebuig cap 

aquells components culturals (com la llengua, tradicions, costums, normes de comportament social, 

etc.) específics que integren la societat catalana (extracte 39, línia 11, “no és cap llengua”), a més dels 

motius polítics i ideologies monolingüistes re-apropiades sobre el castellà i el català que hem descrit 

en la secció anterior. Això és especialment rellevant pel cas dels transportistes, que valoren 

negativament la importància i la utilitat de la llengua catalana en el seu entorn social immediat.  

Extracte 39. El no-ús del català en l’espai professional del perfil laboral majoritari entre homes búlgars 
(transportistes) 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

*MIT: Per mi la llengua catalana no és cap llengua # vaig a Fraga i no m’entenen # vaig a 

Madrid i ningú no m’entén no veig la necessitat d’estudiar la llengua catalana # no et pot 

ajudar enlloc aquesta llengua # només aquí # un territori de dos cents kilòmetres [...] la 

mateixa cosa és allí amb els bascos comencen en eusquera jo faig un gest que no els entenc 

i ells canvien en castellà < quina és la llengua verdadera > [?] # el castellà # ni basc # ni 

català [...] parlo obertament i sincerament. 

Recordem que la majoria dels informant porten més de 10 anys vivint a Catalunya i que, com ja hem 

esmentat, continuen identificant la llengua catalana de manera similar a la que el país d’origen la 

representa, com un dialecte o forma dialectal del castellà. En aquest punt desenvoluparem més aquest 

aspecte, focalitzant en la dialectalització. Per justificar les seves ideologies lingüístiques els 

participants busquen equiparacions entre la llengua catalana i el macedoni (extracte 40, línies 8 i 9) o 

formes dialectals de la llengua búlgara que hi ha al sud de Bulgària, més concretament a la muntanya 

Rodopi (extracte 41, línies  10-17) on els informants expliquen que no són parlar búlgars mútuament 

intel·ligibles.  

Extracte 40. La dialectalització del català: equiparacions entre la llengua catalana i el macedoni 
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8. 

9. 

10. 

11. 

 *VIK: Jo percebo així # el català vers el castellà # és una cosa semblant que el macedoni 

i el búlgar # jo ho percebo d’aquesta manera # no se fins quin punt tinc raó. 

*YOR: <Què és el macedoni en comparació amb el búlgar> [?] 

* VIK: Doncs  les mateixes lletres[...]la pronunciació # una mica diferent. 

Extracte 41. La legitimació de la dialectalització del català: les formes dialectals de la llengua búlgara al sud 
de Bulgària amb el català 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

19. 

20. 

21. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones que 

viuen a Catalunya > [?] 

*VAN:[...]saps amb que vinculo # nosaltres els que som de Rodopi tenim un dialecte # jo 

soc de Rodopi # el meu home és de Pirin # allí tenen un altre dialecte # si els altres dialectes 

de Bulgària s’entenen més fàcil el nostre dialecte # si a vegades una paraula nostra sona 

més [...] però que no sigui res del que tu interpretes # no vull ofendre però pot ser és com 

un dialecte # una cosa seva d’aquesta part del país però volen # no que és un dialecte # això 

és una varietat que aquí parlen # en aquesta part d’Espanya [...]sempre ho relaciono # ells 

són com nosaltres # si ve una persona de Sofia i no m’entén que parlem quan parlo en el 

meu dialecte # realment no ens entenen quan parlem en el nostre dialecte [...] el meu home 

va passar en unes situacions incòmodes quan al principi va venir a casa nostra perquè 

entenia una cosa però nosaltres volíem dir una altra [...] potser per ells és una cosa seva que 

només aquí existeix [...]encara que són part d’Espanya [...]  

Alguns informant menyspreen la llengua catalana qualificant-la de “simple” i “primitiva” com“ una 

llengua senzilla que s’aprèn fàcil perquè és una forma abreviada entre castellà i francès” (Valentina, 

entrevista 21/08/2021). Altres perceben com un obstacle l’existència i el desconeixement de la 

llengua catalana per incorporar-se a la societat receptora (extracte 42, línia 2) 

Extracte 42. El català només obstacle per la incorporació sociolingüística 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Vas topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya> [?] 

*PAV: Amb catalàto per exemple [...]quan vaig arribar aquí ni castellà  # ni anglès [//] ni 

català # cap d’aquestes llengües sabia [...] 

També hem vist com els informants qualifiquen la llengua catalana com “ una llengua més forta i més 

difícil” comparat amb el castellà (Raina). Nosaltres interpretem aquest intent de justificar una posició 

desfavorable de la llengua catalana a través de criteris estrictament lingüístics com una ideologia que 

fomenta la discriminació lingüística respecte la llengua catalana (Moreno Cabrera, 2000). 

Finalment observem que tot i les ideologies negatives vers la llengua catalana dels nostres informants 

hi ha discursos que són contraris a excloure totalment la llengua catalana de l’entorn de l’associació, 
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atès que els informants es mostren com a persones de tarannà cívic i obert i respectuós amb la 

diversitat lingüística. Fins i tot aquells informants que estan més negativament predisposats cap a 

aquesta llengua han manifestat el seu acord en l’existència i inclusió d’aquesta llengua dins de 

l’activitat de “Mechta”, però en els espais web, no pas conceptualitzant-la com a llengua efectiva dins 

de l’associació. 

6.3.4.2 Ideologies lingüístiques positives sobre la llengua catalana 

Continuem aquesta secció explicant que alguns informants (Ana, Tania, Daniela, Rosi, Tzanko i 

Valentina) han qualificat el català com la llengua materna dels catalans equiparant els seus sentiments 

d’estima i consideració cap a la llengua búlgara amb els sentiments dels catalans cap a la llengua 

catalana (extracte 43, línies 10-12).  

Extracte 43. Respecte i afiliació lingüística vers els catalanoparlants 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

*YOR: < Què significa la llengua catalana per les persones que viuen aquí a Catalunya> 

[?] 

*ANA:  Crec que és la seva llengua # el mateix ús que jo podria donar al búlgar # això ni 

es pensa # és una cosa integrada # és com t’expresses < Què significa la llengua catalana 

per les persones que viuen aquí a Catalunya> [?]   

*YOR: Com tu vulguis +...  

*ANA: Per la gent catalana ni pensar-ho # és la seva llengua # és com s’expressen # per 

la gent de fora de Catalunya # a part de la riquesa que una llengua pot donar és una eina 

per millorar # millor feina # més possibilitats [...] 

També hem d’afegir que entre aquesta pluja de creences i ideologies lingüístiques negatives cap a la 

llengua catalana que hem vist a la secció anterior alguns informants han mostrat consciència que 

aquesta llengua és un component important necessari per a la incorporació sociolingüística efectiva 

(al metge, a la feina, a l’entorn social immediat, etc.) i també per a la “comoditat personal” (com a 

recurs comunicatiu acceptat i legitimat) dins de la societat receptora del país on viuen (extracte 44, 

línia 4, 8 i 9; noteu “no et pots escapar”).  

Extracte 44. La construcció del català com a recurs necessari per a la incorporació sociolingüística 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*TZA: Estic inscrit a salut Catalunya # quan publiquen alguna cosa intento llegir-la #  

l’Ajuntament de Torrefarrera si publica alguna cosa intento llegir-la i intento entendre-la 

# Mossos d’Esquadra # per exemple # al Trànsit # estic inscrit a totes questes institucions 

i quan publiquen alguna noticia ho fan en català # intento entendre alguna cosa i si no  # 

amb Google traductor # en un principi # no et pots escapar # si estàs aquí i t’interesses de 
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9. 

10. 

11. 

12. 

les coses no et pots escapar del català... jo per exemple veig que l’Ajuntament ha publicat 

alguna cosa  # és a dir # una publicació i començo # tinc interès d’entendre que volen dir 

< m’entens > [?] l català no el percebo # per exemple < a ells parlen en català > [!]  # per 

exemple # i no m’interessa # m’interessa i vull saber el que els volen dir. 

Observem com els participants del nostre estudi imposen aquesta consciència de la necessitat 

d’aprenentatge de la llengua catalana ja que veuen a través del coneixement d’aquesta llengua una 

eina d’ascens i realització professional, que també és per la seva realització personal (extracte 45, 

línies 3-5). Tot i així, com veurem a la subsecció secció següent, molt pocs s’han proposat aprendre 

la llengua catalana (ho veurem més detallat a la subsecció de motivacions i aprenentatge). 

Extracte 45. La construcció de la llengua catalana com una eina d’ascens professional i realització personal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Creus que és necessari saber català per viure a Catalunya > [?] 

*PAV: És necessari perquè estàs molt més còmode si ho entens tot[...]si vull fer de 

professora no podré fer-ho no només perquè no tinc aquest cap # aquest màster pedagògic 

# és perquè he de parlar català i no n’hi ha una altra [...]sense el català no pots ser professor 

[...] si ets funcionario no pot ser perquè ho exigeixen [...] 

Per últim hem descobert que majoria dels informants (Viktòria, Tania, Daniela, Tzanko, Anna, 

Valenina, Raina) consideren que els catalans perceben de manera diferent els diversos grups de 

migrants segons la llengua que parlen. Ells creuen i diuen (inclosos alguns dels informants que no 

parlen català) que són més ben rebudes a la societat catalana aquelles persones que parlen el català 

(Extracte 46, línies 2 i 3), cosa que indica que, pels catalanoparlants locals, la tria del català és un 

índex d’intent i voluntat d’incorporació social a Catalunya. 

Extracte 46. L’ús del català com a índex de voluntat d’incorporació a la comunitat catalanoparlant 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 

*VAL: Molt bé # canvien la seva opinió cap a ells # els respecten i es senten afalagats # 

els agrada # segur [...] 

6.3.4.3 Àmbits d’ús i contacte amb la llengua catalana 

Acabem aquesta secció amb algunes observacions que hem pogut recollir sobre els àmbits d’ús de la 

llengua. En aquest sentit hem pogut detectar que alguns informants (Rosi i Mitko) mostren pocs 

coneixements sobre el fet que el català pot servir per tots els àmbits de la vida de les persones. Per 

exemple la Rosi manifesta que desconeix que el català pot ser usat a la cultura de consum musical 

(extracte 47, línia 2). 
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Extracte 47. La construcció del català com a exclòs de l’àmbit del consum cultural i artístic 

1. 

2. 

[%Com] 

3. 

4. 

5. 

[%Com] 

*YOR: <Escoltes la ràdio o musica catalana > [?] 

*ROS: <Hi ha musica catalana > [?] # No sabia que existia.  

L’informant riu 

*YOR: Música catalana  i cançons en català +... 

*ROS: No # només he vist els seus balls tradicionals [>] sí # i he decidit que se sembla 

molt al horo búlgar # perdona però  realment no n’he sentit mai. 

Horo és un ball tradicional búlgar. 

Hem de concretar que són pocs els informants que han mostrat aquest desconeixement. En canvi, hi 

ha informants que ens reporten que a través de la música i l’art busquen oportunitats per contactar 

amb llengua catalana. Tot seguit hem de destacar que observem que la premsa escrita adopta un rol 

bastant important per aquelles persones que es volen aproximar a la llengua catalana (extracte 48, 

línies 6-14). Els mateixos informants ens comuniquen que als pobles, principalment, és una tradició 

comprar el diari i un costum molt comú escoltar la ràdio en català diàriament.  

Extracte 48. Els mitjans de comunicació (diaris i ràdio) com a recurs per a esdevenir nou catalanoparlant 

1. 

2. 

[%Com] 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*YOR: < A més a més les persones que saben que saps la llengua catalana en quines 

altres ocasions et parlen en català> [?] 

TAN: A la botiga # a les administracions +... 

*YOR: < Sents aquesta llengua en unes altres ocasions > [?] 

TAN: No. 

*YOR: Per la tele # la ràdio+... 

TAN: La ràdio sí # però la tele no perquè no miro la tele # cap tipus.  

*YOR: I música #< música catalana escoltes > [?] 

*TAN: Sí 

*YOR: < Amb quina freqüència > [?] 

*TAN: Per la ràdio quasi cada dia. 

*YOR: < Llegeix en català > [?] 

*TAN: De tant en tant. 

*YOR: < Què llegeixes > [?] 

*TAN: El diari # principalment el diari. 

Per últim volem esmentar que hi ha tres noies del participats a l’estudi que reporten que han 

formalitzat els seus estudis de la llengua catalana. Elles indiquen com a activitats “interessants” i 

“favorites”, precisament aquelles que també inclouen la lectura i les activitats relacionades amb els 

arts com música (extracte 49, línia 2 i 3), teatre i poesia (extracte 50, línies 2 - 7).  
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Extracte 49. El recurs de la música i el consum cultural com a eina motivadora al procés d’aprenentatge 
llengua del català 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: <Quina és l’activitat d’aprenentatge que més li va agradar > [?]  

 *TAN: Les cançons # hi havia una manera molt bona d’aprenentatge # molt assequible 

# posaven cançons que havíem d’entendre i escriure textos descriptius relacionats amb 

les cançons # el tema # el contingut # penso que és una manera molt fàcil per la gent 

que li agrada la música és una manera molt fàcil d’aprendre la llengua .  

*YOR:  Interessant. 

*TAN: També els llibres # a vegades llegíem un llibre i havíem de comptar-lo # això 

també és una activitat molt interessant [...] que a mi em va agradar moltíssim. 

Extracte 50. El recurs del teatre i la poesia com a eina motivadora al procés d’aprenentatge llengua del 
català   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <Quina és l’activitat d’aprenentatge que més et va agradar> [?]  

 *DAN: XXX m’han ensenyat moltes coses # tots aquests cursos complementaris que 

ens ofereixen # jo també he fet un curs de poesia # la professora # allí estudiàvem només 

# no que estudiàvem poesia sinó estudiàvem les cançons # allí # la poesia # recitàvem 

# això també era molt interessant # doncs <quina cosa em fa impactar quan estudiava> 

[?]  per exemple que sempre hi havia # tema de lectura # és a dir # havies de llegir una 

llibre i després havies de parlar sobre ell. 

6.4 Motivacions i aprenentatge de la llengua catalana 

6.4.1 Actituds que mostren poca predisposició d’aprenentatge de la llengua catalana 

Com s’ha esmentat anteriorment, la majoria d’informants manifesten poca iniciativa i desig 

d’aprendre la llengua catalana. Aquesta realitat es reflecteix en el fet que molt pocs d’ells han 

presentat un interès real per aprendre aquesta llengua. Hem deduït que alguns dels motius s’arrelen 

en les seves ideologies vers la llengua catalana, analitzades en Capítol 6. Hem volgut aprofundir més 

la nostra anàlisi per esbrinar si hi ha altres raons d’aquesta poca disposició i escàs interès per 

l’aprenentatge de la llengua catalana. 

La informació proporcionada pels informants ens guia cap a la conclusió que probablement una 

d’aquestes raons és que la majoria dels participants a l’estudi es veuen com a transnacionals sense 

haver pre-establert, d’entrada, que Catalunya serà la seva societat d’arrelament. Per això, alguns d’ells 

construeixen el català com una llengua local i “de pas” no necessària per a la seva incorporació social.  

Basant-se en aquesta raó justifiquen la seva posició que l’aprenentatge del català potser no val la pena 

(extracte 51, línies 8-13: ”primer castellà) i que, de moment, decideixen no ser catalanoparlants i trien 
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d’entrada parlar la llengua castellana. Per això, la majoria d’ells en algun o altre moment de la seva 

estància a Catalunya han fet algun pas per formalitzar els seus estudis en castellà.  

Extracte 51. La no decisió de viure a Catalunya com a societat d’acollida, motivació per a presentar-se com 
a no catalanoparlant i per a triar la llengua castellana com a llengua de socialització inicial 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*ROS: De fet les meves expectatives eren de trobar feina i d’aprendre la llengua # aprendre 

el castellà # perquè # no se perquè # de fet perquè així m’havien aconsellat que primer he 

d’aprendre castellà # de fet fa quinze anys tots els estranger començaven a estudiar primer 

castellà # penso que ara també és així # perquè # des del punt de vista aquest # quants surt 

de Catalunya et frena +... és a dir, amb el castellà et pots comunicar +... ja saps # jo no t’he 

d’explicar com funcionen les coses. 

També observem que per argumentar i justificar el fet que no volen aprendre la llengua catalana els 

informants qüestionen l’ús i la importància de la llengua catalana perquè no està reconeguda com una 

de les llengües oficials de la Unió Europea (aquest és un argument que rau en la mobilització, per 

part dels informants, de les polítiques lingüístiques establertes). Aquest estatus de legalitat de la 

llengua, de l’Estat Espanyol i recolzada per la Unió Europea, és un argument discursiu de pes a l’hora 

de justificar la no utilització de la llengua catalana per part de les persones migrades (mitjançant 

document oficials), cosa que els permet qualificar aquesta llengua com una llengua poc important i 

útil (extracte 52, línia 3 i 4, noteu: “això és un problema”). D’aquesta manera les polítiques 

lingüístiques institucionals que estableixen el català com a cooficial vernacular, i no com a un llengua 

en iguals condicions d’oficialitat a tot l’estat (i no present a Europa), no ajuden a que els informant 

facin immersió en aquesta llengua. 

Extracte 52. Les polítiques lingüístiques institucionals que estableixen el català com a cooficial vernacular, 
un argument discursiu en contra de fer una immersió lingüística en català 

1. 

2. 

3. 

4. 

*PAV: [...] ara si em dones això i vull traduir-lo oficialment que he participat en aquest 

estudi he d’enviar-li a la Monika que és una traductora jurada ella ho ha de traduir en castellà 

i de castellà en català perquè no existeix un traductor jurat que pugui traduir del català  # i 

això és un problema # és un problema perquè esta relacionat amb despeses. 

Finalment hem observat que hi ha informants que basen la seva argumentació sobre la seva poca 

motivació d’aprendre la llengua catalana en explicacions basades en l’estatus percebut de la llengua 

catalana (Mitko), i també, més concretament, i a banda d’això, en els horaris poc flexibles dels espais 

d’aprenentatge (centres) on s’ensenya aquesta llengua (Tzanko). També hem detectat argumentacions 

basades en manca de temps per estudiar (Raina) o en la manca de materials i espais d’aprenentatge 

del català (Tzanko). Com ja hem dit anteriorment, això s’afegeix a la manca de possibilitats de 
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pràctica real del català en el seu dia a dia (Pavlina), etc. També alguns dels participants veuen com 

un obstacle l’edat que tenen (Viktòria) i d’aquesta manera justifiquen la seva poca disposició 

d’aprenentatge de la llengua catalana.  

6.4.2 Factors catalitzadors de l’aprenentatge de la llengua catalana 

6.4.2.1. Els progenitors com a mediadors lingüístics 

Tot i que la majoria dels informants manifesten la seva no-disposició (temps, intenció, motivació, 

etc.) d’aprendre la llengua catalana a través dels seus discursos hem descobert l’existència de factors 

que estimulen el contacte i l’aprenentatge de la llengua catalana. En primer lloc, hem detectat la 

funció important dels fills en el procés de la incorporació lingüística dels seus pares a Lleida. També 

hem observat que els fills del búlgars a Lleida, ja catalanoparlants, sovint adopten el rol d’ajudants i 

mediadors lingüístics a les mares (Baynham i Lobanga Masing, 2000), però sobretot hem detectat que 

exerceixen un rol molt potent que estimula el contacte (extracte 53, línia 3) i l’aprenentatge (extracte 

54, línia 2) i l’ús de la llengua catalana per part dels pares. 

Extracte 53. El rol dels progenitors com a mediadors i interlocutors lingüístics que promouen el contacte i 
l’ús de la llengua catalana (1) 

3. *MIT: [...] per exemple # al meu fill li arriben cartes de l’AMPA només en català[...] 

Extracte 54. El rol dels progenitors com a mediadors i interlocutors lingüístics que promouen el contacte i 
l’ús de la llengua catalana (2) 

1. 

2 

*YOR: < Vols estudiar la llengua catalana> [?]  

*ROS: Ho vull # i ara quan el meu fill comenci l’escola # comencem de nou. 

6.4.2.2 La rellevància de la xarxa social catalanoparlant de l’entorn immediat 

En segon lloc, hem considerat com un factor altament motivador i estimulador per l’aprenentatge de 

la llengua catalana entre la gent migrada l’actitud positiva dels catalans (els seus veïns, amics, 

coneguts, etc.) reflectida en accions de proporcionar-los-hi materials didàctics, llibres, informació 

sobre centres d’aprenentatge de la llengua catalana, etc.  En aquest sentit, a través dels discursos dels 

informants veiem que és molt important el rol del context de socialització immediat (l’entorn físic) 

de la persona amb qui s’han relacionat i la que els ha acompanyat en el procés d’aprenentatge (tant 

formal, com informal) de la llengua catalana (extracte 55, línies 7-9 ). 
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Extracte 55. La importància de l’entorn immediat de socialització catalanoparlant com a promotor de 
l’aprenentatge de la llengua catalana 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*ROS: Et contaré un cas # a una casa hi havia un avi # de # aproximadament noranta anys 

i # entro # i ell em diu # bon dia i jo responc # bon dia i ell continua parlant en català i jo 

dic # llavors era en un principi # i jo dic # no t’entenc i ell < Saps què em va dir > [?] +” 

si no saps català no saludis amb bon dia # si no parles català no parlis en català # perquè 

ells pensaran que el parles # si no saps català respondràs # bon dia # buenos días.   

6.4.3 Aprenentatge formal de la llengua catalana 

Hem dedicat aqueta subsecció a descriure els perfils lingüístics de tres noies: l’Ana, la Daniela i la 

Tania. Les hem considerat interessants perquè totes tres han visitat centres d’aprenentatge de la 

llengua catalana per formalitzar els seus coneixements d’aquesta llengua. Els perfils d’aquestes noies 

destaquen perquè mostren consciència que l’aprenentatge de la llengua catalana no s’acaba en les 

aules i reporten que utilitzen i busquen ocasions i estratègies per estimular l’ús pràctic i habitual 

d’aquesta llengua en el seu dia a dia, fora de les classes.  

La primera, l’Ana, té 44 any i fa de professora de les següents disciplines a Catalunya: Administració 

d'empreses; Formació i orientació laboral; Organització i gestió comercial; Processos comercials; 

Processos de gestió administrativa. Va arribar a Lleida fa 17 anys de manera il·legal sense conèixer 

cap de les dues llengües, ni el castellà ni el català. Durant aquests anys va homologar els seus estudis 

universitaris de Bulgària i va obtenir nivell alt del català (C2), del castellà (C2) i d’anglès (C1). També 

va acabar un Màster professorat de secundària a la Universitat de Barcelona. L’Ana ens informa que 

va obtenir el nivell C2 de llengua catalana al Consorci de Normalització Lingüística (CNL). Així, 

doncs, és un cas més d’èxit de rendiment dels repertoris lingüístics reeixits a Catalunya, per part de 

persones migrades. 

L’altra informant és la Daniela que té 40 anys i en porta només quatre vivint a Lleida. En molt poc 

temps ha après la llengua catalana (B1) i la castellana (nivell Intermedi). Una circumstància crucial 

que va influir sobre la seva decisió d’aprendre la llengua catalana en tant poc temps va ser la separació 

amb la seva ex parella. Aquesta situació la va motivar per estudiar la llengua catalana perquè, tal com 

va reportar la Daniela, era una condició obligatòria per poder sortir d’aquest mal tràngol ja que tenia 

molt clar que per continuar i per refer la seva vida a Lleida calia aprendre, també, la llengua catalana. 

Aquesta noia també va obtenir el seu diploma de nivell B1 al CNL. Un factor crucial per bolcar-se en 

l’aprenentatge formal de la llengua catalana va ser el recolzament i l’ajuda d’un dels seus veïns. 

Aquest és un altre exemple que ens confirma la importància de l’entorn social immediat dels nostres 

informants (amics, veïns, companys de feina, etc.) per l’aprenentatge de la llengua catalana (com hem 

vist anteriorment a la secció 6.4.3.2). 
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Finalment, acabem amb el perfil de la Tania, que té 33 anys. Aquesta noia va decidir estudiar la 

llengua catalana inspirada a causa de la seva curiositat cap a aquesta llengua i la consciència de la 

necessitat del seu ús per completar la seva plena integració a la societat catalana a través del català. 

Ella domina la llengua catalana en nivell Intermedi i la llengua castellana de nivell de Suficiència. La 

Tania ens informa que, també, va obtenir el nivell Intermedi al Consorci de Normalització Lingüística 

(CNL). Aquesta noia va localitzar aquest centre seguint les recomanacions d’una amiga seva 

(búlgara). Aquesta noia li va recomanar aquest centre perquè ella mateixa va estudiar allí i va tenir 

molt bones impressions sobre el aquest centre. D’aquesta manera, s’il·lustra com la informació i 

xarxes de suport per l’aprenentatge del català entre les pròpies persones migrades és cabdal per a 

esdevenir nous catalanoparlants.  

En concret, hem descobert que el centre més conegut i visitat per l’ensenyança de la llengua catalana 

és el CNL, tot i que algunes d’elles han visitat acadèmies privades o cursos d’aprenentatge de llengua 

catalana organitzats per l’Ajuntament de Lleida. El CNL disposa d’horaris molt flexibles (des del 

matí fins a la tarda, de dilluns a divendres) seguit l’objectiu de contemplar les diferents necessitats de 

totes aquelles persones que volen aprendre la llengua catalana. També organitzen cursos (amb 

diferent duració) durant tot l’any on es poden obtenir de tots els nivell formals de competències 

lingüístiques. Aquest centre també disposa de la plataforma www.parla.cat. 

El procés d’aprenentatge inclou activitats d’aula com fora de l’aula. Aquestes últimes potencien el 

contacte dels alumnes amb la societat receptora (“La parella lingüística”; vegeu extracte 56, línies 5-

6), vista de centres culturals, teatre (vegeu extracte 57, línia 1, noteu: “he superat una gran barrera”), 

concert, esdeveniments culturals, etc., sobretot per millorar l’expressió oral. També organitzen 

activitats on els alumnes són els principals protagonistes (exposicions culinàries, representacions 

d’obres teatrals, recitació de poesia, etc.).  

Extracte 56. La importància de la parella lingüística per esdevenir usuaris del català 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

[%Com] 

*YOR: < Creus que la gent que vol aprendre la llengua catalana disposa de molta varietat 

de llocs maneres i mètodes per fer-ho >[?] 

*DAN: < El català >[?] # doncs # com a metodologia # jo el que he fet amb parejata  # 

això em va ajudar moltíssim # doncs nosaltres amb ella # això era des de l’inici també 

# eee # anàvem per exemple a les botigues # el que veiem # jo de debò no parlava res < 

m’entens >[?]  i així cada cosa ella m’explicava què és # vam anar a # <Paeria>[?] +... 

Ta és l’article determinat de femení en búlgar# l’informant afegeix aquest article cap a 

la paraula pareja en castellà. 
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Extracte 57. La importància de la parella lingüística per millorar les competències lingüístiques en català 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*TAN: Sí penso que m’ha ajudat XXX he superat una gran barrera [>] exactament que 

parlàvem # al Consorci # mitjançant el teatre # el programa que teníem del teatre [>] he 

saltat la barrera de començar de parlar # jo sentia  por quan parlava perquè no fos que digués 

alguna cosa incorrecta  o alguna tonteria # d’allí vaig fet el salt i això potser va ser l’ajuda 

més gran que he tingut i això em va ajudar de saltar la barrera de començar a parlar 

independentment que dirà la gent [...] 

En aquest punt acabem l’exposició de les dades que hem obtingut a través d’aquest estudi sobre els 

usos, les ideologies i les actituds lingüístiques (relacionades amb trajectòries socioeconòmiques i 

vitals) vers les llengües locals i globals de les persones transnacionals d’origen búlgar a Lleida. Com 

veurem a continuació tota aquesta informació ens ha aproximat i ens ha ajudat a la comprensió de la 

complexitat del fenomen newspeakerism, concepte clau en el nostre estudi. A la secció següent 

veurem a quines conclusions ens han portat aquests resultats.  

VII. Resultats 

7.1 Resultats quant al multilingüisme i les pràctiques translingüístiques  

Els resultats obtinguts, a grans trets, ens mostren que tots els informants són altament multilingües i 

s’identifiquen com a tals, amb un ventall de llengües inesperat per a la incorporació social, que inclou 

la socialització mitjançant el polonès, romanès, rus i anglès. També, en segon lloc, hem observat que 

estan compromesos principalment en l’ús de llengües majoritàries (anglès, de nou, i francès, alemany, 

francès, etc.). Finalment, podem afirmar que tots els informants s’han manifestat com a 

castellanoparlants, i , en canvi,  molt pocs d’ells (tres persones) reporten que inclouen al seu repertori 

lingüístic la llengua catalana. Malgrat que la majoria dels búlgars transacionals s’identifiquen com a 

no parlants del català alguns d’ells l’inclouen al seu repertori mitjançant la lectura de textos en les 

pàgines webs, els diaris o ajudant als seus fills en els seus estudis – és a dir, hem descobert que tenen 

diverses capacitats i habilitats lingüístiques en català, tot i que reporten el contrari. En aquest punt 

hem d’afegir que els informants manifesten la sensació d’inseguretat lingüística i la identitat 

lingüística auto atribuïda de no ser “prou bons parlants” atès que desconfien dels seus coneixements 

lingüístics autodeslegitimant-se com a nous castellano- o catalanoparlants pel fet que no tenen accent 

“local”. A continuació, us detallem què ens ha aportat l’anàlisi quant a pràctiques lingüístiques 

reportades, ideologies i identitats lingüístiques focalitzades en torn del multilingüisme en general. En 

les subseccions posteriors en centrem en les llengües locals. 

Basant-nos en les dades obtingudes, determinem que aquesta varietat de coneixements lingüístics 

inclou una sèrie de pràctiques translingüístiques en els discursos orals dels búlgars a Lleida, com per 
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exemple l’addició de sufixes propis de la llengua búlgara a paraules en castellà o en català i l’ús 

simultani d’unitats lèxiques. També hem reportat alternança de codi (code-switching) en les seves 

construccions sintàctiques en dues llengües (per exemple, búlgar i castellà o anglès i castellà) per 

construir una sola oració (o torn de paraula). A nivell escrit hem detectat pràctiques de transliteracitat 

reflectides en l’ús de lletres llatines i ciríl·liques (diagrafia) o l’ús, només, de lletres llatines per 

escriure missatges en búlgar (concepte que s’anomena metodievitsa en búlgar).  

A continuació, les dades mostren que el fenomen de la muda lingüística, també, està molt present a 

les famílies mixtes que tenen fills, ja que la comunicació dins de la llar sovint es navega entre la 

llengua búlgara (la llengua que els informants identifiquen com a materna i com a primera llengua 

d’afiliació) o la llengua castellana. Les dades mostren que, abans de l’aparició dels fills en una família 

mixta, la llengua habitual del nucli familiar que s’estableix és aquesta amb la qual la parella es va 

conèixer. Tots els informants indiquen que va ser la llengua castellana, tot i que hem observat un 

exemple en què s’adoptà el català, per part d’una informant que afirmà que era conscient que aquesta 

llengua era més “convenient” i beneficiosa per la família. Això sí, tant els informant que han format 

famílies mixtes com la resta dels informants es mostren compromesos amb el manteniment de la seva 

llengua d’origen, i entenen que aquesta ha de ser part de les llengües emprades en el nucli familiar 

migratori. Aquest compromís de manteniment, l’estima cap a la seva llengua materna, i la necessitat 

del seu ús com a búlgars transnacionals es materialitza en el fet que els fills de tots els informants van 

a l’Escola de Llengua Búlgara de l’Associació. 

En aquest punt hem d’esmentar que els coneixements i els usos multilingües dels informants estan 

vinculats a una ideologia molt comuna que té com a racionalitat el discurs que els búlgars “tenen 

facilitat per aprendre llengües” atès que a les escoles búlgares és obligatori l’aprenentatge de llengües 

llatines i/o germàniques paral·lelament amb les eslaves (búlgar i rus). Aquesta ideologia es 

materialitza també en el fet que en els seus discursos es posicionen com a millors parlants del castellà 

que els “africans” i els “asiàtics”, i, a més, opinen que tenen un nivell notablement més alt d’anglès 

comparat amb els actors de la societat catalana.   

7.2 Resultats quant a ideologies, identitats i pràctiques lingüístiques vers la llengua castellana 

Com ja hem apuntat en un principi, davant d’aquesta varietat de coneixement i domini lingüístic les 

dades mostren que en general les persones d’origen búlgar a Lleida usen principalment la llengua 

castellana entesa com a baròmetre de la seva integració no qüestionat, per la seva incorporació social 

a aquesta ciutat. És més, la majoria dels informants determinen que el castellà és un recurs suficient 

i vàlid per la seva incorporació sociolingüística. Per això, reclamen i esperen que aquesta llengua 

sigui la principal eina de comunicació entre ells i els actors de la societat receptora, fins al punt que 
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poden arribar ser despectius quan els seus interlocutors no corresponen a les seves expectatives 

comunicatives (per exemple, seguint una conversa en català).  

També l’identifiquen com a llengua important, significativa i global; com a eina en la seva vida 

transnacional que va més enllà de les fronteres catalanes. Alguns dels informant, fins i tot, qualifiquen 

la llengua castellana com la llengua materna dels catalans i opinen que és la que el catalans haurien 

de saber, presentant-los, de fet, com a “mals castellanoparlants” o “castellanoparlants amb dèficits 

lingüístics”. Seguint aquesta línia ideològica, les dades mostren que les persones d’origen búlgar 

construeixen alguns catalans com si fossin monolingües en català i no tinguessin cap habilitat en 

castellà. Qüestionen les seves competències lingüístiques dubtant de l’eficiència del sistema educatiu 

bilingüe o criticant les característiques de la seva pronunciació (l’accent català) quan parlen en 

castellà.  

Quant les pràctiques lingüístiques de les persones transnacionals d’origen búlgar dins de “Mechta”, 

confirmem aquesta tendència d’ús predominant de la llengua castellana. Constatem que tant la junta 

directiva com els socis i els simpatitzants de l’Associació i/o els seguidors de la seva activitat 

principalment usen aquesta llengua per elaborar els seus comentaris, els documents interns 

(sol·licituds, invitacions, anuncis i algunes de les actes de les reunions) i les publicacions al Facebook. 

Per resumir, l’associació funciona de facto en castellà i això ens porta a la conclusió que les 

institucions alternatives autoorganitzades de la migració com aquesta acaben, voluntàriament o 

involuntàriament, promovent  la llengua castellana com a llengua de comunicació principal.   

7.3 Resultats quant a ideologies, identitats i pràctiques lingüístiques vers la llengua catalana 

A continuació, les dades mostren que els informants justifiquen l’exclusiu ús de la llengua castellana 

i el seu no interès o no ús de la llengua catalana amb arguments poc sòlids i infundats, per exemple 

construint el català com una llengua “forta”, “difícil” i complicada de pronunciar. A més a més, la 

majoria d’ells veuen i valoren negativament la importància i la utilitat de la llengua catalana al seu 

dia a dia, la menyspreen i la perceben com un obstacle per la seva incorporació sociolingüística. Fins 

i tot alguns informants arriben a qüestionar el seu estatus com a llengua qualificant-la com a forma 

dialectal de la llengua castellana o menyspreant-la i identificant-la com “simple” i “primitiva”, a més 

d’innecessària.  

7.3.1 Aspectes que modelen les ideologies, identitats i pràctiques lingüístiques vers la llengua 
catalana 

Hem determinat que, en part, la dialectalització del català per part dels informants es construeix en 

base a les ideologies transmeses com a discurs social acceptat (intencionalment o no) vers la llengua 

catalana al país d’origen (Bulgària). Veiem que, per una altra banda, aquestes idees s’incentiven a 
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nivell local per accions d’agents socials que en promouen la seva qualificació de llengua “vernacular” 

o secundària i que es mostren a  favor del monolingüe castellà a la societat receptora,  re-apropiats, 

al seu torn, per declaracions mediàtiques que utilitzen informació descontextualitzada i allunyada de 

la veritat vers el sistema educatiu bilingüe a Catalunya. 

Juntament amb aquesta predisposició negativa vers la llengua catalana observem algunes pràctiques 

lingüístiques que hem determinat com a discriminatòries (ja conegudes i estudiades) per part dels 

agents catalans de la societat receptora, que limiten i veten el contacte amb aquesta llengua local de 

les persones transnacionals d’origen búlgar, com també l’oportunitat i la possibilitat d’aprendre-la. 

La pràctica lingüística més comuna que conflueix en el no donar accés al català per part de la societat 

d’acollida és la convergència lingüística dels catalans al castellà (tant a nivell escrit, com a oral), 

sovint interpretada com un gest de “respecte” i d’ “educació”. Aquesta pràctica comuna entre els 

catalans va en detriment de (les oportunitats) d’ús i normalització del català entre persones migrades 

i, també, en detriment de l’estatus i rol del català com a llegua legítima dins el marc de cooficialitat 

en què està minoritzada. 

A més a més, les dades ens indiquen que un dels factors que limiten l’ús de la llengua catalana per 

part de les persones transnacionals és l’economia local i sobretot global. Descobrim que, quan es 

tracta de termes econòmics (sigui per fer negocis o als sectors laborals com el transport transnacional, 

les serveis de neteja o el sector agrícola) l’ús de la llengua catalana es difon, i augmenta dràsticament 

l’ús i l’establiment de la llengua castellana com a llengua de facto d’aquest àmbit. És a dir, que 

l’economia dona ales al castellà i reforça la idea que el món laboral és monolingüe a favor de la 

llengua de l’Estat-nació. 

Dins de la llista dels factors que limiten l’ús de la llengua catalana entre els búlgars a Lleida afegim 

l’escàs suport digital i mediàtic d’aquesta llengua. Aquest fet facilita la tria de la llengua castellana 

per part de les poblacions migrades i no del català. Per aquesta raó els informant manifesten que 

prioritzen la llengua castellana a l’hora de localitzar informació. Per últim, les dades ens indiquen que 

les polítiques lingüístiques institucionals actuals que estableixen el català com a cooficial vernacular, 

i no com a una llengua en iguals condicions d’oficialitat a tot l’Estat (i no present a Europa), tampoc 

ajuden a què els informants facin immersió en aquesta llengua, perquè promouen idees que qüestionen 

l’ús i la importància de la llengua catalana. 

En quart lloc, les dades obtingudes ens indiquen que els informants deslegitimen l’entorn social 

bilingüe a Catalunya. Identifiquen com un fenomen “estrany” l’existència de les dues llengües en la 

societat catalana i manifesten que la presència de la llengua catalana “destorba” l’aprenentatge de la 

llengua castellana, que accepten i vindiquen com a vàlida.  



77 
 

Tot i així, a través dels resultat de l’estudi hem detectat alguns factors que potencien i estimulen el 

contacte de les persones d’origen búlgar a Lleida amb la llengua catalana. Les dades mostren que la 

música i l’art (el teatre, la poesia), per exemple, són dues eines molt potents que aproximen els nostres 

informants cap a la llengua catalana. De fet, molts d’ells les destaquen com a via efectiva per 

desvincular competències lingüístiques durant el procés d‘aprenentatge d’aquesta llengua. En la 

mateixa mesura, les dades indiquen que la premsa escrita i la ràdio adopta un rol bastant important 

que incentiva el seu contacte amb la llengua catalana. En tercer lloc, les dades mostren que els fills 

de les persones migrades d’origen búlgar adopten una funció important en el procés de la incorporació 

lingüística dels seus pares a Lleida, ja que exerceixen el paper de mediadors lingüístics dins del sí 

familiar i d’aquesta manera potencien el contacte dels seus progenitors amb el català. Per últim, 

apuntem al fet que el context social immediat (veïns, amics, companys de feina) de les persones 

búlgares a Lleida és un factor rellevant per la seva introducció, pràctica i ús de la llengua catalana.  

VIII. Conclusions 

Acabem la secció dels resultats concloent que els migrants búlgars a la ciutat de Lleida no adopten, 

no accepten i, fins i tot, rebutgen la llengua catalana. Com a conseqüència d’això, no la conceben 

com a llengua del propi repertori lingüístics: l’estudi demostra que no s’afilien amb el nouparlantisme 

català. No obstant, determinem que en canvi s’esforcen per presentar-se com a nous 

castellanoparlants. Les dades obtingudes ens descriuen una realitat que ens dona eines per entendre 

que existeix un segment dins de la societat catalana actual, les persones transnacionals d’origen búlgar 

a Lleida, on s’haurien de focalitzar esforços i interès per a treballar per incentivar l’ús de la llengua 

catalana que podria ser beneficiós per totes les poblacions migrades. Per això, s’han d’abordar 

estratègies per al seu aprenentatge, estudiar vies i canals efectius i eficients per aplicar aquestes 

estratègies en aquest entorn migratori que hem estudiat. Aquesta és una de les maneres en què es 

podria avançar en pro de la diversitat lingüística a Catalunya i pel manteniment de la seva llengua 

minoritzada, com a eina d'incorporació social efectiva de les poblacions migrades. A continuació, 

presentem algunes idees i estratègies que considerem que podrien augmentar els nombre dels nous 

catalanoparlants, tant a Lleida ciutat, com a tot Catalunya.   

8.1 Propostes de foment del nouparlantisme en català  

Com ja hem vist, la llengua catalana disposa d’una sèrie de recursos que incentiven el contacte de les 

persones transnacionals amb la llengua catalana. Per tant, en primer lloc, hem vist que la premsa és 

un recurs molt potent que incentiva el contacte dels nouvinguts amb la llengua catalana. Proposem la 

participació d’aquestes persones en l’escriptura d’articles d’opinió en els diaris en un espai dedicat a 

les personen nouvingudes a Catalunya, o la participació dels nouvinguts en programes de la televisió 
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(de caràcter competitiu, informatiu, cultural, etc.), o a través d’entrevistes, o programes etnogràfics 

que expliquen les trajectòries d’aquelles persones que s’han emergit en l’ús de la llengua catalana 

destacant els beneficis de saber aquesta llengua. Pensem que no hi ha millor exemple dels beneficis 

de saber una llengua que la pròpia experiència. També d’aquesta manera es pot donar veu a les seves 

perspectives (les reportades en aquest estudi), tan poc conegudes o incloses en els programes 

d’intervenció lingüística vers les poblacions migrades. 

A continuació, proposem treballar sobre aquells punts que no permeten i són contraproduents per a 

l’ús i la normalització de la llengua catalana entre les poblacions migrades. Per això pensem que s’han 

de buscar i abordar estratègies per modificar o disminuir la tendència comuna entre els actors de la 

societat receptora de convergència al castellà (ho hem vist amb experiències prèvies i campanyes 

institucionals com ara “Si us plau, parla’m en català”; Vilaweb, 2008). 

Per últim, pensem que s’han de buscar estratègies per incentivar l’ús de la llengua catalana als espais 

d’institucions autoorganitzades, com l’Associació de búlgar a Lleida – “Mechta”. Nosaltres veiem 

aquestes organitzacions com un canal organitzat i fiable per promoure maneres per incentivar el 

contacte amb la llengua catalana i el seu ús i l’aprenentatge. En aquest sentit, seria convenient que 

centres d’aprenentatge de la llengua catalana estableixin contacte amb els representant d’aquestes 

organitzacions oferint informació sobre els seus programes, activitats, els horaris de classes, etc. 

També, per aproximar-se als membres d’aquestes institucions es podrien organitzar esdeveniments 

incentivant-ne la seva participació mitjançant la llengua catalana.  

Arran d’aquest treball he iniciat l’elaboració d’un programa (que dirigiré jo) d’aprenentatge de la 

llengua catalana anomenat “Conta’ns en català com són les tradicions búlgares” per “Mechta”. He 

decidit adoptar aquest format de projecte, perquè d’aquesta manera la proposta s’ajusta als objectius 

de l’associació amb l’aprenentatge de la llengua catalana. La meva idea és treballar juntament amb 

els alumnes per l’elaboració d’un diccionari catalano-búlgar amb oracions que s’utilitzen en diferents 

situacions quotidians, com també en el disseny de tríptics que inclouen informació resumida sobre 

les tradicions de Bulgària o en gravació de vídeos on s’explicaran i representaran, en català, escenes 

com se celebren les festes tradicionals. A partir d’ara em queda el repte de poder defensar de la millor 

manera possible el projecte davant dels membres i els simpatitzants de l’associació perquè sigui 

acceptat i inclòs a l’activitat de l’Associació.   

En aquest sentit, he acordat amb la Junta directiva de l’Associació realitzar una trobada en dues 

sessions diferents amb els membres que tenen interès de saber els resultats d’aquest estudi. En la 

primera sessió, he pensat, presentar els resultats obtinguts de manera interactiva reflexionant 

col·lectivament sobre aquelles ideologies lingüístiques infundades i poc fonamentades per arribar a 
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les conclusions correctes, o si més no, per debatre-hi. Durant  la segona secessió presentaré el projecte 

“Conta’ns en català com són les tradicions búlgares” davant de l’audiència per fer un primer sondeig 

de persones que estarien interessades per participar-hi. Si la proposta s’accepta, acte seguit publicaré 

un anunci al Facebook  de l’Associació per si hi ha altres seguidors seus interessats de participar-hi.  

8.2 Limitacions de l’estudi  

La principal limitació que hem tingut durant l’estudi és el temps. Per una banda, per la manca de 

temps suficient ens hem vist obligats de reduir els informants de 20 (expectativa inicial) a 11. 

D’aquesta manera no hem pogut aproximar-nos a altres ideologies, identitats, pràctiques lingüístiques 

i experiències relacionades amb l’aprenentatge i l’ús de les dues llengües locals. Per una altra banda, 

l’etapa de la recollida de dades ha coincidit amb el període de vacances dels informants. Per això, 

alguns participants no han pogut o volgut participar, entre les quals una dona que tenia un perfil 

lingüístic interessant. Ella té 62 any i pateix d’una deficiència auditiva (no hi sent amb una orella). 

Tot i així, durant dos anys va estudiar seriosament la llengua catalana. Finalment, va haver de deixar 

els estudis, perquè li resultava molt difícil continuar-los degut al seu problema de salut. Aquest cas 

ens mostra que, ampliant l’estudi, seria possible escoltar i incloure nous catalanoparlants d’origen 

búlgar amb problemes auditius.   

8.3 Futures investigacions 

En definitiva, aquest estudi ens ha aportat a nous coneixements sobre les ideologies, les identitats i 

les pràctiques lingüístiques d’un segment minúscul de la societat catalana, però al mateix temps ens 

ha obert noves vies i futures investigacions en el camp de la migració. En aquest sentit, pensem que 

seria molt interessant i enriquidor projectar estudis relacionats amb les ideologies, les motivacions, 

les entitats i les pràctiques lingüístiques vers la llengua catalana de les persones transnacionals 

d’origen búlgar que participen en les activitats de les associacions culturals a Reus, Salou, Barcelona 

i Lloret de Mar (que hem presentat a l’apartat del “context”). Per últim, en queda un ampli cap per 

investigació de les usos, les creences i les motivacions de totes aquelles persones transnacionals que 

participen en l’organització de les activitats de altres entitats culturals autoorganitzades a Lleida ciutat 

o en altres municipis poc explorats a Catalunya. 
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Notes finals: 

 

(1) La creació de l’alfabet ciríl·lic està vinculada amb la vida i el treball cultural dels germans 

monjos Kiril (Círil) i Mtodii (Кирил и Митодий). Inicialment el va utilitzar la Glagolitza 

com  sistema d’escriptura de la llengua búlgara. Més tard, va ser substituïda per el sistema 

ciríl·lic (prové del nom del seu creador Kiril). L’escriptura ciríl·lica és va crear a l’Escola 

Literària Preslava, a la capital búlgara Preslav (finals del segle IX). Després de la mort de 

Kiril, els seus alumnes continuen treballant sobre la distribució i la conservació de l’alfabet 

búlgar. Entre ells destaca el nom de  Kliment Ohridski (Климент Охридски) que fa contribuir 

en la modificació i simplificació d’aquest sistema d’escriptura. 

Actualment, l’alfabet búlgar, també conegut com alfabet ciríl·lic, està constituït en 30 lletres 

(Annex 1). Cada lletra representa un so, excepte  les lletres ю i я que representen dos diftongs, 

respectivament de ia i iu. Hi ha sis vocals (а,ъ,о,у,е,и). Entre les lletres vocals destaca la ъ 

[ə].  La lletra ь no té un so propi. Quan aquesta lletra va seguida de la lletra o representa un 

signe del caràcter palatal de la consonant anterior. Aquest grafema mai pot estar en el principi 

d’una paraula. La lletra щ representa dos consonants, ш [ʃə]  i т [tə]. Les consonantes 

africades en el alfabet búlgar són ч [t͡ ʃə] i ц [t͡ s]. 

(2) És difícil recollir la diversitat de les interpretacions  del concepte  “llengua habitual” en les 

diferents cultures i llengües. Això sí, a través de les instruccions que acompanyen els estudis 

estadístics de l’Institut Nacional d’Estadística de Bulgària (NIEB) s’ha fet possible descobrir  

quin significat té aquest terme a la llengua búlgara. El curiós és que aquest ha anat canviant 

segons la situació política a l’Estat. L’any 1910 “llengua habitual” transmetia el significat de 

llengua materna, nativa i parlada a la vegada. Actualment (des de l’any 1926) aquest terme  

s’especifica a les instruccions com “the language currently spoken, or most often spoken, by 

the individual in his or her present home” (1980, p. 78) acordat amb les recomanacions de 

United Nations,  

(3) No s’han tingut  en compte les persones en situació de no legalitat o que duen a terme tasques 

laborals sense estar registrades, sovint en condicions de precarietat. 

(4) El cristianisme en la seva forma ortodoxa es va integrar l’any 854 per iniciativa per rei Boris 

I.  
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(5) Durant el transcurs dels anys aquesta religió ha estat amenaçada per diversos esdeveniments 

històrics. El primer més significatiu va ser la conquista i l’opressió Otomana del Regne búlgar 

(des de finals del segle XIV fins a finals del segle XIX). Llavors, va ser destruïda l’Estructura 

independent de la institució religiosa (Патриаршия [Patriarʃia]) ja que uns dels objectius del 

Imperi Otomà va ser destruir tots rels pilars que constituïen el sentiment de pertinença  búlgara 

(llengua, religió, tradicions, etc.). La segona amenaça sobre l’existència de les religions (en 

aquest nombre la ortodoxa) dins del territori búlgar va ser el regim comunista. Entre els anys 

1944 i 1989 és van dur a terme actuacions molt violents contra l’Església Ortodoxa i els seus 

líders espirituals (поп/ове [pop-ove]). El poder polític resultava totalment inaccessible per 

tots aquells que es manifestaven com a creients. Hi ha proves que mostren la mort, la 

desaparició, els empresonaments en camps de concentració de capellans ortodoxos i de les 

seves famílies. La llei durant el regim comunista restringia la missió de l'Església només del 

temple. A més a més, s'organitzaven diversos esdeveniments obligatoris que impedien les 

visites a l'església els diumenges o durant les vacances. Moltes vegades el diumenge (el dia 

quan, generalment, es fan les litúrgies) es declarava dia laborable. En molt poques ocasions 

es registraven noves entitats religioses. 

(6) Paisii Hilendarski (1722-1773) era un activista espiritual de la religió cristiano-ortodoxa i 

cultural búlgar. Durant el segle XVII a l'Imperi Otomà s’inicien processos de degradació de 

les estructures organitzatives expressades en l'anarquia general, la inestabilitat política i la 

corrupció. Aquestes circumstàncies van obrir noves oportunitats per a la reactivació de la 

cultura búlgara i el renaixement del sentiment de pertinença nacional dins de la societat 

búlgara que durant quasi 500 anys va esta oprimida. Com a conseqüència durant aquest 

període Paisii Hilendarski va escriure un llibre que s’anomena “Història Slavenobalgarskaia” 

(История славянобългарская) i que interpreta la història de  Bulgària basant-se sobre el 

racionalisme il·lustrat i confirmant la llengua búlgara com a base de la literatura búlgara 

moderna (Delev, 2001).  

(7) Baba Marta és una festa pagana que marca la fi de l’hivern. Durant aquest dia les persones 

d’origen búlgar regalen als seus amics, parents, coneguts polseretes i figuretes fetes 

artesanalment de fils de color blanc i roig.  

(8) El 3 de març és la festa nacional de Bulgària, simbolitza l'alliberament de Bulgària de 

l'opressió otomana. La data marca l'inici del Tercer Estat Búlgar el 1878 després de la 
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signatura d'un tractat de pau entre Rússia i l'Imperi Otomà, que posava el fi de la guerra russo-

turca (1877-1878). 

(9) Noteu que no reproduïm tot l’extracte sinó només aquella part que hem considerat rellevant 

per a l’anàlisi) 

(10) La Llei de la Normalització Lingüística (del 22d’abril de l’any 1983) i la reforma (1998) 

d’aquesta llei afirma l’obligatorietat de tots els alumnes a Catalunya de poder usar de manera 

normal i correcta les dues llengües: la catalana i la castellana al final dels estudis obligatoris 

independentment de la llengua inicial que tinguin els alumnes al començar la seva 

escolarització. El sistema educatiu a Catalunya garanteix el coneixement del català i el castellà 

de tal manera que tot els alumnes que acaben la secundària tenen els dominis lingüístics de 

les dues llengües amb un nivell C1. També hem d’afegir que la Llei 12/2009 certifica 

l’objectiu del multilingüisme  que s’expressa en domini del català, el castellà i una tercera 

llengua (anglès).   
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X. Annexos 

Annex 1. Alfabet ciríl·lic: ortografia pronunciació 

Lletra d’empremta Pronunciació de la lletra Norma ISO 

А а [a] a 

Б б [bə] b 

В в [və] v 

Г г [gə] g 

Д д [də] d 

Е е [e] e 

Ж ж [žə] ž 

З з [zə] z 

И и [i] i 

Й й [i kratko] j 

К к [k] k 

Л л [lə] l 

М м [mə] m 

Н н [nə] n 

О о [o] o 

П п [pə] p 

Р р [rə] r 

С с [sə] s 

Т т [tə] t 

У у [u] u 

Ф ф [fə] f 

Х х [hə] h 

Ц ц [tsə] c 

Ч ч [tʃə] č 

Ш ш [ʃə] ŝ 

Щ щ [ʃtə] ŝt 

Ъ ъ [er goliam] ă 
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ь [er malək] ‘ 

Ю ю [iu] ju 

Я я [ia] ja 

 

La taula ha sigut obtinguda de: Dimitrova, 1996: p. 11. 
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Annex 2. Acta fundacional de l’ ”Associació de Búlgars de Lleida - Mechta” 
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Annex 3. Foto donació de llibres a la Biblioteca Pública de Lleida 

 

 

Font: anònim (17 de novembre 2016) diari “Nova duma”. Disponible a: http://www.novaduma.com/00133054-

%D0%92-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82--

%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-

%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0-2016-.html  
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Annex 4. Foto Martenitza 

 

Font:foto presa per l’autora (05 d’abril 2021) 
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Annex 5. Qüestionari background Google Forms 

 

1. Correu electrònic (contacte) 

2. Any i lloc de naixement 

3. Quin tipus de document d’identificació té? (DNI, NIE, etc.) 

4. Quants anys fa que viu a Catalunya?  

5. Ha viscut en altres municipis dins del territori de Catalunya? Quins? 

6. Viu sol, en parella, en família....? (Són búlgars?) (Descriu, si et plau) 

7. És religiós/a? Practicant? 

8. De quina manera està relacionat/da amb les activitats de l’ “Associació de búlgars a Lleida-

Mechta”? 

9. N'és soci, pare/mare, membre, seguidor? Quant de temps fa? 

10. Quines de les tasques que es duen a terme en l’associació troba que li agraden més i per 

què? Creu que té un rol rellevant en la seva vida, "Mechta"? 

11. Quins estudis té acabats? 

12. On va acabar els seu estudis? 

13. Actualment estudia? Li agradaria estudiar alguna cosa? Quina? 

14. Quina és la seva professió? Havia treballat abans, a Bulgària? Quina era la seva professió 

allà? 

15. Durant quants anys ha exercit aquesta professió? A on? A Bulgària, a Espanya, a 

Catalunya... 

16. Ha exercit unes altres professions? Les podria si us plau llistar totes? Quines de les tasques 

professionals que ha realitzat ha trobat més satisfactòria? 

17. Ha estudiat la llengua catalana en un centre? 

18. Per què? On? Quan va començar? 

19. Per què ha triat aquest centre? Fins quin nivell va estudiar? 
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Annex 6. Perfils dels informants 

Característiques  Pseudònim: Informant Viktoria 001 

Edat 56 

Lloc de naixement Bulgària  

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: Modista (10 Anys) 

A Catalunya: Sector de la fruita (14 campanyes)  

Estudis Batxillerat (Bulgària)  

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

6 mesos 

Temps viscut a Catalunya 12 anys 

Temps viscut a Lleida 12 anys 

Viu amb... La seva parella 

Afiliació religiosa És religiosa (no identifica la religió) 

Última visita a Bulgària Estiu de 2021 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp 

Relació amb l’associació  Simpatitzant  

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

“mejor que estamos juntas en este país” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  alt  -  

Rus  alt -  

Macedoni  alt  -  

Grec mitja  -  

Francès molt baix -  

Polonès    l’entén  

Català  

 

alguna paraula* - 

* a l’enquesta havia marcat  que no domina el català. 
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Característiques  Pseudònim: Informant Tania 002 

Edat 33 

Lloc de naixement Bulgària (Svishtov) 

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: Auxiliar de laboratori 

A Catalunya: Cambrera i Traductora 

Estudis Batxillerat (Bulgària) 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

6 mesos (Gandia, Província de Valencia) 

Temps viscut a Catalunya 13 anys i 6 mesos 

Temps viscut a Lleida 13 anys i 6 mesos 

Viu amb... Amb la seva família (4 persones) 

Afiliació religiosa No 

Última visita a Bulgària Estiu de 2021 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Simpatitzant (El seu fill va l’Escola de llengua 

búlgara) 

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

“L’escola de llengua búlgara. Crec que és una 

manera meravellosa per a tots els búlgars per 

mantenir contacte amb la nostra cultura, història i 

tradicions i per unir-nos.” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  suficiència Sí 

Rus  molt baix  -  

Anglès  baix -  

Català  intermedi Sí (CNL) 
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Característiques  Pseudònim: Informant Rosi 003 

Edat 46 

Lloc de naixement Bulgària  

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: Modista 

A Catalunya: serveis de neteja  

Estudis Batxillerat (Bulgària) 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

1 mes  (Fraga) 

Temps viscut a Catalunya 16 anys 

Temps viscut a Lleida 16 anys 

Viu amb... Amb la seva família (3 persones) 

Afiliació religiosa Sí 

Última visita a Bulgària L’estiu de l’2020 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Simpatitzant (El seu fill va l’Escola de llengua 

búlgara) 

Activitat rellevant/rol i importància 

de l’associació 

“L’escola de llengua búlgara i totes les activitats 

relacionats amb els nens.” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  intermedi  - 

Rus  intermedi  -  

Anglès  baix Sí (Bulgària) 

Alemany  molt baix -  

Català  baix  - 
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Característiques  Pseudònim: Informant  Daniela 004 

Edat 40 (Yambol) 

Lloc de naixement Bulgària  

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: venedora 

A Catalunya: venedora 

Estudis Llicenciada (Burgas, Bulgària) 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

- 

Temps viscut a Catalunya 4 anys 

Temps viscut a Lleida 4 anys 

Viu amb... Amb la seva família  

Afiliació religiosa Sí/No 

Última visita a Bulgària 2017 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i a 

la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Simpatitzant (la seva filla va l’Escola de llengua 

búlgara) 

Activitat rellevant/rol i importància 

de l’associació 

“M'agrada més la escuela i els balls tradicionals de 

Bulgària... per mi es important el idioma, la cultura i la 

historia de Bulgària.” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  intermedi  - 

Rus  baix  -  

Anglès  baix -  

Alemany  baix -  

Català  B1 Sí (CPNL) 
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Característiques  Pseudònim: Informant  Tzanko 005 

Edat 39 

Lloc de naixement Bulgària (Ruse) 

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: representat comercials 

A Catalunya: xofer  

Estudis Diplomatura   

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

 6 mesos Valencia 

6 mesos Madrid  

Temps viscut a Catalunya 7 anys 

Temps viscut a Lleida 

(Torrefarrera) 

7 anys 

Viu amb... Sol   

Afiliació religiosa No 

Última visita a Bulgària Setembre 2020 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Membre de l’associació, President de l’associació i  

pare de dos nens que van a l’escola de llengua búlgara  

Activitat rellevant/rol i importància 

de l’associació 

“l’escola”  

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Francès A1  Sí (Bulgària) 

Anglès  A2 Sí (Bulgària)  

Castellà  A2 -  

Romanès l’entén, 

el parla poc 

-  

Català l’entén 

parcialment  

- 
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Característiques  Pseudònim:  Raina 006 

Edat 40 

Lloc de naixement Bulgària (Montana) 

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: administrativa 

A Catalunya: sector de la fruita 

Estudis Batxillerat  

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

- 

Temps viscut a Catalunya 15 anys  

Temps viscut a Lleida 12 anys (ciutat de Lleida) i 3 anys (Mollerissa) 

Viu amb... Amb la seva família (3 persones) 

Afiliació religiosa No 

Última visita a Bulgària Agost 2020  

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp,  

Relació amb l’associació  Membre (des de fa 5 anys) i la seva filla va a l’Escola 

de Llengua Búlgara 

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

“L’escola búlgara, perquè la meva filla té 

l’oportunitat d’aprendre  més coses sobre Bulgària... 

les danses tradicionals... a l’associació vaig conèixer 

molts búlgars i d’aquesta manera em sento més a 

prop de Bulgària.” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  B1  

Rus  l’entén  -  

Francès  baix -  

Català  L’entén   
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Característiques  Pseudònim: Informant Pavlina  007 

Edat 42 

Lloc de naixement Bulgària (Targoviste) 

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: biòleg molecular 

A Catalunya: biòleg molecular 

Estudis Doctor (Universitat de Sofia "St. Kl. Ohridski": 

biòleg molecular), PhD en Salut (UdL), MSc in 

Clinical trials monitoring (UdL) 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

- 

Temps viscut a Catalunya 14  anys 

Temps viscut a Lleida 14 anys 

Viu amb... Amb la seva família (3 persones, el seu cònjuge és 

d’aquí)  

Afiliació religiosa Sí (ortodoxa)  

Última visita a Bulgària 2018 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Membre de l’associació (Secretària) 

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

“El més important és que gràcies a l’associació 

existeix l’escola i la possibilitat que els nostres fills, 

cònjuges i amics d’aquí aprenguin la llengua 

búlgara  i balls tradicionals.” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua 

materna 

- 

Castellà  C2  

Rus  l’entén  -  

Anglès  C2 Bulgària 

Francès baix -  

Català  A2  
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Característiques  Pseudònim: Informant Vanya 008 

Edat 40 

Lloc de naixement Bulgària (Smolian)  

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: Gerent d’hotels i de restaurants, cuinera, 

mestre d’escola primària, mestre d’escola bressol i 

d’infants en una llar per a nens privats de la cura dels 

seus pares,  biblioteca i secretària bibliotecària. 

A Catalunya: professora  

Estudis Llicenciada ( Universitat de Plovdiv “Paisii 

Hilendarski”) 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

- 

Temps viscut a Catalunya 1 anys 

Temps viscut a Lleida 

(Torregrossa) 

1 anys 

Viu amb... Amb la seva família  

Afiliació religiosa Sí 

Última visita a Bulgària - 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària 

i a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Simpatitzant, Professora a l’escola de llengua búlgara i 

mare d’un dels nens que van a l’escola 

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

“Totes les activitats relacionades amb els nens búlgars: 

ensenyament, cultura i tradicions...tot el que està 

relacionat amb Bulgària.” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Alemany mitjà  Bulgària 

Anglès alt Bulgària 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  l’entén i parla poc  

Rus  mitjà  Bulgària 

Serbi  l’entén  -  

Característiques  Pseudònim: Informant Valentina  009 

Edat 61 
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Lloc de naixement Bulgària (Smolian) 

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: cantant 

A Catalunya: cantant  

Estudis Batxillerat amb perfil professional economia. 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

6 anys País basc  

3 anys (Madrid, València i Les palmes)  

Temps viscut a Catalunya 6 anys 

Temps viscut a Lleida (Toregrossa) 6 anys 

Viu amb... Amb la seva família  

Afiliació religiosa Sí 

Última visita a Bulgària 2014 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Simpatitzant, el seu net va l’escola de llengua búlgara, 

participació a la “Festa de la diversitat” (cantant)  

Activitat rellevant/rol i importància 

de l’associació 

“Totes les activitats culturals” 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  alt  

Anglès  intermedi -  

Alemany  alt -  

Francès intermedi -  

Llengua persa alt -  

Serbi alt -  

Turc  alt -  

Àrab  canta cançons -  

Català  l’entén  - 
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Característiques  Pseudònim: Informant  Ana 0010 

Edat 44 

Lloc de naixement Bulgària (Yambol)  

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: No, he treballat feines esporàdiques 

mentre estudiava, res destacable. 

A Catalunya: Professora de 

 Administració d'empreses 

 Formació i orientació laboral 

 Organització i gestió comercial 

 Processos comercials 

 Processos de gestió administrativa 

Estudis Màster professorat secundària - Barcelona 

Llicenciatura “Comptabilitat i control” - Sofia, 

Bulgaria 

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

- 

Temps viscut a Catalunya 17 anys ( Salou - 4 anys; Lleida - 5 anys; Bellpuig - 8 

anys) 

Temps viscut a Lleida 13 anys 

Viu amb... Amb la seva família (3 persones, família “mixta”)  

Afiliació religiosa Crec que sí, no practico  

Última visita a Bulgària Estiu  2021  

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Simpatitzant i la seva filla va a l’escola de llengua 

búlgara  

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

“Per mi el més important és que la meva filla 

aprendrà a escriure la meva llengua. Visc a un poble i 

no he pogut gaudir d’altres activitats de l’associació 

(per falta de temps i complicacions amb la logística 

familiar).” 

 

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

Llengua Nivell Títols 

Anglès C1 - 
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Búlgar  Llengua materna - 

Castellà  C2 DELE 

Català C2 CNL 

Rus  alt -  
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Característiques  Pseudònim: Informant (Mitko) 0011 

Edat 46 

Lloc de naixement Bulgària  

Tipus de document d’identitat NIE EU 

Professió A Bulgària: - 

A Catalunya: conductor professional 

Estudis Batxillerat  

Temps viscut a  la resta de l’Estat 

Espanyol 

- 

Temps viscut a Catalunya 16 anys  

Temps viscut a Lleida 16 anys (7 Mollerussa 9 Lleida) 

Viu amb... Amb la seva família (3 persones) 

Afiliació religiosa No 

Última visita a Bulgària 2017 

Ús de les Tic en la comunicació 

familiar transnacional a Bulgària i 

a la societat d’acollida) 

Telèfon mòbil, Facebook, WhatApp, Viber 

Relació amb l’associació  Membre de l’associació (3 anys) 

Activitat rellevant/rol i 

importància de l’associació 

L’escola de la llengua búlgara.  

Domini reportat de llengües 

dominades I nivell  

 

 

 

 

 

Llengua Nivell Títols 

Búlgar  llengua materna - 

Castellà  intermedi             - 

Rus  intermedi -  

Italià  intermedi -  

Francès  intermedi -  

Romanès  alt  -  

Català  l’entén  - 
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Annex 7. Cronografia d’esdeveniments en la recollida de dades 

 

Informant Tècnica 
d’Observació: 

 

Tècnica 
d’Observació: 

Entrevista 

 Lliurament de les 
diplomes pel final del 

curs acadèmic 
2020/2021 

“La festa de la 
diversitat” 

 

 Data Data Data, hora i lloc 

2021/001 
Viktoria 

- 
 

19/06/2021 Data: 9/08/2021 
Hora: 11h 
Lloc: Pati interior ciutat 
al carrer Canonge 
Brugolat  37. 

 
2021/002 

Tania 
- 
 

19/06/2021 Data: 09/08/2021 
Hora: 19h 
Lloc: Online  

 
2021/003 

Rosi 
 

11/06/2021 
 

- Data: 10/08/2021 
Hora18h 
Lloc: Pati interior ciutat 
al carrer Canonge 
Brugolat  37. 

 
2021/004 
Daniela 

11/06/2021 
 

- Data: 13/08/2021 
Hora: 18h 
Lloc: Pati interior ciutat 
al carrer Canonge 
Brugolat  37. 

 
2021/005 
Tzanko 

 

11/06/2021 
 

- Data: 13/08/2021 
Hora: 19:30h 
Lloc: Online 

 
2021/006 

Raina 
 

11/06/2021 
 

19/06/2021 Data: 15/08/2021 
Hora: 9:30 
Lloc: Pati interior ciutat 
al carrer Canonge 
Brugolat  37. 

2021/007 
Pavlina 

 

11/06/2021 
 

19/06/2021 Data: 16/08/2021 
Hora: 11h. 
Lloc: A casa de 
l’entrevistadora 
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Informant  Tècnica 
d’Observació: 

Tècnica 
d’Observació: 

Entrevista 

 Lliurament de les 
diplomes pel final del 

curs acadèmic 
2020/2021 

“La festa de la 
diversitat” 

 

 Data  Data  Data, hora i lloc 

2021/008 
Vania 

11/06/2021 19/06/2021 Data: 20/08/2021 
Hora : 20 h 
Lloc: A casa de 
l’entrevistadora 

 
 

2021/009 
Valentina 

 

11/06/2021 
 

19/06/2021 Data: 21/08/2021 
Hora : 20 h 
Lloc: A casa de 
l’entrevistadora 

 
2021/010 

Ana 
 

- 
 

- Data: 17/08/2021 
Hora: 11:44 
Lloc: A casa de 
l’entrevistadora 
 

2021/11 
Marian 

 

11/06/2021 
 

19/06/2021 Data: 20/08/2021 
Hora: 11h 
Lloc: Online 
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Annex 8. Imatges de l’entrega de diplomes per fi del curs (2020-2021) als alumnes 

de l’Escola de Llengua Búlgara “Paisii Hilendarski” 

 

Font: foto presa per l’autora (11de juny 2021) 

  

Font: foto presa per l’autora (11 de juny 2021) 
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Annex 9. Imatges de la participació de l’”Associació de búlgar a Lleida – Mechta” 

a la “La festa de la diversitat” organitzada per FOOCS 

 

Font: foto presa per l’autora (19 de juny 2021) 

 

Font: foto presa per l’autora (19 de juny 2021) 
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Annex 10. Estructura de l’entrevista 

 

I. Dades individuals de l’informador 
 

1. Abans ha viscut en altres llocs d’Espanya... 

 Què li van aportar aquests llocs, i per quins motius va fer canvis i va arribar a 
Catalunya? 

2. (En cas que la resposta de la pregunta 5 de l’enquesta sigui sí: “ Has viscut en altres municipis 
dins del territori de Catalunya? Quins?”)  

 Què li van aportar aquests llocs, i per quins motius va fer canvis i va arribar a 
Catalunya? 

3. Actualment vostè viu a ......    

 Per quines raons va venir a viure aquí i per què va triar (aquest poble o ciutat de la 
província de) Lleida ? 

4. Quines eren les seves expectatives?  

 S’han acomplert?  

 Fins quin punt? 

5. Va topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya?  

 Ens sabria dir quin(s), si us plau?  

6.  Es comunica amb gent de Bulgària?  

 Amb qui?  

 Quan?  

 Com (mòbil, ordinador, programes: Skype, Facebook Messenger, Viber...)?  

7. Visita Bulgària amb freqüència?  

 Quan va ser la seva última visita?  

 Durant quant temps vas estar-hi? 

 Li agradaria anar-hi més o menys sovint?   

8. Quina o quines llengües sap?   

 Em pot identificar el seu nivell de domini? 

9. Quina és la seva primera llengua (la que has après primer)? 

10. Quina o quines llengües identifica com a llengua o llengües materna/es  (pròpia/es)? 

11. Quines llengües parla a casa?  

12. Quines són les seves llengües habituals (les que més utilitza): 
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 a la feina; 

 quan va a comprar; 

 amb els amics...? 

 

II. Llengua catalana 
 

2.1 Ideologies  

1. Què és Espanya per vostè?  

2. I Catalunya...? 

3. Com explica el bilingüisme català/castellà de Catalunya?  

4. Com entén i com ha viscut la coexistència de dues llengües en aquest territori?   

5. Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones que viuen a 

Catalunya (i a Lleida en particular)?  

6. Creu que és necessari saber català per viure a Catalunya?  

 Fins quin punt?  

 Per què? 

7. Durant els anys viscuts a Catalunya ha canviat d’alguna manera la seva percepció sobre la 

llengua catalana? 

 Com? 

8. Com percep el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida?  

9. Creu que és necessari integrar-se a la societat on viu?  

 Per què? 

10. Quins factors creu que l’han ajudat o dificultat en la seva incorporació a Lleida? 

11. Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català?  

 i les que parlen castellà? 

 i els que només usen el búlgar? 

12. (En cas que sàpiga la llengua catalana: resposta de la pregunta 17 de l’enquesta) El fet de 

saber català l’ha ajudat/ l’ajudarà/ l'ajudaria a tenir més avantatges laborals i socials o no?  

 Per què? 
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13. Expliqui’m una experiència positiva i una experiència negativa que s’hagi trobat per Lleida 

quan els locals han percebut que el seu origen era migratori. 

14. Creu que és difícil aprendre la llengua catalana? 

15. Creu que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés d’aprenentatge de noves llengües?  

 Per què? 

16. Creu que el català hauria de ser part de “Mechta”?  

 Ajudaria l’ús d’aquesta llengua al desenvolupament de l’activitat cultural de 

l’associació a Lleida? (Com?) 

 

2.2 Actituds lingüístiques, freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 

  

1. (En cas que sàpiga més llengües: resposta de la pregunta 7 de “Dades individuals de 

l’informador”) Hi ha hagut ocasions quan ha utilitzat a Lleida alguna de les llengües que 

domina (diferent de castellà, català o búlgar)? 

 Quines llengües ha utilitzat i en quines ocasions ho ha fet?  

2. Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a vostè les persones d’aquí?  

 Per què pensa que ho fan d’aquesta manera? 

3. Quan ha de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines llengües ho fa?   

 Per què? 

4. Si alguna persona d’aquí li fa una pregunta o una explicació en català com se sent? 

5. Qui i on li parla en català?  

 Amb quina freqüència? 

6. Sent aquesta llengua en unes altres ocasions?  

 En quines ocasions? (la TV, radio, música catalana, etc.)  

 Amb quina freqüència? 

7. Llegeix (has intentat alguna vegada llegir) en català?  

8. Com parlen, i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  l’aprenentatge del català a 
Lleida? 
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9. Hi ha ocasions que barrejar llengües (búlgar, català, castellà, rus, anglès...) o barrejar  lletres 

de diferents alfabets? Quines (conta’m alguna experiència)?  

Per exemple...jo vaig arribar aquí per realitzar la pràctica relacionada amb les meus estudis... Sabia 

parlar només la llengua castellana.  Vaig estar treballant en un restaurant de cambrera. Quan prenia la 

nota dels clients m’apuntava amb lletres ciríl·liques totes aquelles paraules que no entenia en català (o 

en castellà si fos el cas). Després consultava amb els companys que volien dir les paraules apuntades ... 

i realitzava la comanda.  

10. Imaginem-nos una situació...   

Necessita informació relacionada sobre algun tràmit: per exemple subvencions relacionades amb 

l’activitat de l’associació que dona l’ajuntament de Lleida (o per fer cursos de formació, aprenentatge 

de la llengua catalana, per buscar feina, etc.).   

 Com busca aquesta informació (en línia - webs, correu electrònics, portals per fer 

consultes: presencialment, trucant pel telèfon a l’administració, un amic...)?  

 Quines llengües utilitza normalment?  

 Creu que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a l’hora d’obtenir 

informació?  

 Ens pot explicar algun cas o experiència seva en aquest sentit? 

11. Li contaré una història que em va contar una amiga meva... 

Jo per exemple, me’n recordo d’una situació que una amiga em va contar...Ella estava treballant en un 

restaurant en la Plaça Ricard Vinyes com a cambrera quan un client li va demanar “una manzanilla, si 

us plau!”. Tot seguit, aquesta amiga meva ha anat a la barra i ha dement: “Una manzana pequeña i un 

si us plau”. El seu company li va respondre: “Ens queden només manzanas grandes i de si us plau no 

ens en queda gens”. Tots els companys van riure. Ella feia una cara de “no entenc res”.  

Ha tingut alguna experiència que considera interesant o curiosa relacionada amb l’ús de la llengua 

catalana? Situacions incòmodes, boniques, que l’han fet riure... 

 

III. Estudis i motivacions 

 (Només pels informants que han afirmat les preguntes 16, 17, 18  de l’enquesta) 

 

1. És fàcil trobar informació per saber com i on pot aprendre català?  

 Per què? 
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  Quins recursos (en paper, en línia...) va utilitzar (utilitzarà) per buscar informació? 

2. Em pot dir alguns llocs que coneix on es pot aprendre la llengua catalana? 

3. Creu que la gent que vol aprendre aquesta llengua disposa de molta varietat de llocs maneres i 
mètodes per fer-ho? 

4. Ha obtingut algun títol oficial?  

 Quin? 

5. Quina és l’activitat d’aprenentatge que més li va agradar. Per què? 

6. Quina és l’activitat d’aprenentatge que menys li va agradar. Per què? 

7. Ha topat amb alguns problemes durant el procés d’aprenentatge?  

 Quin?  

 Com el/s va solucionar? 

 Hi ha prou materials didàctics per aprendre la llengua catalana? 

8. Quins aspectes ha trobat fàcils durant el seu procés d’aprenentatge de la llengua catalana? 

Li proposo una cosa... Té la possibilitat d’escriure (o dibuixar...) alguna cosa sobre la 

llengua catalana (suggeriments, impressions, d’actitud dels parlants...) per incloure al 

treball i que em permetran entendre com entén vostè la llengua catalana, donant veu a 

la població búlgara a Lleida. ... Vol fer-ho? 
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Annex 11. Traducció en búlgar de l’entrevista 

 

I. Лични данни на интервюираният 
 

1. Преди сте живели на други места на Испания? 

 С какво Ви обогатиха тези места и по какви причини решихте  да живеете в 
Каталуния?  
 

2. (В случай, че е интервюираният е отговорил с да на 5 въпрос от анкетата: “Живяли ли 

сте в други населени места на Територията на Каталуния? Кои?”)  

 С какво Ви обогатиха тези места и по какви причини решихте  да живеете в 

Каталуния?  

3. Сега живеете в.... 

 Защо дойдохте да живеете тук и защо предпочетохте (това селце или град в тази 

провинция) Леида? 

4. Какви бяха Вашите очаквания?  

 Оправдаха ли се?  

 До каква степен? 

5. Сблъсквали ли сте се с някакви трудности откакто сте в Каталуния?  

 Може ли да ми споделите какви?  

6.  Поддържате ли връзка с хора от България?  

 С кого?  

 Кога?  

 Как (мобилен телефон, компютър, програми...)?  

7. Ходите ли си в България?  

 Кога беше последното ви посещение в България? 

 Колко време продължи престоят Ви там? 

 Бихте ли желали да си ходите 

8. Какви езици владеете?  

 Можете ли да ми кажете на какво ниво? 

9. Кой е Вашият първи език (този, който сте научили първо)? 

10. Кой/и език/ци (Вие) определяте като майчин/и (Вашият език)? 

11. Кой езици (Вие)  говорите вкъщи?  

12. Кой/и език/ци обикновено използвате:  
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 На работа; 

 Когато пазарувате; 

  Когато сте с приятели...)?    

II. Каталунски език 

2.1 Идеологии 

1. Какво е Испания за теб?  

2. А Каталуния...? 

3. Как си обяснявате билингвистичната, съставена от каталунски и испанки език, среда в 

Каталуния?  

4. Как разбирате и възприемате съжителството на двата езика на тази  територия?  

5. Защо използват и какво означава каталунският език в живота за хората, живеещи в 

Каталуния (и по-специално в Лерида)? 

6. Мислите ли че е нужно да знаете каталунски за да живеете в Каталуния?  

 До каква степен?  

 Защо? 

7. Промени ли се по някакъв начин Вашето възприятие и отношение спрямо 

какалунският език в продължение на годините които сте живели тук? 

 Как? 

8. Как разбирате процесът на интеграция на чужденците в Леида?  

9. Как мислите...нужно ли е за един чужденец да се интегрира в общността където живее?  

 Защо? 

10. Кои фактори Ви помогнаха или Ви затрудниха при остановяването/настаняването Ви (в 

селцето в което живеете) в Леида?  

11. Как в Леида, месните жители възприемат българите, които говорят каталунски?  

 А тези, които говорят испански? 

 А тези, които говорят само на български? 

12. (В случай, че знае каталунски език: въпрос 17 от анкетата) Това, че знаете каталунски 

език помага/ще ви помогне ли/ би ли Ви помогнало да имате повече социална или 

работна реализация? Защо?  

13. Разкажете ми една положителна и отрицателна случка, в Lleida, свързана с отношението 

на местните жители за това, че сте чужденец. 

14. Как мислите... труден ли е за изучаване каталунският език? 

15. Мислите ли, че фактът че сме от страна от источна Европа “provenim de l’est” ни 

превилегирова в процесът на изучаване на нови езици? Защо?  
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16. Смятате ли за нужно/полезно каталунският език да бъде част от дейността на „Мечта“ ?  

 Ще помогне ли по някакъв начин този език в развитието на дейността на 

асоциацията? Как?  

 

2.2 Езикови нагласи, честота и места на използване на каталунския език 

1. (В случай, че знае повече езици: 7 въпрос от „Лични данни на интервюираният“) 

Случвало ли Ви се е да говорите на някой от езиците, (различни от каталунски, 

испански и български), които владеете в Леида? 

 Кои езици сте използвали и при какви обстоятелства? 

2. На какъв език месните хора говорят с Вас? 

 Защо мислите, че го правят ? 

3. Когато трябва да зададете един въпрос на местен жител какъв език използвате?  

 Защо? 

4. В случай че някой ви пита или обяснява нещо на каталунски език как се чувствате?  

5. Кой и къде Ви говори на каталунски?  

 Колко често? 

6. В ежедневието си къде другаде чувате ли този език (телевизия, радио, каталунска 

музика и др.)?  

 Колко често? 

7. Четете/ опитали ли сте се да четете на каталунски език?  

8. Какво говорят българите в Леида спрямо каталунският език и до каква степен са 
предразположени да изучават този език? 

9. Случвало ли ви се е да смесвате езици (български с каталунски, с испански, с руски, с 

английски език) или букви от различни азбуки?  

 Кога?  

 Разкажи ми за една такава ситуация?  

Например ... Аз когато дойдох в Леида, за да направя стажа си свързан с това което учех, 

знаех да говоря само испански. Работех в един ресторант като сервитьорка. Когато вземах 

поръчката на клиентите си записвах с български букви всички онези думи на каталунски, 

които не разбирах (или на испански, ако имаше такива). След това отивах при колегите 

си и им прочитах написаното и те правеха поръчката. 

10. Нека си представим една ситуация... 
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Имате нужда от информация свързана с  субсидии за дейността а асоциацията от Кметството в 

Леида  (или свързана с курсове за изучаване на каталунски или инфoрмация свързана с оферти 

за работа).   

 Как търсите тази информация  (по интернет, електронна поща, по телефона, 

лично на място, чрез търсачки?  

 Кои езици използвате? 

 Мислите ли че изборът на език може да бъде препятствие или да привилегирова 

процесът на намиране на информация? 

 Бихте ли споделили подобна лично преживяна ситуация? 

11. Ще Ви разкажа една случка свързана с една моя приятелка... 

Тя работеше в ресторант на площад Ricard Vinyes като сервитьорка. Един ден един клиент и 

поръчал “una manzanilla, si us plau!”. Тогава тази  моя приятелка отишла на бара и предала 

поръчката: “Una manzana pequeña i un si us plau”. Тогава колегата и и отговорил: “Ens queden 

només manzanas grandes i de si us plau no en queda gens” и всички колеги избухнали в смях. Тя 

останала в недоумение.  

Имали ли сте подобни преживявания, които смятате за интересни или любопитни, свързани с 

използването на каталунския език? Неудобни, красиви ситуации или такива които са Ви 

разсмели ... 

 

III. Обучение и мотивации 

 (Само за информаторите, които са отговорили с да на въпросите 16, 17, 18 от анкетата) 

1. Лесно ли е да намерите информация относно как и къде можете да научите каталунски? 

 Защо? 

 Какви ресурси (на хартия, онлайн ...) сте използвали (ще използвате) за търсене на 

такъв вид информация? 

2. Можете ли да ми кажете някои от местата, където може да се учи каталунски език? 

3. Смятате ли, че хората, които искат да научат този език, имат голямо разнообразие от 

начини и методи за това? 

4. Имате ли диплома за ниво на владеене на каталунски? 

 Коя? 

5. Кое беше любимото ви учебно занимание? Защото? 

6. Каква учебна дейност, която най -малко ви хареса? Защото? 

7. Срещали ли сте някакви проблеми по време на учебния процес? 

8. Има ли достатъчно учебни материали за изучаване на каталунския език? 
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 Какви? 

 Как го/ги решихте? 

9. Какви аспекти открихте за лесни по време на процеса на изучаване на каталунския 

език? 

Предлагам нещо ... Имате възможност да напишете (или нарисувате ...) нещо за 

каталунския език (предложения, впечатления, отношение на ораторите ...), което 

да включите в работата и това ще ми позволи да разбера как разбирате 

каталунския език, давайки глас на българското население в Лерида. ... Искате ли 

да го направите? 
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Annex 12.  Full informatiu 

 

FULL INFORMATIU: TREBALL FINAL DE MÀSTER 

Els nous catalanoparlants d’origen búlgar a Lleida en una associació cultural auto-
organitzada: Actituds lingüístiques, nivell de domini i freqüència d’ús percebuts 

Introducció: 

Aquesta entrevista forma part d’un Treball de Fi de Màster per la Universitat de Lleida de l’alumna 

Yordanka Hristova Veselinova. Amb ella s’intenta descobrir quines persones d’origen búlgar (d’una 

xarxa migratòria de 11) s’identifiquen com a parlants de la llengua catalana (o no) i fins a quin punt, 

en diferents nivells de domini de la llengua. També es pretén identificar les seves pràctiques 

lingüístiques i les seves actituds i ideologies reportades vers aquesta llengua. Finalment, s’intenta 

descriure els diferents nivells d’implicació (o no) en l’estudi formal de la llengua catalana d’aquestes 

persones, per quins motius, quan, per què, on, etc. 

La finalitat d’aquest estudi és aproximar-nos al fenomen dels new speakers (nous parlants) per 

comprendre’n la seva complexitat. També les dades obtingudes poden ser de gran utilitat per a 

l’elaboració d’estratègies per incentivar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana entre la gent 

nouvinguda d’origen búlgar a Lleida. 

Recordem que no hi ha respostes correctes o incorrectes. La informació recollida durant aquest 

estudi serà tractada de manera confidencial i segura. La seva participació és anònima. Per aquest 

motiu, la persona investigadora es compromet a esborrar el seu nom i modificar dades personals per 

tal que vostè no pugui ser identificat/da (amb pseudònims).  

Tota la informació es concentrarà en un arxiu de la Universitat de Lleida d’abast i ús estrictament 

universitari; només per finalitats acadèmiques, i d’accés disponible només per a la investigadora i la 

seva tutora.  Finalment us informem que no hi ha cap compensació econòmica per la seva 

participació, i que pot abandonar l’estudi en qualsevol moment.  

Tot seguit, vostè pot consultar els criteris del Comitè d’Ètica de la UdL que seguim per la protecció 

de dades a la següent direcció electrònica:  

https://www.udl.cat/ca/recercaNew/Eines-per-a-investigadors/CEEA/ 



126 
 

També es pot posar, sempre que ho consideri oportú, en contacte amb la investigadora i/o la seva 

tutora: 

 Professora: Dra. Maria Sabaté-Dalmau 

 Departament d'Anglès i Lingüística 

 Universitat de Lleida 

 Plaça de Víctor Siurana 1 

 Bústia L5, despatx 2.20 

 25003 Lleida 

 E-mail: maria.sabate@udl.cat 

 Tel. +34 973 703173 

Investigador: Yordanka Hristova 
Veselinova 

E-mail: yordankahv@gmail.com 

Tel. +34 665497340 
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Full de Consentiment per a la investigadora 

Consentiment informat escrit per participar en una investigació sobre les actituds 

lingüístiques, el nivell de domini i la freqüència d’ús de la llengua catalana percebuda d’una 

xarxa migratòria de 11 persones d’origen búlgar. 

La investigadora i estudiant del Màster de Llengües Aplicades que ofereix la Universitat de Lleida, 

Yordanka Hristova Veselinova li ha explicat en què consisteix aquest estudi i ha contestat les seves 

preguntes. També  li ha proporcionat les seves dades de contacte en cas que necessiti més informació.  

 

Al signar aquest document vostè accepta realitzar una entrevista gravada d’àudio. Està informat/da 

que no hi haurà cap compensació econòmica per la teva participació, i que també pot abandonar 

l’estudi en qualsevol moment sense donar explicacions.  

 

______________________________________________________________________ 

Firma de la persona informant             Data 

 

______________________________________________________________________ 

Telèfon de contacte    Correu electrònic 

 

______________________________________________________________________ 

Firma de la investigadora               Data 

Yordanka Hristova Veselinova                                      

______________________________________________________________________ 

Telèfon de contacte    Correu electrònic 

665497340                                                       yordankahv@gmail.com 
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Ha de firmar aquest full i enviar-lo escanejat al meu correu  yordankahv@gmail.com o pot enviar-
me una captura de pantalla al mòbil 665497340 

 

Universitat de Lleida. 

Facultat de Lletres. Edifici del Rectorat. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.  

Tel. 973 70 20 00 

http://www.lletres.udl.cat/fldfacultat/qui/ 
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Annex 13. Traducció en búlgar del full informatiu  

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ: МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 

Новите каталунскоговорящи българи от една самоорганизирана културна 
асоциация в град Леида: eзикови нагласи, ниво на владеене и честота на 

езиковата употреба на каталунския език 

 

Въведение: 

Това интервю е част от научното проучване свързано с магистърската теза на студентката 

Йорданка Христова Веселинова от „Университета в Леида“ (UdL). Чрез това интервю се цели 

да се установи кои от българите в този град (по-точно от една група от 11 души) се определят 

като каталунскоговорящи (или неговорящи),  до каква степен и на какви нива владеят този 

език. Също така, интервюто има за цел да  идентифицира езиковите практики, нагласи и 

идеологии на участниците спрямо каталунския език. Освен това, има за цел да се опише дали 

тези хора са изучавали (или не) формално каталунския език и по какви причини са взели това 

решение, кога, защо, къде и т.н. 

Получените резултати ще ни позволят да се доближим до така нареченият феномен new 

speakers, за да вникнем и разберем неговата комплексна същност. Освен това, получените 

резултати биха били много полезни за разработването на стратегии за насърчаване на 

изучаването и използването на каталунският език сред новодошлите българи в град Леида. 

Бихме искали да припомним, че няма правилни и/или грешни отговори. Информацията, 

събрана по време на това интервю, ще бъде  конфиденциална и Вашето участие ще бъде 

анонимно. За да гарантираме Вашата анонимност, изследователката се задължава да изтрие 

Вашето име и да измени личните Ви данни, така че да не можете да бъдете идентифицирани. 

Цялата информация ще бъде събрана в архив на „Университета в Леида“ и ще бъде 

използвана само за академични цели.  

Накрая бихме желали да ви информираме , че няма финансова компенсация за вашето участие 

и, че можете да напуснете научният процес по всяко време. 

Чрез лика, по-долу, можете да направите консултация относно критериите на комисията 

по етика на UdL, които следваме за защита на вашите лични данни: 
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https://www.udl.cat/ca/recercaNew/Eines-per-a-investigadors/CEEA/ 

Можете, също така, когато счетете за подходящо, да се свържете с изследователката и/или 

нейния ръководител: 

Научен ръководител:  

д-р Мария Сабате-Далмау 

Факултет по анлийски език и лингвистика 

Университет в Леида 

Площад Виктор Сиурана 1,  

пощенска кутия L5, кабинет 2.20 

 25003 град Леида 

 Електронна поща: maria.sabate@udl.cat 

 Телефон: +34 973 703173 

Изследовател :  

Йорданка Христова Веселинова 

Електронна поща: yordankahv@gmail.com 

Телефон: +34 665497340 
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Лист за съгласие за изследователката 

Писмено съгласие за участие в научно проучване на езиковите нагласи, нивото 

на владеене и честотата на използване на каталунския език от една група 

съставена от 11 души от български произход. 

Изследователката и студентката по магистърска степен по приложна лингвистика, в 

Университета в Леида, Йорданка Христова Веселинова, Ви обясни от какво точно се състои 

това проучване и отговори на въпросите Ви. Тя Ви предостави своите данни за контакт за да 

се свържете с нея, в случай че имате нужда от повече информация. 

С подписването на този документ се съгласявате да проведете интервюто, което ще бъде 

записано на аудио запис. Информирани сте, че няма да има финансова компенсация за вашето 

участие и, че можете да напуснете проучването по всяко време без обяснение. 

Подпис на интервюираното лице              Дата  

______________________________________________________________________ 

Телефон за контакт     Електронна поща 

_____________________________________________________________________ 

Подпис на изследователката   Дата 

Йорданка Христова Веселинова 

______________________________________________________________________ 

Телефон за контакт     Електронна поща 

665497340                                                       yordankahv@gmail.com 

 

Трябва да подпишете този лист и да го изпратите сканиран на моята електронна поща 

yordankahv@gmail.com или можете да ми изпратите снимка на мобилния ми телефон 

665497340. 
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Университет в Леида 

Университет в Леида, Ректората сграда, Площад Виктор Сиурана 1, 25003 Леида 

Телефон 973 70 20 00 http://www.lletres.udl.cat/fldfacultat/qui/ 

  



133 
 

Annex 14. Suggeriments, impressions i reflexions dels informants sobre la llengua 

catalana 

 

Informant 1: Viktòria 

 

Traducció: 

“Que hi hagi pau i comprensió entre nosaltres i la societat catalana mitjançant la diversitat lingüística amb 

que disposa aquest territori. “   

Informant 2: Tania 
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Informant 3: Rosi 

 

 

 

Informant 4: Daniela  

La història de la llengua catalana 

 

Informant 8: Vania (obra pròpia de la Vania) 
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 Roses de Sant Jordi 

 

Informant 10: Ana 
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Annex 15. Transcripció de les entrevistes 

 

 

Entrevista informant 1: Viktòria
 

% Com 9/08/2021. 11h. Duració de l’entrevista: 00:45.78. Pati interior ciutat al carrer 

Canonge Brugolat  37. Traducció en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. Cadascun 

d’ells comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

% Com Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el primer informant (*VIK) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

% 

Com: 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

*YOR: < Quines llengües parles a casa > [?] 

*VIK: Búlgar.  

*YOR: < Només > [?]< Només búlgar > [?] 

*VIK:  A vegades bromegem en castellà. 

*YOR: < Quina llengua [//] quines llengües parla a la feina > [?] 

*VIK:  Castellà amb tothom que +… depèn a vegades barregem alguna paraula # 

perquè quan de [//] quan temps treballem # per exemple amb polonesos # amb 

romanesos # a vegades alguna paraula # doncs en sabem # i fem bromes. 

*YOR:  Així que barreges el castellà amb [>] amb el romanès +… 

*VIK:                                                               [<] amb el romanès  [>] a vegades 

entenc alguna paraula en polonès # no a tots [//] no de totes les regions de Polònia # 

de la gent# a vegades els entenc[>] i ric. 

L’entrevistat somriu. 

*YOR:                                                              [<]  mhm [>] bé # bé < per què et [//] 

riu > [?] 

*VIK:  Perquè els entenc. 

*YOR:   I ells fan alguna broma# i tu entens la broma +… 
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17. 

18. 

19. 

20. 

% 

Com: 

21. 

22. 

23. 

24. 

*VIK:   Sí # I a vegades per confondre’m # els pregunto   < què vol dir això > [?]  i 

m’intenten enganyar # em diuen que vol dir alguna cosa diferent # però jo sé que em 

menteixen. 

  L’entrevistat i l’entrevistadora riuen. 

 *YOR:  < Quina llengua parles quan estàs amb els teus amics> [?]      

 *VIK:   De quina nacionalitat són # si ells no saben o jo no se la seva llengua # 

castellà.          

 *YOR:  I quan surts a comprar a la botiga?            

  *VIK:   Castellà.                                                           

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Què és per tu Espanya > [?] 

*VIK: Va ser qüestió de sobreviure # al moment més difícil +…   

*YOR: < Catalunya # què és per tu> [?] 

*VIK:  Catalunya igual que Espanya # treballo a Catalunya 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

[%com] 

22. 

23. 

*YOR: <Com explica el bilingüisme català/castellà de Catalunya> [?] 

*VIK:  Sí # en un principi per mi era difícil # cadascun parla la seva llengua # trobes 

gent diferent al carrer # em va resultar molt estrany # però t’acostumes # en un 

principi per tu és molt estrany # inclòs quan vens d’un país on només una llengua és 

parla tens la sensació que # és molt # ni tan sols es pot explicar amb paraules. 

*YOR:  Bulgària, pel que entenc, només parlaves  búlgar # no vas utilitzar, per 

exemple [...] no ho sé [...] Jo soc d'un poble on hi ha molts gitanos que parlen la seva 

llengua +… 

*VIK: A la meva zona # gairebé # el seu dialecte és # aproximadament # el 

macedoni. 

*YOR: això significa que # no del tot [/] # el búlgar com a llengua no és la única  

llengua[>] de la societat+...  

 *VIK:   [<] Sí #  a la meva zona es parla un dialecte així [...] gairebé com el macedoni 

# i estem a prop per això i entenem tot del macedoni. 

*YOR: Mhm # així que més o menys vens d’una ambient bilingüe  a un altre ambient 

bilingüe  [>] però [>]tot i així vas trobar estranya aquesta situació # tu saps +... [>]  

*VIK:                      [<] sí  

                                [<]igual quan des de l'altra banda de Bulgària els resulta estrany 

[...] el macedoni i em pregunten < què és això> [?] 

L’informant riu.  

*YOR: < En sentit> [?]No l’+...< A> [!] 
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*VIK: No l’entenen # algunes paraules no els entenen. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

[%com] 

*YOR: < Sabies que quan arribis aquí # toparàs [//] trobaràs un idioma diferent del 

castellà?> [?]  

*VIK: No # no m’ho esperava # em va sorprendre. 

*YOR: Així que per tu era una novetat i < en un principi com percebies la llengua 

catalana > [?] Com +... 

*VIK: Amb estranyesa. 

*YOR: amb estranyesa+[...] Una llengua de +... no ho sé +... les dues llengües+... 

*VIK: Jo percebo així # el català vers el castellà # és una cosa semblant que el 

macedoni i el búlgar # jo ho percebo d’aquesta manera # no se fins quin punt tinc 

raó. 

*YOR: <Què és el macedoni en comparació amb el búlgar> [?] 

* VIK: Doncs  les mateixes lletres [>] 

                                                 [<] la pronunciació # una mica diferent. 

*YOR: Mhm # bé # t’entenc. 

*VIK: Per exemple # ahora # ara  [>] # veus # es treu una lletra i veus la pronunciació 

diferent # al macedoni a vegades l’accentuació és diferent сèга  i сeгà # Епа сèга ги 

видиш  

*YOR:                                                  [<] mhm. 

сèга [sèga] o сeгà [segà] significa ara en búlgar. Епа сèга ги видиш [Epa sàga gi 

vidiʃ] significa Ara els veuràs. 

1. 

2. 

*VIK: A l’escola fa temps vaig estudiar francès i d’allí l’alfabet llatí m’és [//] el sé i 

no l’he estudiat aquí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones 

que viuen a Catalunya > [?] 

*VIK: Això és una àrea # això és regió on tothom adhereix les seves tradicions # 

però no han de negar l’altre # han d’adherir el seu # però han de reconèixer també el 

castellà perquè per exemple hi ha gent que venen d’altra banda d’Espanya i # al cap 

i a la fi encara som a Espanya # Catalunya. 

1. 

2. 

*YOR: < Creu que és necessari saber català per viure a Catalunya > [?] 

*VIK: Sí # si m’hi quedo # sí# però no penso quedar-m’hi. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: I si et quedes # per exemple has de quedar-t’hi # doncs # en cas que 

prenguessis la decisió de quedar-t’hi aquí, a Catalunya <penses que seria necessari 

[>]  saber el català > [?] 

*VIK:       [<] Sí  

*YOR: <Per què # per què penses que és necessari saber la llengua catalana  > [?] 
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6. 

7. 

8. 

9. 

*VIK: Per comunicar amb les institucions # a la botiga # a l’hospital # a la farmàcia. 

*YOR: Be # però per exemple tu pots fer-ho en castellà +... 

*VIK: Sí però # en un principi es nota que ho exigeixen més # als hospitals # al CAP 

ho exigeixen # ho saps. 

1. 

2. 

3. 

*YOR: <Ha canviat amb el anys la teva actitud cap a la llengua catalana> [?] 

*VIK: No #< Per què ha de canviar > [?] Simplement, el castellà l’utilitzes a tot 

Espanya # i per això +... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <Com percep el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida> [?] 

*VIK: La integració # que ens entenguem tothom i que tinguem en compte el+... 

doncs # estimar la nostra cultura # però# hem de donar # potser no em puc expressar 

correctament # i cap a la seva cultura # perquè nosaltres estem aquí. 

*YOR: Entenc que hem de conservar la nostra cultura #però també hem de respectar 

[>] l’altra. 

*VIK:             [<] Sí # sí #cada cultura té les seves característiques. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: < Creu que és necessari integrar-te a la societat on viu > [?] 

*VIK: Estaria bé que les persones s’integrin. 

*YOR: < Per què > [?] 

*VIK: Vius aquí # has de saber les tradicions aquí# sinó 100 per cent almenys # a un 

nivell. 

*YOR: < Per què > [?]< I si no les saps què> [?] 

*VIK: No hi ha cap problema # però has de tenir  bona actitud amb tothom[>] no 

t’has de confrontar # perquè aquest és així o l’altre és d’altra manera. 

*YOR:          [<]Així què+.... 

*YOR: Entenc que tu entens la integració a com una convivència benintencionada 

entre +... 

*VIK: Exactament # exactament. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Em pots dir alguns factors que han dificultat la teva incorporació a Lleida 

> [?] 

*VIK:  Doncs [...] si he de ser sincera # el primer habitatge que he tingut de lloguer 

# em va enganyar una immobiliària # еm van allotjar en un apartament on no hi havia 

aigua # i amb escàndols # amb tot # al cap i a la fi una companya de feina m’ha donat 

un cop de mà # em va presentar a una dona catalana que em va lloga un pis i vam 

viure molts anys allí # sense cap problema.  

1. 

2. 

*YOR: < Com la gent d’aquí percep els búlgars > [?] 

*VIK: Jo no tinc # mala+... 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: Penses que el fet de parlar català influeix sobre+... 

*VIK: Sí # la gent té una visió molt millor cap a tu. 

*YOR: El fet que utilitzes la llengua catalana canvia l’actitud de la gent capa tu. 

*VIK: Et diuen # això és Catalunya # sí # ho entenc # però m’has d’entendre que jo 

no puc entendre totes les llengües de cop i volta. 

1. 

2. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?]

  

*VIK: Els perceben bé. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen búlgar > [?]

  

*VIK: < Com poden percebre una persona que no entens> [?] t’aïlles d’ell # no pots 

mantindré contacte amb ell[>] de cap manera li pots explicar alguna cosa. 

*YOR:                                                      [<] t’entenc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: A través de l’enquesta ens has informat que no saps la llengua catalana. 

*VIK: Dic que no domino la llengua catalana # perquè tinc un nivell molt baix. 

*YOR: < Què vol dir un nivell baix> [?] 

*VIK: Doncs #per exemple # només se els dies de la setmana # els mesos # hola # 

adeu # unes altres fàcils # com tancat # doncs # d’aquest estil fàcils+... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: <Creus que és difícil aprendre la llengua catalana?> [?] 

*VIK: Penso que és difícil # perquè estic lluny d’aquesta llengua i no té res a veure 

amb la meva llengua # està molt lluny. 

*YOR: però tu saps una mica de francès [>] en sentit+... saps castellà. No penses que  

aquestes llengües no t’aproximen al català. 

*VIK:                                                              [<] Sí. 

*VIK:Probablement m’aproximaran # sí # com amb el castellà em serveix no 

m’esforço per aprendre el català.  

1. 

2. 

3. 

*YOR: <Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés d’aprenentatge 

de noves llengües> [?] 

*VIK: No # no ens ajuda # cadascun #  això és personal [//] predisposició personal. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

6. 

7. 

*YOR: < Creus que el català hauria de ser part de l’associació  > [?] 

*VIK: Potser sí perquè estem a Catalunya. 

*YOR: <Ajudaria l’ús d’aquesta llengua al desenvolupament de l’activitat cultural 

de l’associació a Lleida> [?] 

*VIK: No # l’associació està creada pel búlgars # <per què> [?] no veig +... ella està 

creada per reunir la societat búlgara # per intercanviar la cultura # en sentit # perquè 

els nens no oblidin els seus orígens i cultura.  



141 
 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: < No podria ser que l’associació fos un lloc on la gent d’aquí podria conèixer 

la nostra cultura  > [?] 

*VIK: < La gent d’aquí  > [?] 

*YOR: Sí # potser # però no penso que hi hagi gent d’aquí que ho vulgui fer.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

* YOR: Expliqui’m una experiència positiva i una experiència negativa que s’hagi 

trobat per Lleida quan els locals han percebut que el seu origen era migratori. 

*VIK: Sí # fa uns anys enrere [//]amb una companya meva # catalana # vam entrar 

en una joieria # ella va preguntar una cosa # hola # hola # estava interessada de 

comprar una cosa i la venedora pregunta de quina nacionalitat soc # que venim aquí 

per fàcil +... jo vinc aquí però no d’abusar sinó a treballar # no vull res que sigui 

regalat.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

* YOR: < Fora de la feina no has utilitzat cap de les llengües que domines  > [?] 

*VIK: Si tinc amics russos o de les repúbliques russes # parlem fora de feina en rus. 

* YOR: < I amb els polonesos > [?] 

*VIK: Els polonesos també # algun XXX però els polonesos no volen parlar en rus 

# professora de rus no volia parlar aquesta llengua # no volia i < i per què > [?] la 

política per què impedeix que la gent es respecti # aquí no parlem de política # no 

som Putin o ves a saber qui # nosaltres comuniquem com a persones # no és necessari 

# es la meva opinió.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones d’aquí > 

[?] 

*VIK: Castellà. 

*YOR: < En català> [?] 

*VIK: Ells saben que no el parlo i # directament en castellà # o si no entenc alguna 

cosa # quan # amb les companyes i elles parlen sobre algun tema comú # elles parlen 

català si he entrés alguna cosa # bé # però si no he entès res els hi pregunto si us plau 

traduïu en castellà perquè això no ho he entès # i elles m’expliquen. 

1. 

2. 

3. 

* YOR: < Quan ha de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines llengües 

ho fa> [?]   

 *VIK: Castellà. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: <Si alguna persona d’aquí et fa una pregunta o una explicació en català com 

et sents > [?] 

*VIK: Al principi sí # ara no# dic por favor castellano. 

*YOR: < Al principi quins sentiments et provocava +... > [?] 

*VIK: Menyspreu. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Per què > [?] 

*VIK: Perquè no saps  la llengua i els utilitzen la seva llengua. 

*YOR: Pensaves que et menyspreen. 

*VIK: Sí # canvien la cara.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Hi ha hagut ocasions quan et parlen en català a la vida quotidiana> [?] 

*VIK: Sí. 

*YOR: < Quines> [?] 

*VIK: Quan em preguntes per algun carrer o per l’abdicació d’alguna cosa. 

*YOR: < Amb quina freqüència > [?]  

*VIK: Molt esporàdicament.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Llegeix o has intentat alguna vegada llegir en català > [?] 

*VIK: Jo llegeixo en català. No tinc cap problema. 

*YOR: < I l’entens > [?] 

*VIK: El llegeixo # escrit # el llegeixo # català # espanyol # francès # tot +... la 

pronunciació la sé però parlant # no. 

*YOR: < I l’entens > [?] 

*VIK: No tot. 

*YOR: < Quin percentatge del que llegeixes ho entens> [?] 

*VIK: 30 # 40 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

YOR: < Com parlen, i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  

l’aprenentatge del català a Lleida> [?] 

*VIK: La majoria ja saben castellà # els nens que estudien aquí # ells sí # els el saben 

perquè estudien el català. 

*YOR:  < I aquells que no l’estudien> [?] 

*VIK: La majoria saben castellà. 

*YOR: < Però per aprendre la llengua catalana estan predisposats o no estan 

predisposats> [?] 

*VIK: No penso que estan predisposats. 

*YOR: < Per què> [?] 

*VIK: Jo penso que ja amb aquesta edat no puc estudiar una altra llengua. 

*YOR: < I la gent més jove que tu> [?] 

*VIK: Sí # els més joves més ràpid aprenen. 

*YOR: < Però estan predisposats> [?] 

*VIK: Això és molt individual # si algú vol estudiar # si vol i ha estudiat i vol  

progressar a la feina  ells l’aprenen. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Hi ha ocasions que barrejar llengües búlgar, català, castellà, rus, anglès # 

o barrejar  lletres de diferents alfabets? > [?] 

*VIK: A l’hora d’escriure no. 

*YOR: Així que sobretot parlant barreges de llengües. 

*VIK: Inclòs quan comunico amb gent d’altres nacionalitats i quan ens escrivim pel 

messenger o WhatsApp i em diuen tu  escrius molt bé # escrius molt correctament. 

*YOR: < En quina llengua > [?] 

*VIK:Sempre intento tot el que sé que sigui ben après. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

*YOR: < Com busques informació, per exemple per trobar feina > [?] 

*VIK:  per Internet # i directament a les oficines a Lleida, a les ETT a través d’amics 

totes les vies possibles # per exemple tinc fets aquí  diuen Currículums nosaltres 

diem Автобиографии # en tinc fets # els actualitzo i quan busco feina començo # 

en necessites un [>] te’n. 

*YOR:                    [<] < Amb el full > [?] [>]< I pel correu electrònic> [?] 

*VIK: Abans ho feia ara ja no em recordo com es feia # abans utilitzava un portàtil 

però ara no utilitzo el portàtil i no tinc un CV actualitzat al portàtil o al mòbil # tinc 

el CV en paper i així. 

*YOR: < En quina llengua està escrit el CV > [?] 

*VIK: En castellà.  

*YOR: < En quina llengua parles en les ETT > [?] 

*VIK: En castellà. 

*YOR: < I per internet quina llengua utilitzes > [?] 

*VIK: En castellà. 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Creus que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a l’hora 

d’obtenir informació > [?] 

*VIK: No # a la meva feina l’importat és que tinguis força per treballar. 

 

 

Entrevista informant 2: Tania
 

% Com 9/08/2021. 19h. Online. Traducció en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. 

Cadascun d’ells comença amb una numeració nova. 
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 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

% Com Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el segon informant (*TAN) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR:  < Per quines raons vas venir a viure aquí i per què vas triar aquest poble o ciutat 

de la província de Lleida> [?] 

*TAN: Per raons familiars # el meu pare va venir aquí i jo vaig decidir que vull provar # 

per reunir-nos tota la família juntes # per curiositat # la curiositat em va portar a Lleida # 

la curiositat de conèixer com viu la gent d’aquí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Suposo has  tingut unes expectatives en un principi> [?] 

*TAN: Sí en tenia # i no es van complir. 

*YOR: < No es van complir > [?] 

*TAN: No es van complir # sí # perdó # he pensat que començaré a treballar de seguida # 

pensava que fora està tot perfecte # vas i comences a treballar XXX # veus que la realitat 

no és així i si no aprens la llengua i si comences fer sol les coses no tindràs resultats. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

*YOR: <Va topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya > [?] has esmentat la 

barrera lingüística +... 

*TAN: Principalment és la barrera lingüística # bàsicament és això el que més em 

preocupava # i per això em vaig apuntar de seguida a estudiar per poder entendre la gent 

i perquè m’entenguin ells. 

*YOR: <Quina llengua vas començar a estudiar de seguida > [?] 

*TAN: En un principi vaig estudiar a la Creu Roja # castellà <em sents> [?] 

*YOR: Sí # et sento sí. 

*TAN: : En un principi vaig estudiar castellà a la Creu Roja # penso que vaig estudiar tres 

nivells # després # vaig estudiar en una acadèmia llengua catalana # un any # Ilerllengües 

# si no recordo malament # després vaig estudiar a l’Escola Oficial d’Idiomes # tres anys 

i mig. 

*YOR: <Quina llengua> [?] 

*TAN: Castellà. 

*YOR: <Quants anys  vas estudiar castellà en total> [?] 

*001: Cinc.  

*YOR: <I llengua catalana> [?] 

*TAN: Català # tres o quatre # en total però no tant seriosament # he estudiat el castellà 

molt més conscientment. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

*YOR: <Mantens contacte amb gent de Bulgària> [?] 

*TAN: Sí 

*YOR: <Amb qui> [?] 

*TAN: Parents # amics +... 

*YOR: <Amb quina freqüència> [?] 

*TAN: Doncs # dos cops a la setmana. 

[...] 

*TAN: Facebook escurça la distància entre nosaltres. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <On has après rus> [?] 

*TAN: He estudiat rus a l’escola un any # era una assignatura obligatòria durant un any. 

[...] 

*YOR: <I l’anglès> [?] 

*TAN: L’anglès # tres anys. 

*YOR: <Era obligatori> [?] 

*TAN: Sí # sí de la mateixa manera # era obligatori. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: <Abans t’he preguntat quines llengües domines i el búlgar no l’has esmentat +...> 

[?] 

*TAN: Dons # perquè el búlgar és la meva llengua materna i per això l’he saltat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*YOR: <Quines llengües parleu a casa> [?] 

*TAN: Búlgar. 

*YOR: <A la feina> [?] 

*TAN: Castellà i català.  

*YOR: <I quan vas a comprar> [?] 

*TAN: Català. 

*YOR: <Amb els amics> [?] 

*TAN: Castellà.  Bàsicament castellà.  

*YOR:  <Amb els amics de Bulgària> [?] 

*TAN: Amb els amics de Bulgària en búlgar. 

*YOR: <Tens amics catalans> [?] 

*TAN: Sí. 

*YOR: <En quina llengua parles amb ells> [?] 

*TAN: En català. 

1. 

2. 

*YOR: <Què és Espanya per tu> [?] 

*TAN: La meva llar. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: <I Catalunya> [?] 

*TAN: La meva llar # més concretament # respecte Espanya la meva resposta no és exacta 

# em referia a Catalunya. 

*YOR:  <Llavors, què és Espanya per tu> [?] 

*TAN: Espanya és # bellesa una bella naturalesa # bon llocs per passejar i Catalunya és la 

meva llar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17. 

18. 

 

*YOR: < Com explica el bilingüisme català/castellà de Catalunya > [?] 

*TAN: Noto com s’hi hagués una enemistat # no se com formular la meva resposta +... 

*YOR: Tal com ho sents. 

*TAN: Hi ha una tensió entre ells. 

*YOR: < Entre les dues llengües > [?] 

*TAN: Sí. 

*YOR: < En què has notat aquesta tensió > [?] 

*TAN: Doncs # hi ha gent que és sent espanyola i no accepten la llengua catalana. 

*YOR: < I viceversa > [?] 

*TAN: Viceversa # amb poca freqüència potser # perquè molt sovint [>]  trobes  

catalans que quan veuen que no saps català comencen a parlar castellà però es molt 

freqüent veure espanyols  que es neguen a parlar català [>] perquè m’havia passat per 

exemple he volgut practicar la llengua catalana però la gent # que ha arribat ‘altres parts 

d’Espanya # d’Andalusia per exemple # et dono exemple uns veïns nostres ells no parlen 

la llengua catalana.  

*YOR:                                                                                                                [<]  Has 

trobat +..                                                                                          [<]  Mhm+.. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*YOR: < Quan vas arribar aquí sabies que existia la llengua catalana > [?] 

*TAN: Sí, ho  havia sentit però no tenia clar quin tipus de llengua és # no sabia [/] res 

sobre aquesta llengua # no sabia cap coneixement # Sabia que parlen català però no tenia 

coneixements. 

*YOR: < Durant els anys viscuts a Catalunya ha canviat d’alguna manera la seva 

percepció sobre la llengua catalana > [?] 

*TAN: En un principi estava escèptica ja que la llengua oficial que jo tenia com a 

percebuda com tal doncs # la llengua que tots s’entenen a Catalunya és la llengua 

castellana # i m’havia imaginat que sabent castellà en tindria prou però amb els anys vaig 

entendre que la llengua catalana és important i bàsica # i si vius a Catalunya la primera 

llengua que has d’aprendre és la llengua catalana i després la castellana. 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

*YOR: Mhm +... 

*TAN: Això he descobert amb els anys i he comptat com un error que havia de començar 

amb el català i després castellà perquè segurament m’hagués sigut molt més fàcil.  

*YOR: < Quina cosa et seria més fàcil> [?] 

*TAN: Aprendre primer el català. 

*YOR: No < Per què prioritzes la llengua catalana > [?] 

*TAN: Perquè jo visc a Catalunya i penso que com a respecte cap a la gent i el lloc on 

visc es necessari com a mínim fer un esforç d’aprendre fins un punt la seva llengua i 

d’aquesta manera serè acceptada i sentir-me còmode.  

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones que 

viuen a Catalunya i a Lleida en particular> [?] 

*TAN: Segons el meu parer ells tenen amor [//] senten amor cap ala seva llengua # això 

m’ha fet molt bona impressió que aquesta gent estima la seva llengua la protegeixen i 

lluiten per no perdre-la i # no se+ ... principalment és això. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per aquelles persones 

que no són d’aquí> [?] 

*TAN: Penso que pel mateix motiu que és important per mi # perquè es sentin acceptats 

perquè es sentin còmodes i per mostrar respecte per aquesta gent que els ha acceptat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: < Com percep el procés d’integració > [?] 

*TAN: Aprendre la llengua # la primera frontera. 

*YOR: < I després # la segona > [?] 

*TAN: La comunicació amb la gent # la primera barrera # la principal barrera és la barrera 

lingüística # quan superes aquesta barrera lingüística i comences a comunicar amb la gent 

tu ja estàs integrat perquè comences tenir entorn # amics # feina. 

*YOR: <Creu que és necessari integrar-se a la societat on viu > [?] 

*TAN: Sí. 

*YOR: <Per què > [?] 

*TAN: Si no vas d’excursió # evidentment que sí. 

*YOR: <Per què > [?] 

*TAN: Perquè # no pots tenir una vida social. 
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13. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <Quins factors creu que l’han ajudat o dificultat en la seva incorporació a Lleida 

> [?] 

TAN: És un mateix el  factor que ha sigut un obstacle i m’ha ajudat # és que no coneixia 

a ningú # no he tingut a ningú que m’ajudi i qui confiar  i que m’havia d’espavilar sola i 

tan com pugui i al mateix moment això és el que m’ha ajudat moltíssim perquè m’ha ajudat 

a espavilar-me sola # no espero que algú altre em faci la feina. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 

*TAN: Molt bé. 

*YOR: < Has tingut alguna experiència > [?] 

*TAN: Sí # cadascun que veu que poso un mínim esforç # m’accepta amb molts bons 

sentiments i fa tot el possible que l’entengui.  

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen castellà> [?] 

*TAN: Be # de la mateixa manera però es veu molta més voluntat dins dels catalans quan 

parles català # voluntat d’ajudar-te # potser és perquè per ells és molt important conservar 

la seva llengua i per això se n’alegren quan algú mostra respecte cap a la seva llengua i et 

miren d’alta manera i intenten ajudar-te # valoren el teu esforç.  

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen búlgar > [?] 

*001: Potser no gaire be perquè # segons jo # no vull que soni malament però aquesta gent 

no vol integrar-se # un grup determinat de gent que parlen entre ells només en búlgar i 

estant tancats per nous coneixements i no tenen ganes d’entrar al [//] integrar-se a la 

societat.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*YOR: < El fet de saber català t’ha ajudat a tenir més avantatges laborals i socials o no> 

[?] 

*TAN: Sí penso que m’ha ajudat XXX he superat una gran barrera [>] exactament que 

parlàvem # al Consorci # mitjançant el teatre # el programa que teníem del teatre [>] he 

saltat la barrera de començar de parlar # jo sentia  por quan parlava perquè no fos que 

digués alguna cosa incorrecta  o alguna tonteria # d’allí vaig fet el salt i això potser va ser 

l’ajuda més gran que he tingut i això em va ajudar de saltar la barrera de començar a parlar 

independentment que dirà la gent #inclòs si dic alguna cosa malament ells em corregiran 

i m’ajudaran però he de parlar. 

*YOR:                                                                                                        [<]< Quina>[?] 

                                        [<]< Quina barrera has saltat >[?] no t’he entès. 

1. *YOR: < Creus que és difícil aprendre la llengua catalana > [?] 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*TAN: No és difícil # l’important és que es practiqui # en el meu cas # no el percebo com 

a difícil # és una llengua bella # guapa # sonora però és molt important practicar tot el que 

s’aprèn # en el meu cas com no tinc gaire contactes no el practico suficientment i per això 

el meu nivell no és tant bo com m’agradaria tenir-lo. 

*YOR: <En un principi creu que  existeixen prou llocs i circumstàncies per poder practicar 

la llengua catalana > [?] 

*TAN: Sí per exemple el teatre. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés d’aprenentatge de 

noves llengües > [?] 

*TAN: Penso que no. 

*YOR: < Per què > [?] 

*TAN: Penso que és qüestió de voluntat i fins quin punt tens la facilitat # i no és qüestió 

d’origen # escrivint # potser sí som privilegiats # no tenim dificultat per escriure però 

oralment penso que no. 

 *YOR: < Dius que ens és més fàcil escriure en català [>] tot i que tenim un alfabet diferent 

> [?] 

*TAN:                                                                                     [<] Sí   

*TAN: Malgrat la diferencia dels alfabets nosaltres no tenim tantes dificultats a l’hora 

d’escriure # ens costa més parlar. 

*YOR: < Quina cosa ens dificulta a l’hora de parlar la llengua catalana > [?] 

*TAN: Hi ha lletres que no existeixen al nostre alfabet. 

*YOR: < Quines > [?] 

*TAN: a l’hora de pronunciar # ara no t’ho se  dir. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: < Creus que el català hauria de ser part de “Mechta”> [?] 

*TAN: Sí # ho crec i penso que seria molt bé que cadascun # encara mínimament # tingui 

coneixements en aquest aspecte i també penso que estaria molt bé que per la integració 

dels búlgars que inventem algun tipus de programa que ajudi a les persones # els búlgars 

a integrar-se a Catalunya # sigui alguna classe d’història per exemple # nosaltres hem de 

saber la historia d’aquesta gent # les tradicions #  això per una banda # estaria bé que 

s’ensenyi a un nivell baix el català # encara que fos un búlgar que tingui coneixements de 

la llengua catalana que els traspassi als altres búlgars # penso que la gent seria molt més 

motivada i es sentiran més segurs si entre ells s’ajuden en català i entendre la llengua.  

*YOR: < Ajudaria l’ús d’aquesta llengua al desenvolupament de l’activitat cultural de 

l’associació a Lleida> [?] 

*TAN: Sí # aquesta associació és a Catalunya. 
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13. 

14. 

15. 

*YOR: < I+...> [?] 

*TAN: Doncs # de la mateixa manera # per millor integració  per la popularització. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: Expliqui’m una experiència positiva i una experiència negativa que s’hagi trobat 

per Lleida quan els locals han percebut que el seu origen era migratori. 

*TAN: Negativa # be # doncs positiva per exemple # vaig a una institució i he d’explicar 

alguna cosa en català i em col·lapso # no em surt la paraula i no la recordo i la gent 

m’ajuden # me la diuen i al cap i a la fi ens entenem.  

*YOR: I negativa +... 

TAN: Negativa # en un principi potser # una única vegada vaig sentir una imposició  # per 

part d’una metgessa que em va dir que si visc a Catalunya estic obligada de saber la llengua 

catalana # però amb el temps em vaig adonar que no era una cosa tan negativa # llavors 

ho vaig percebre així. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones d’aquí > [?] 

TAN: En català # la majoria de les vegades # últimament # però són gent que saben que 

jo tinc ganes d’aprendre’l # la resta en castellà XXX hi ha catalans que em parlen 

directament en castellà. 

*YOR: <Per què penses que ho fan> [?] 

*TAN: Perquè saben que soc estrangera i pensen que per mi és difícil el català i 

automàticament comencen en castellà.   

*YOR: < Quan ha de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines llengües ho fa 

> [?] 

*TAN: En català. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Si alguna persona d’aquí li fa una pregunta o una explicació en català com et 

sents > [?] 

* TAN: Tinc sensacions agradables. 

*YOR: < Per què > [?] 

*TAN: Perquè aquesta persona no em menysprea sinó em mostra # que soc igual que ell 

# no tinc aquest +... com soc estrangera m’han de parlar en castellà perquè no se català # 

al contrari em parla com una persona igual que ell # el fet que no soc catalana no vol dir 

que no puc aprendre el català. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < A més a més les persones que saben que saps la llengua catalana en quines altres 

ocasions et parlen en catalana> [?] 

TAN: A la botiga # a les administracions +... 

*YOR: < Sents aquesta llengua en unes altres ocasions > [?] 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

TAN: No. 

*YOR: Per la tele # la ràdio+... 

TAN: La radio sí # però la tele no perquè n miro la tele # cap tipus.  

*YOR: I musica #< musica catalana escoltes > [?] 

*TAN: Sí 

*YOR: < Amb quina freqüència > [?] 

*TAN: Per la ràdio quasi cada dia. 

*YOR: < Llegeix en català > [?] 

*TAN: De tant en tant. 

*YOR: < Què llegeixes > [?] 

*TAN: El diari # principalment el diari. 

1. 

2. 

[%com] 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.  

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

*YOR: < Com parlen, i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  l’aprenentatge 

del català a Lleida > [?] 

L’informant sospira  

*TAN: Doncs # penso que no estan gaire predisposats 

*YOR: < Per què > [?] 

*TAN: Per què s’han tancat dins seu i parlen només i únicament amb els búlgars # com 

t’he dit abans # això és un obstacle però # això són una part dels búlgars # hi ha gent que 

està molt ben predisposada i tenen molta voluntat+... conec búlgars que realment saben 

català a un nivell molt bo # els hi agrada aquesta llengua # l‘estudien # la practiquen # hi 

ha una divisió entre la gent búlgara # hi ha gent que no els agrada la llengua catalana i 

gent que volen integrar-se i volen aprendre la llengua catalana.  

*YOR: < Com representaries aquesta divisió en percentatge > [?] 

*TAN: Potser són més aquests que # aquets que jo conec # no se # d’aquests que jo conec  

penso que són més la gent que no volen saber la llengua catalana. 

*YOR: < Què diuen i que comenten > [?] 

* TAN: Diuen que no poden parlar català # que és difícil # es posen barreres. 

*YOR: < Com qualifiquen la llengua catalana > [?] 

*TAN: Que és una llengua difícil # però jo penso que hi ha manca d’informació # de 

llibres # de diccionaris que també té un impacte important # és a dir la gent no tenen accés 

a la llengua perquè la puguin aprendre a casa # inclòs aquells que tenen ganes no tenen 

prou materials. 

*YOR: < Quins tipus de diccionaris falten > [?] 

*TAN: Diccionaris de català en búlgar i de búlgar en català # també llibres # en el mateix 

moment hi ha materials en espanyol i diccionaris de castellà en búlgar i de búlgar en 

castellà # i una gran varietat de llibres # en canvi en català no hi ha res # al menys jo no 
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25. 

26. 

27. 

28. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

n’he vist # potser aquí la gent troba un obstacle perquè a ells els és molt més fàcil aprendre 

castellà ja que tenen molts llibres i prou materials # a partir d’aquí ells veuen dificultat de 

traduir # sobretot si el nivell de coneixement lingüístic és baixet # de castellà en català i 

del català en castellà # tot és molt més difícil # pot ser això és el que frena la gent. 

*YOR: Suposo que tu has tingut els mateixos problemes < Com els has resolt > [?] 

* TAN: Sí no trobo la paraula al diccionari pregunto coneguts que vol dir la paraula i en 

quins casos s’utilitza. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*YOR: < Hi ha ocasions que barrejar llengües o barrejar  lletres de diferents alfabets> [?]  

*TAN: Sí # contínuament em passa. 

*YOR: < Em pots explicar algun cas> [?]   

*TAN: Per exemple molt sovint utilitzem la paraula vale en lloc de d’acord. 

*YOR: Et contaré una experiència meva # jo vaig arribar aquí per realitzar la pràctica 

relacionada amb les meus estudis # sabia parlar només la llengua castellana #  vaig estar 

treballant en un restaurant de cambrera # quan prenia la nota dels clients m’apuntava amb 

lletres ciríl·liques totes aquelles paraules que no entenia en català o en castellà si fos el cas 

# després consultava amb els companys que volien dir les paraules apuntades # i realitzava 

la comanda. 

*TAN: Jo també ho he fet perquè no sabia quina paraula com es pronuncia # per manca 

de diccionaris. 

1. 

2. 

3. 

4. 

[%com] 

*TAN: També a vegades mentre parlo en búlgar em surt la paraula en castellà. 

*YOR: < Em pots donar un exemple> [?]   

*TAN: Fregona  

*YOR: Per exemple Дай ми fregonata. 

En búlgar Дай ми [Dai mi] vol dir dona’m . Fregonata és una pràctica translingüística on 

s’afegeix cap a la paraula  fregona l’article determinat de femení en búlgar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: <Com busques informació (en línia - webs, correu electrònics, portals per fer 

consultes: presencialment, trucant pel telèfon a l’administració, un amic...)> [?]   

*TAN: Google. 

*YOR: Presencialment, trucant pel telèfon +... 

*TAN: Presencialment també # per mi el tracte personal és el millor # primer al Google 

per descobrir on has d’anar. 

*YOR: < Per què el tracte personal és la millor via> [?]   
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

*TAN: Per que veus les reaccions de l’interlocutor # si tens dificultats amb la llengua # 

desapareixen # si alguna cosa no saps dir la persona t’ajudarà t’entendrà. 

*YOR: < Quines llengües utilitzaràs > [?]   

*TAN: Català. 

*YOR: < Només > [?]   

*TAN: En un principi sí i després en castellà. 

*YOR: < Creus que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a l’hora 

d’obtenir informació > [?]   

*TAN: Sí. 

*YOR: < Ens pots explicar algun cas o experiència seva en aquest sentit > [?]   

*TAN: Durant el confinament necessitava un document que estava en català però no 

existia en castellà # i això em va dificultar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < És fàcil trobar informació per saber com i on es pot aprendre català > [?]   

*TAN: No # no era fàcil # no hi ha prou informació. 

*YOR: < Com has trobat tu aquesta informació > [?]   

*TAN: Casualment # he buscat on puc fer un curset # he preguntat gent d’aquí que m’han 

orientat cap a un lloc # allí no havia llocs i després he rodat sola i finalment he trobat una 

acadèmia i m’he apuntat.  

*YOR: < Una acadèmia privada > [?]   

*TAN: Sí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Qui t’ha orientat cap a CNL > [?]   

*TAN: Una amiga # havia acabat CNL i estava molt contenta i ella m’ha recomanat aquest 

centre.  

*YOR: < Em pots dir alguns llocs que coneixes on es pot aprendre la llengua catalana > 

[?]   

*TAN:Sí # doncs # CNL # Ilerllengues # EOI # Creu roja  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

YOR: < Creu que la gent que vol aprendre aquesta llengua disposa de molta varietat de 

llocs maneres i mètodes per fer-ho > [?]   

*TAN: Gran varietat no n’hi ha però hi ha maneres. 

*YOR: *YOR: < Em pots dir algun llocs on es pot aprendre la llengua catalana online > 

[?]   

*TAN: No # jo no # però estaria bé que hi hagi aquesta possibilitat més que res per 

situacions com aquesta # de confinament.  

1. 

2. 

3. 

*YOR: <Quina és l’activitat d’aprenentatge que més li va agradar > [?]   

*TAN: Les cançons # hi havia una manera molt bona d’aprenentatge # molt assequible # 

posaven caçons que havíem d’entendre i escriure textos descriptius relacionats amb les 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

cançons # el tema # el contingut # penso que és una manera molt fàcil per la gent que li 

agrada la música és una manera molt fàcil d’aprendre la llengua .  

*YOR:  Interessant. 

*TAN: També els llibres # a vegades llegíem un llibre i havíem de comptar-lo # això 

també és una activitat molt interessant  [>] que a mi em va agradar moltíssim. 

*YOR:                                                                             [<] La lectura +... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Quina és l’activitat d’aprenentatge que menys li va agradar > [?]  

*TAN: La part de la gramàtica # allí tinc dificultats. 

*YOR: < Com vas superar els problemes amb la gramàtica > [?] 

*TAN: la gramàtica és diferent de la nostra i em resultava més difícil d’aprendre. 

*YOR: < Quines activitats gramaticals no et van agradar > [?] 

*TAN: El passat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Vas topar amb algun tipus de problemes durat el procés d’aprenentatge > [?] 

*TAN: Repetiré # la manca de material didàctic de búlgar en català i de català en búlgar 

# hi ha frases fetes que si no tens un diccionari no pots traduir-les # i si no tens cap persona 

que et pugui ajudar +...  

*YOR: < A part d’aquests tipus de diccionaris creus que hi ha prou materials didàctics 

d’altres tipus > [?] 

*TAN: Sí d’altres materials didàctic #n’ hi ha prou varietat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Quins aspectes ha trobat fàcils durant el seu procés d’aprenentatge de la llengua 

catalana > [?] 

*TAN: El present d’indicatiu. 

*YOR: Així que una altra vegada la gramàtica +...  

*TAN: Sí # la gramàtica # el present d’indicatiu. 

*YOR: <I recordar les paraules+... > [?] <Les paraules són difícils per recordar > [?] 

*TAN: Sí # per mi personalment # són difícils # algunes d’elles sí que són difícils # n’hi 

ha unes altres que no ho són tant. 
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Entrevista informant 3: Rosi
 

% Com /08/2021. 11h. Duració: 1:22.48  Lleida, pati interior al carrer Canonge Brugolat  37. 

Traducció en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitza paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. Cadascun 

d’ells comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

% Com Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el tercer informant (*ROS) 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR:  < Per quines raons vas venir a viure aquí i per què vas triar (aquest poble o 

ciutat de la província de) Lleida> [?] 

*ROS: Perquè el meu home va canviar de feina i #  hem torbat un pis de lloguer on 

vivíem només els dos # perquè a Fraga vivíem amb altra gent.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

*YOR:  < Quines eren les seves expectatives > [?] 

*ROS: En un principi quan marxes de Bulgària la primera expectativa que tens és 

trobar feina # qualsevol tipus # començar d’algun lloc # la única expectativa que he 

tingut és començar a treballar i a estudiar castellà # em vaig matricular en un curs 

per estudiar castellà i poc a poc m’han sortit ofertes de treball per netejar cases i 

realment he rebut molta feina de cop i volta. 

*YOR: Així que +... 

*ROS: De fet les meves expectatives eren  de trobar feina i  d’aprendre la llengua # 

aprendre el castellà # perquè # no se perquè # de fet perquè així m’havien aconsellat 

que primer he d’aprendre castellà # de fet fa 15 anys tots els estranger començaven 

a estudiar primer castellà # penso que ara també és així # perquè # des del punt de 

vista aquest # quants surt de Catalunya et frena +... és a dir, amb el castellà et pots 

comunicar +... ja saps # jo no t’he d’explicar com funcionen les coses. 

*YOR: M’agradaria que ho expliquis perquè la gent que llegirà les teves opinions no 

ho saben. 

*ROS: Quan surts de Catalunya el català es queda aquí a Catalunya # però amb el 

castellà pots comunicar-te aquí i fora de Catalunya # perquè nosaltres som estrangers 

# avui tinc feina aquí demà podré tenir feina a Madrid # si haguéssim comprat un pis 

aquí llavors potser +... tampoc estàs segur que estaràs aquí per sempre i et quedaràs 



156 
 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

# quan ets un estranger i vens d’altres llocs l’aprenentatge de la llengua està vinculat 

amb allò que et pugui ser d’utilitat en una escala territorial més ampla # potser per 

això tothom que ha vingut aquí +^ 

*YOR: Comença amb l’aprenentatge del castellà. 

*ROS: Sí i la gent et suggereix que comencis amb el castellà # perquè no se sap res 

# < Ho entens > [?] # des d’aquest punt de vista. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR:  < Vas topar amb algun obstacle per incorporar-te a Catalunya > [?] 

*ROS: De fet # des de punt de vista professional jo he vingut des de Bulgària amb 

la idea que trobaré la mateixa feina o similar de la que feia allí # al sector tèxtil jo he 

sigut modista # he sigut responsable de l’àrea de la qualitat d’una fàbrica  enorme 

amb  cinc cennts maquines, moltes treballadores +... aquí no hi ha una cosa així # i 

jo quan vaig arribar estava molt desesperada perquè vaig buscar en un principi  eeem 

[//] vaig bucar una feina relacionada amb alguna fàbrica de tèxtil i la meva decepció 

va ser que la feina que he exercit durant deu anys aquí s’acaba.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*ROS: Vens aquí i penses # < mare meva > [!] ara vinc aquí netejaré # treure la pols 

# els vàters i etcètera # i de cop i volta t’obre la porta una àvia que t’ofereix un cafetet 

# algun refresc i somriu i tu dius # això no és tan malament com em pensava # poc a 

poc comencés a estudiar castellà # ella està predisposada que tu vens de fora i parles 

castellà # ells # la gent d’aquí # els catalans # ells estan predisposats que als 

estrangers han de parlar en castellà. 

*YOR:  < Hi ha àvies que utilitzen normalment al seu dia a dia la llengua catalana > 

[?] 

*ROS: Totes. 

*YOR:  < I es dirigeixen cap a tu +... > [?] 

*ROS: En castellà # només en castellà # de fet tinc una padrina # llavors netejava 

moltes cases # ara en tinc  només 4 # perquè després de l’embaràs XXX m’he quedat 

a casa # no tenia a ningú que cuidés el meu fill # no em vaig atrevir  a inscriure’l en 

una llar d’infants # i la gent ha trobat una altres persones que em substitueixin. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*ROS: Tinc persones que # per exemple # encara treballo per aquesta família # ell 

és espanyol # penso que és d’Extremadura # l’àvia és catalana # ella li parla en català 

# ell en castellà i ells dos s’entenen perfectament # no tenen cap problema # ella sap 

parlar en castellà # ella li parla en català # ell li respon en castellà # i no tenen cap 

problema i s’estimen i són super super super +... i porten vivint molts anys junts i 
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7. encara ara estan junts sense conflictes  # és a dir # la gent quan vol entendre’s ho 

poden fer en dues llengües diferents. 

1. 

2. 

*ROS: Fa uns dies faig intentar fer una oració en rus i vaig barrejar tres paraules en 

rus i dues en anglès # < Què vaig dir > [?]  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

[%com] 

*ROS: Tinc uns veïns a la planta de sota que són # de fet ella és russa el seu home 

és de Moldavia # però parla més rus que moldau # és molt semblant al romanès però 

predomina el rus # ell em va preguntar < Говоришь по руски > [?] i jo voli dir-les 

# nois fumeu molt # vaig dir # no me’n recordo# but # no me’n recordo però vaig 

barrejar-ne dues en anglès i tres paraules en rus. 

Говоришь по руски [Gаvаriʃ pa ruski] vol dir:  Parles rus? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*ROS: He intentat estudiar català # però em vaig decebre moltíssim # era un 

programa gratuït on em vaig apuntar. 

*YOR: < On # on vas estudiar> [?] 

*ROS: Al casal +... en un cassal # venia un noi que apareixia de tant en tant # va 

començar a ensenyar-nos alguna cosa # ens diu alguna cosa # escriu una altra a la 

pissarra + ...  

*YOR: < Quin centre cívic era > [?] 

*ROS: Exactament no me’n recordo quin # i on m’havia apuntat # però me’n recordo 

que era a Cappont. 

*YOR: < Centre Cívic de Cappont > [?] 

*ROS: Potser sí # allí era # allí ens havien de fer els cursos # hi havia només 

estrangers que # doncs +... 

*YOR: < Quin any va ser> [?] 

*ROS: El meu fill encara no havia nascut # aproximadament dos mil nou # dos mil 

deu va ser # i hi havia molts estrangers # molts negrets # negres # no ser com 

anomenar-los perquè no agrada gaire aquesta paraula # i aquesta gent s’havia apuntat 

a estudiar només per rebre més fàcilment la residència. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

*YOR: < Quan anys vas estudiar castellà> [?] 

*ROS: Castellà # igual a Cappont #  vaig anar a Camps Elisis# hi ha una escola allí 

# a l’edifici vell # allí em vaig matricular # penso que el director mateix feia el curs 

# també hi havia molts estrangers # però ell realment feia bé les classes # ell s’havia 

proposat de fer-ho bé i allí vaig aprendre alguna cosa.  

1. 

2. 

3. 

*YOR: < A l’hotel on treballes quines llengües parleu> [?] 

*ROS: En  castellà # tenim un noia boliviana i potser per +... però jo veig que amb 

la majoria dels clients parlen en castellà. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < No has sentit cap altra llengua> [?] 

*ROS: estic treballant allí des de divendres # quatre dies fa que treballo allí # si he 

de ser sincera  no he sentit res en català. 

*YOR: < o anglès o rus > [?] 

*ROS: Res de res.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

*YOR: < Quines llengües parles amb els teus amics> [?] 

*ROS: Amb els búlgars parlo en búlgar # amb # en castellà # per exemple moltes 

vegades es relaxen i em parlen en català i els entenc # cap problema # no tinc 

problemes per entendre’ls # XXX i a vegades # parlo amb la gent d’aquí # a vegades 

em pregunten # perdó <m’has entès el que et dic> [?] dic sí # t’he entès # és 

preocupen que si em parlen en català no els entendré. 

 *YOR: < Quan saben que els entens en català et continuen parlar en català> [?] 

*ROS: No.  

*YOR: <Per què> [?] 

*ROS: Perquè la gent # la gent d’aquí té el costum de parlar als estrangers en castellà 

# és clar que tenen aquest costum # n’hi ha molts # tu saps # hi ha molts matrimonis 

mixtes de catalans amb andalusos i etcètera i això el que t’he explicat de l’àvia i l’avi 

és habitual per moltes famílies # la gent parlar el català i el castellà i s’entenen 

perfectament # així que estan acostumats parlar a la gent de fora en castellà. 

*YOR: <Quan canvien de català en castellà com et sents> [?] 

*ROS: Normal # aquest és el seu # no em sento estranya pel fet que canvien la llengua 

#el fet que canvien la llengua no em fa sentir per exemple # no tan propera amb ells 

# em sento de la mateixa manera quan em parlen només en català # potser el 

problema és que corre el risc que no entengui alguna cosa #<m’entens> [?] hi ha 

coses que potser no entendré # per exemple els temps verbals # sobretot # el passat i 

el futur per mi són molt estranys # perquè van al revés que en castellà # això ho he 

descobert quan el meu fill estudiava la llengua catalana # i aquí ja em perdo # no 

entendré si em parlen en el present o en el passat.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Què és Espanya per tu> [?] 

*ROS: No m’havia parat a pensar # gens # si em preguntes que és Bulgària per mi 

m’emocionaré # però < Què és Espanya> [?] no ho se # potser una llar # sí en aquest 

moment és la meva llar # un sostre # tranquil·litat. 

*YOR: < I Catalunya> [?] 

*ROS: Catalunya és el mateix # jo no les separo # de cap manera # interiorment # 

els separo # és una part # com t’ho explico # per mi tot està unit # aquí soc amb el 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

cotxe # de moment # si # vaja vivim en uns temps # al moment # en un món obert 

que no saps demà on ens portaran les circumstancies # jo # abans de venir aquí vaig 

pensar que sempre seria a Bulgària i allí moriria i que aniria de XXX però que un dia 

tornaria # quan vaig venir aquí # després del primer any  # no volia tornar a Bulgària.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*YOR: < Abans de venir sabies que aquí que la societat catalana és bilingüe > [?] 

*ROS: Sí # ho sabia < Saps d’on ho sabia> [?]  

*YOR: < D’on > [?] 

*ROS: Del Hristo Stoichkov # sí # el explicava com la seva filla parla no se quantes 

idiomes i feien comentaris llavors # és fins i tot una mica estúpid comentar això # 

feien comentaris [//] a Bulgària feien comentaris que la seva filla parlava el castellà 

i el català on el català és un dialecte de la llengua espanyola. 

*YOR: < On l’has sentit això> [?] 

*ROS: Això # ell feia una entrevista per Всякя неделя 

Всякя неделя [Vsiaka nedelia] és un programa que feien per la televisió nacional de 

Bulgària. 

 *YOR: Per la televisió nacional. 

*ROS: Per la televisió nacional # i criticaven perquè les seves filles no parlen 

correctament la llengua búlgara # llavor elles parlaven bastant malament i el va  dir 

# que m’expliqueu # les meves filles parlen cinc llengües i va començar a comptar 

català castellà angles i no sé que més i búlgar que m’expliqueu que parlen malament 

búlgar < Vosaltres sabeu que és parlar tantes llengües> [?] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*YOR: < Després quan vas arribar aquí com vas viure aquest bilingüisme a 

Catalunya > [?] 

*ROS:  Doncs això és una riquesa # no és tant dolenta aquesta cosa de saber parlar 

dues llengües < I què> [?] només que + ... per cert he tingut no tan bones experiències 

# perquè # quan he anat a Social Seguretatta i una senyora gran em va preguntar 

alguna cosa relacionada amb la baixa de maternitat just després +... llavors es 

presentaven uns document per la maternitat a la Social Seguretatta ella llavors em 

deia < Us paguen alguna cosa allí per la maternitat > [?] però m’ho explicava en 

català i jo molt difícil la vaig entendre # jo li vaig dir # perdoneu senyora però entenc 

molt malament el català i no us entenc que em dieu # ella es va girar i em va dir # Tu 

si no parles català jo perquè t’he de parlar en castellà # he tingut no tan bones  

experiències # però durant 15 anys només m’ha passat dues vegades que em 

respongui així. 
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[%Com] 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

[%com] 

Social Seguretat + ta (el article determinat en femení en búlgar) 

*ROS: La segona vegada va ser molt estrany # m’han quedat records # també una 

dona gran # estàvem a una parada d’autobús # jo estava esperant i ella # hi havia una 

noia més jove amb ella # i jo li faig lloc per asseure’s # ella em diu si hi cabrà # jo li 

responc que hi ha espai # però en castellà # llavors ella em respon < Eres castellana 

> [?] # i jo tota sorpresa vaig respondre # sí. 

Quan interpreta la pregunta utilitza un to d’enfadada i sorpresa. 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Què penses que volia dir amb això aquella dona > [?] 

*ROS: Em vaig quedar parada amb això de < Eres castellana > [?] que no té se 

explicar que volia expressar aquella dona. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Què penses que significa la llengua catalana en la vida per les persones que 

viuen a Catalunya (i a Lleida en particular)?  > [?] 

*ROS: És la seva  llengua materna # com si jo deixes de parlar búlgar amb el meu 

fill # és la seva llengua materna # jo penso que per ells és innata aquesta llengua # és 

[/] a la seva sang # si ho he de dir de manera més senzilla. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*YOR: <Creu que és necessari saber català per viure a Catalunya> [?] 

*ROS: Penso que depèn que treballes # si treballes al turístic +... com és l’hotel # 

probablement depèn de la feina que fas # si treballes en una oficina # com tu # serà 

obligatori # si treballes en un supermercat # també depèn amb quina gent has de +^ 

*YOR: Comunicar. 

*ROS: Comunicar # encara que als supermercat la gent parla el que vol # fins i tot 

tinc la sensació aaa # quan va haver aquell problema amb Catalunya i Espanya # ells 

ho van exagerar com un gran problema # doncs # català castellà # no sé que més # 

però quan veus la gent # si entres a la Mercadona# quan veus la gent ells són 

indiferents # si t’ho he de dir # parlen les dues llengües # inclòs # a vegades d’alguna 

manera les barregen # i viuen la seva vida # i aquells allí parlen alguna cosa per +... 

‘no’ no estan preocupats # sí # en sentit la comunicació és una cosa # quan consideres 

alguna persona simpàtica i l’aprecies t’entendràs amb ells i si vols amb +^ 

*YOR: Gesticulacions.  

*ROS: Gesticulacions # jo així m’ho imagino.  

1. 

2. 

3. 

4. 

*Yor: < Com perceps el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida> [?]  

*ROS: Ara # hi ha uns valors europeus # doncs # si vivim en aquesta Unió Europea 

hi ha normes europees # d’acord amb les quals nosaltres tots hem de viure # jo així 

ho penso que la Unió Europea esta feta # per poder +... aquestes normes que formula 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

la UE perquè dins d’aquesta societat en puguem entendre’ns i viure bé tots plegats # 

quan es compleixen aquestes coses doncs # la integració és més fàcil en sentit XXX 

perquè tots vivim sota les mateixes normes i els complim. 

*YOR: És a dir la integració és el compliment d’una sèrie de normes socials. 

*ROS: És que nosaltres # els europeus no som diferents com a caràcter i cultura # si 

has de ser realista # així ho veig # ara els asiàtics # els africans  # ells tenen uns 

costums diferents i diferent percepció # alguns són més agressius # tenen afiliacions 

religioses diferents # en canvi els europeus tenim unes normes molt semblants.   

*YOR: No he hagut de canviar gran cosa de la meva manera de viure # no més havia 

d’aprendre una llengua [//] alguna llengua per parlar amb les persones # per exemple 

el castellà # podria aprendre i el català per exemple però han sigut d’aquesta manera 

les circumstàncies # per entendre’m amb la gent # per poder treballar en algun lloc 

# doncs quan et diuen que has de netejar això ho has d’entendre. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

*YOR: < Quins factors creu que l’han ajudat o dificultat en la seva incorporació a 

Lleida > [?]  

*ROS: No m’han posat en una +... així # <Com ho dic > [?] que hagis estat sota una 

pressió per poder +... 

*YOR: No has tingut +... 

 *ROS: No # viure una transformació molt radical # que fins i tot he de pensar en 

això # és a dir aquí # en aquest lloc # el mateix Estat o situació que m’hagi posat en 

una situació difícil # no # allò que hi ha per mi hi és per tothom # per exemple  buscat 

feina calen contactes # però això no em passa només a mi # això ho viu tothom. 

*YOR: I el fet que no sabies les llengües d’aquí +... la barrera lingüística +... 

*ROS: Això sí # els primers uns quants mesos # potser després de tant temps oblides 

aquesta cosa # oblides quan de difícil era el principi # ara m’he recordat # saps que 

anava a netejar a una casa amb el diccionari # sí # i la dona fins el dia d’avui m’ho 

recorda # quan em veu em diu # no oblidaré mai de com venies a treballar amb el 

diccionari # ara me n’he recordat # després de tants anys ni me’n recordava # fins i 

tot no ho he percebut com un factor o transformació dràstica. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 

*ROS: < Em preguntes si ens percebran de millor manera > [?] 

*YOR: No pregunto pel teu punt de vista < Com la gent d’aquí et percebrà si els 

parles en català > [?] 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

*ROS: Et contaré un cas # a una casa hi havia un avi # de # aproximadament noranta 

anys i # entro # i ell em diu # bon dia i jo responc # bon dia i ell continua parlant en 

català i jo dic # llavors era en un principi # i jo dic # no t’entenc i ell < Saps que em 

va dir > [?] si no saps català no saludis amb bon dia # si no parles català no parlis en 

català # perquè ells pensaran que el parles # si no saps català respondràs # bon dia # 

buenos dies. 

*YOR: Mhm. 

*ROS: Jo des de llavors vaig aprendre això d’ell. 

*YOR: Mhm. 

*ROS: Potser això em va frenar # per exemple # d’alguna manera # +^ 

*YOR: de parlar en català. 

*ROS: Sí # perquè llavors no tenia ni idea  # llavors jo estava centrada en aprendre 

castellà # i jo entro a la casa i ell comença a parlar en català i jo <A> [!] no he entès 

# no # no # i ell em va dir llavor si no parles català has de dir buenos dias # i jo # 

d’acord.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. 

[%TRA] 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen búlgar > [?] 

*ROS: Eeee # doncs #els busquen un traductor. 

*YOR: < Però com els perceben > [?] 

*ROS: Doncs # jo tenia un dona que em renyava # < què passa > [?] vinga # < quan 

fa ja que estàs aprenent > [!]  < encara no l’has après > [?] estudia’l # inclòs em 

buscava cursos. 

*YOR: < Et buscava cursos > [!] 

*ROS: Sí # em buscava cursos de castellà i de català # però llavors # com ja t’he dit 

# em van sortir moltes cases # em van deixar # vaig agafar les cases de dues noies # 

i no podia fer cursos # ella em va trobar cursos que fan синдикатите 

Синдикатите [sindikatite] vol dir els sindicats. 

*ROS: Dos cursos em va trobar# i això # <vinga va estudia > [!] has d’això # has de 

lluitar # ella era una dona molt maca # no et rendeixis # no has de deixar-ho # i jo 

m’he quedat a les cases # netejant # i mira quina cosa # ja que estem parlant de feina 

# des de llavors # jo feina [/] [/] i cases [/] [/] i guanyava bé # això abans de tenir el 

meu fill # guanyava més que noies que treballen amb contracte # en una feina normal 

# doncs et paguen sis o set hores al dia i és més # tot i que no t’asseguren # jo vaig 

fer una comparació # elles cobren uns 700 # 800 euros i jo guanyava més de mill i 

vaig pensar millor quedar-me a netejar cases # em tracten bé # tot així # i m’he quedat 

netejant cases durant tant temps i em deia la gent # ves afer cursos # estudia # jo # 

doncs # els diners necessitava # que estigui econòmicament bé # que tingui la butxaca 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

plena # i llavors em vaig equivocar # això  que em preguntes no sé # no sé la gent # 

en un principi la gent em motivava a estudiar # no em deien # tu no pots # no # si 

volies saber aquesta cosa [>] al contrari # em motivaven # vinga has d’aprendre # 

<com et comunicaràs amb la gent> [?] una cosa així. 

*YOR:                                                                                                                     [<] 

no  [/] 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen castellà> [?] 

* ROS: els parlen en castellà. 

*YOR: Normal. 

*ROS: Sí # jo no veig alguna cosa així+...  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

[%Com] 

*YOR: < El fet de saber català t'ajudaria a tenir més avantatges laborals i socials o 

no? > [?] 

*ROS: Sí # i penso això molt seriosament. 

*YOR: < Per què > [?] 

*ROS: Penso que per exemple si sol·licito feina en algun supermercat sense català # 

inclòs # com ara ha passat això amb el  Todor  # per exemple vaig a buscar més feina 

penso que # per exemple # si parlo català # i com tinc experiència al sector tèxtil # 

per exemple puc buscar feina a alguna botiga de roba # des d’aquest punt de vista # 

però jo se que allí sense el català no t’agafaran # inclòs anglès i etcètera # a la calle 

Mayor # no crec que algú et contractarà si no saps català # jo no puc imaginar-me 

una cosa així # inclòs em culpo que no he fet l’esforç d’això # ara amb el meu fill he 

començat estudiar bastant # al voltant d’ell # l’he d’ajudar i per això # i al voltant del 

nen aprens. 

Todor és el cònjuge de l’informant que per raons de salut està a casa.  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[%Com] 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*YOR: < Creus que és difícil aprendre la llengua catalana? > [?] 

*ROS: # Mmm # penso que gramaticalment és molt difícil # penso que una mica 

l’han # mmm # < com t’ho dic > [?] això # ara # al voltat del meu fill quan +... penso 

que hi ha coses # concretament els accents # es poden fer de manera més fàcil # ells 

ho han fet complicat # els científics que s’ocupen amb aquest tema # i tu ets 

d’aquestes 

L’informant  riu. 

*ROS: ho han complicat # no se perquè ho han fet així # tinc aquest es el 

convenciment interior. 

*YOR: < Consideres difícils només els accents > [?] 

*ROS: No només els accents # penso que l’han fet més complicat del necessari # la 

gramàtica l’han complicat més del que cal # penso que es podria fer molt més senzill 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

[%Com] 

37. 

i molt més assequible # jo així # perquè les llengües # si t’has fixat # inclòs el búlgar 

l’entenen # com ho dic # no tinc aqueta terminologia # ara mateix no em surt # la 

llengua búlgara mateix # intenten adaptar-la a l’actualitat i fer-la més accessible i 

més fàcil # penso que és vàlid per totes les llengües # més fàcil gramaticalment i més 

fàcil # < no se si m’expresso correctament > [?]< no sé si m’entens el que vull dir > 

[?] 

*YOR: Sí # t’entenc. 

*ROS: Penso que amb el català han fet tot lo contrari # penso que l’han fet més difícil 

# més complicat mmm per estudiar-lo # no se perquè # qual cosa # hi ha coses # 

especialment l’accent # hi ha coses # que potser jo no se entendre # jo veig # o potser 

jo no les entenc # però llegint amb el meu fill # doncs # aprenent amb el català # i 

penso que hi ha coses que podrien fer més fàcils # però l’han fet difícil # especialment 

la gramàtica # la manera d’escriure # ho han fet difícil # no se # jo no soc+... 

*YOR: Aquesta és la teva percepció sobre la llengua catalana durant els anys 

d’aprenentatge de la llengua catalana. 

*ROS: No # aquesta és la meva percepció d’ara des de que he començat a estudiar 

català amb el meu fill i ajudar-li # els meus estudis d’abans # deixa-les estar # d’allí 

no vaig aprendre res # ara que necessito obrir els llibres # buscar al Google # per 

moltes coses # perquè fan uns dictats que # intentem trobar la lògica # d’aquesta 

manera ell son pot construir # per exemple # una paraula # ara ho he de memoritzar 

# per exemple l’accent # si és cap aquí o cap allí # simplement cal una fórmula que 

el guiarà com escriure’l # les seves fórmules tenen # em sembla # tenen moltes 

excepcions # com v i b, eretata # eletata # igrietata # itata  < M’entens el que et vull 

dir > [?] 

ele + ta (sufix de plural de paraules en neutre en búlgar) + ta (article determinat de 

plural de paraules en neutre en búlgar).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés d’aprenentatge 

de noves llengües > [?] 

*ROS: < Si ens és més fàcil aprendre  noves llengües > [?] 

*YOR: Sí  

*ROS: Et diré perquè [>] sí # penso que sí i et diré perquè # perquè a nosaltres # per 

exemple a nosaltres ens obligaven a estudiar com a mínim una llengua de l’oest que 

utilitzés l’alfabet llatí # obligatòriament estudiàvem la qual cosa ens predisposa a 

entrar en qualsevol altra llengua # en canvi # per exemple si demanes a una persona 
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9. 

10. 

11. 

12. 

d’Europa d’oest # independentment qui # alemany # britànic # que parli una llegua 

eslava li resultarà difícil perquè ells mai han hagut # de cap manera # a l’escola 

d’estudiar una llengua d’est eslava # aquesta és la meva explicació.  

*YOR:                            [<] < Sí o no > [?] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

[%com] 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

*YOR: < Creu que el català hauria de ser part de “Mechta”? > [?] 

*001: Mmmm # e que és quedi només el búlgar # no ho se # pot # ells suficientment 

estudien català a les escoles els nens # mira # una cosa # jo penso que el castellà està 

molt limitat a les escoles # fet que # jo em preocupo des d’aquest punt de vista # com 

# com t’he dit abans # pot ser sorgir que # avui estem aquí # demà decidim que no 

tenim feina i hem de marxar en un altre lloc i # jo no valoro bé els coneixements del 

meu fill en castellà i això # em preocupa # que si el va estudiar en una altra part 

d’Espanya ell tindrà un nivell més baix que la resta dels nens # perquè aquí són dues  

hores # això aquí és # no se per ells potser no és un error # segons jo  [//] jo penso 

que aquí  no potser que tinguin tres hores d’anglès i dos hores castellà # això em fa 

mal # em preocupo per meu fill # aquesta cosa em preocupa perquè no saps demà 

que passarà  < m’entens > [?] jo torno # per exemple ens quedem els dos sense feina 

# tornem a Bulgària # perquè allí tenim una casa # aquí estem de lloguer # el meu 

fill # tu saps que cada nen # vagi on vagi el castellà sempre li serà útil # a Dupnitza 

hi ha una escola de llengua 

Dupnitza és una ciutat a prop de Sofia (la capital de Bulgària). 

 castellana i si ell té un bon nivell de castellà entra allí sense cap problema # jo no 

estic segura si ell li donen aquest bon nivell de castellà a l’escola # per exemple la 

professora del meu fill # d’aquest any # el meu fill llegia més lentament # com ritme 

# simplement li agradava pronunciar millor la paraula # i ell diu # ell ha de llegir més 

ràpid # jo dic # agafem libres en castellà i en català # i ella diu # me da igual si es en 

castellano o en catalán # quiero que aprende leer más rápido # que tenga más 

velocidad # per exemple no he tingut problemes amb les professores exigint-me que 

# per exemple ella vulgui només en català # o alguna cosa així # no he tingut cap 

problema.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Així que potser veus el castellà  com  part de l’activitat de la “Mechta”? > 

[?] 

*ROS: No. 

*YOR: Tampoc. 

*ROS: M’agradaria que sigui búlgara i que se sàpiga que és només en búlgar i que  

allí els nens se sentin búlgars i em molesta molt quan entre ells parlen en castellà # 

jo així penso # ensenyar-los costums búlgars # que millorin la llengua búlgara # ells 
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8. 

9. 

no la perfeccionaran 100 per cent però si ells allí netegin búlgar # castellà i català no 

podran dominar el búlgar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*ROS: Si s’han de fer esdeveniments amb altres organitzacions # super # en un 

principi # en les festes # inclòs a mi em molestava perquè + ... ells després em van 

explicar que és molt car # a les festes # per exemple del 11 de maig quan és la Festa 

Major de la ciutat o de Sant Miquel # i hi havia altres  < Per què no participem> [?] 

els bolivians i tots participen però nosaltres no hi som # després em van dir que això 

era molt car. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <Quan has de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quina llengua ho 

fas > [?] 

*ROS: En castellà [>] en castellà [//] tu esborra aquesta llista de llengües jo no soc 

cap poliglot això que fa anys les vaig estudiar no vol dir que els domino # si us plau 

esborra-les # jo tinc 48 anys # en fa 30 les vaig estudiar # no em queda res al cap i tu 

les escrius # escriu només castellà i està. 

*YOR:                    [<]  <O en quines llengües> [?] 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

[%com] 

8. 

9. 

10. 

*YOR: <Hi ha gent que et parla en català> [?] 

*ROS: Saps # no n’hi ha perquè estan acostumats # però jo els demanaré que m’hi 

parlin. 

*YOR: < Perquè dius que no et parlen en català > [?]  

*ROS: Estan acostumats que em parlin en castellà # però jo els demanaré a les cases 

que comencin a parlar-me en català # a veure si l’aprenc. 

L’informant riu 

*ROS: Moltes vegades he pensat per < què els ho demano > [?] # inclòs el meu fill 

em va proposar # mare tu em parlaràs en català i jo et parlaré més en búlgar i així 

anirem aprenent. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: <Sent aquesta llengua en unes altres ocasions > [?] 

*ROS: De tant en tant escolto el temps # més concretament per Catalunya. 

*YOR: <Per te ve tres> [?] 

*ROS: Sí [/] 

1. 

2. 

[%com] 

3. 

4. 

5. 

*YOR: <Escoltes la radio o musica catalana > [?] 

*ROS: <Què hi ha musica catalana > [?] # No sabia que existia. 

L’informant riu 

*YOR: Musica catalana  i cançons en català +... 

*ROS: No # només he vist els seus balls tradicionals [>] sí # i he decidit que se 

sembla molt al horo búlgar # perdona però  realment no n’he sentit mai. 
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6. 

[%com] 

7. 

Horo és un ball tradicional búlgar.  

*YOR:                                                                                    [<] la sardana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

*YOR: < Llegeixes o has intentat alguna vegada llegir en català anunci # diari> [?] 

*ROS: Sí # sí   

*YOR: < Un llibre> [?] 

*ROS: No # llibre no # més que res llegeixo en castellà # normalment els començo 

# arribo a la meitat i mai els acabo # jo tinc aquest costum # perquè em passa molt 

sovint que quan arribo a la meitat # ja sé com acabarà. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

2. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

*YOR: < Com parlen en general, els búlgars a  l’aprenentatge del català a Lleida > 

[?] 

*ROS: Diferent. 

*YOR: < Per exemple > [?] 

*ROS: La gent que porta poc temps aquí  diuen  que no et cal # ara ja parles castellà 

# < Per què t’has de carregar el cap > [?] # això la gent que porta poc temps # la gent 

que vol aconseguir alguna cosa més a la vida i són més ambiciosos no parlen així # 

< m’entens > [?] depèn quins objectius tens i que vols fer # això depèn dels teus 

personals +... fins on vols arribar < m’entens > [?] 

* YOR: < Vols dir que si parles català és que tens els objectius més alts> [?] 

*ROS: Sí  # jo penso així # per exemple si vols pujar dins de la teva feina # és lògic 

ets més comunicatiu # pots fer més # jo penso així que la gent que té més objectius 

# objectius més alts no diuen # no et cal # a un xofer per a que li cal # tu saps 

perfectament que a cada oficina tenen un traductor # ells inclòs no els cal saber ni 

tan sols el castellà. 

*YOR: La veritat és que no ho sabia. 

*ROS: Sí # moltes empreses tenen dones que # perquè hi ha manca de [>] 

treballadors # # no tenen necessitat de # aquesta persona que aprengui el castellà o 

català.  

*YOR:                                                                                                                   [<] 

treballadors 

*YOR:  T’entenc. 

*ROS: Aquí saps que treballen els búlgars # al camp o són xofers +... 

*YOR: Al camp # xofers +... 

*ROS: Al camp # xofers # de neteja # molt probablement a la costa són cambrers i 

de neteja als hotels # però nosaltres som pocs # inclòs ahir la dona em va dir  [>] 
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27. 

28. 

29. 

30. 

[%Com] 

*YOR:                                                                                                                                 [<]< 

Quina dona> [?] 

*ROS: Encarregadata  a l’hotel # vosaltres sou molt pocs # diu # n’hi ha però sou 

pocs # els romanesos són molts # vosaltres sou pocs.  

encarregada + ta (el article determinat en femení)  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

*YOR: < Has escrit tingut experiències d’escriure en un text lletres de diferents 

alfabets> [?] 

*ROS: Jo no però al meu home li passa # molt sovint # escriu la meitat en alfabet 

llatí l’altra amb lletres búlgares.   

1. 

2. 

3. 

4. 

*ROS: Vaig preguntar una àvia per unes magdaleki  # normalment les àvies cuinen 

i una d’elles feia magdalenki i ella va començar a explicar i jo llavors no sabia 

escriure en castellà i em deia tres huevos i jo escric три яйца amb lletres búlgares 

perquè no sabia com s’escriu tres huevos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Quines llengua utilitzes quan busques informació > [?] 

*ROS: Castellà # bàsicament castellà. 

*YOR: < Creu que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a l’hora 

d’obtenir informació > [?] 

*ROS: No # és que no ho he provat # no se si és més fàcil o més difícil # no ho se. 

1. 

2. 

*YOR: < Vols estudiar la llengua catalana > [?]  

*ROS: Ho vull # i ara quan el meu fill comenci l’escola # comencem de nou. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Saps on pots estudiar la llengua catalana > [?] 

*ROS: Abans n’havia molts llocs # t’ho he dit que jo havia buscat # n’havia amb els 

sindicats  # molt cursos # ara no en puc trobar # sembla que no n’hi ha # no sé si no 

en fan # no tenen subvencions per fer-ne  per estrangers # és evident que les han 

retallat perquè això és política estatal i potser han retallat aquestes despeses # em 

recordo que abans n’havia molts i de tota mena. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

%Com 

*YOR: < Hi ha prou materials didàctics per aprendre la llengua catalana > [?] 

*ROS: Probablement a la biblioteca # si vols comença de zero # probablement deu 

haver alguna cosa per adults # jo # en relació amb la gramàtica catalana # per internet 

# pel meu fill # per aprendre les normes ortogràfiques he trobat de tot # des dels 

accents # fons allò que t’he dir # els uvetata  # tot del tot explicat en castellà # per 

exemple # la gramàtica catalana hi és # està explicada a internet. 

Uve  (lletra V)+ ta (sufix de plural en femení en búlgar) + ta (l’article determinat de 

femeni)   
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1. 

2. 

3. 

*YOR: Has dit que vas estudiar tres o quatre mesos la llengua catalana <Quina és 

l’activitat d’aprenentatge que més et va agradar > [?] 

*ROS: No # ell no més estava per dissimular que fa algun tipus de feina. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: Quan comences a estudiar <Quina és l’activitat que t’agradaria fer> [?] 

*ROS: A mi m’agradaria començar estudiar una llengua # relaxar-me a parlar-lo # 

tot i que penso que seria molt difícil perquè el costum de parlar el castellà és molt # 

quan tens una edat difícilment fas el canvi. 

*ROS: No sé si # ja que parlo castellà # si podré canviar en català # però tinc moltes 

ganes per això. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*ROS: Saps # mmm # hi ha # ara # el català sona de manera diferent segons la 

persona # hi ha # més que res els homes em sonen molt malament # que em perdonin 

tots els homes catalans però quan parlen català em sonen molt malament # tot és 

qüestió de pronunciació # en canvi hi ha dones que quan et parlen en català és un 

plaer escoltar-les # crec que és qüestió que t’atragui la llengua que t’agradi escoltar-

la # arribar caure’t bé # potser els homes tenen una entonació més femenina. 

*ROS: Depèn qui et parla el català # potser depèn de l’energia de la persona o la seva 

actitud # o del que transmet o de la veu mateix # que t’agradi escoltar i aprendre la 

llengua # per encomanar-la per  parlar-la # pot ser qui t’ensenya la llengua és 

important. 
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Entrevista informant 4: Daniela
  

% Com 13/08/2021. 11h. Duració: 1:08.01, pati interior al carrer Canonge Brugolat  37 a 

Lleida. Traducció en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics. Cadascun d’ells comença 

amb una numeració nova. 

[% 

Com] 

Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el quart informant (*DAN) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Per quines raons vas venir a viure aquí i per què vas triar Lleida >[?] 

*DAN: He vingut amb la meva família # amb el meu home # perquè ell treballa 

aquí a Espanya # i vam prendre la decisió de vindre aquí a viure # per això hem 

vingut aquí la nena # jo  i ell # per això en un principi he decidit venir a Lérida # 

però jo quan vaig venir # no sabíem que es parla en català # en el sentit que quan 

vaig arribar llavors vaig descobrir que hi havia dues llengües # naturalment quan 

vaig arribar no sabia ni una paraula ni en castellà ni en català # va ser molt difícil 

per nosaltres # per mi # i per la nena. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

[%Com] 

*YOR: L’empresa del seu home és a Lleida ‘’suposo. 

*DAN: A Zaragoza  

*YOR: < I per què a Lleida >[?] no entenc.  

*DAN: Perquè ell tenia una tia aquí ... algú que realment # jo et dic que no sabia 

res # jo no saba que es parla en català aquí # en sentit # havia sentit # sí # OK # 

però pensava que és pala en castellà aquí # vinc aquí i ells em parlen # bàsicament 

en un principi era un xoc per mi # no entenia si em parlen en castellà o si em parlen 

en català # per mi tot era un cacau # inclòs no sabia dir hola com Deu mana # la 

meva illa contínuament em corregia #  em deia < que estàs dient >[?] no és així # 

ha de ser aixà # perquè ho pronunciava com el nom rus Olia        <m’entens>[?]... 

L’informant riu. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Tenies algunes expectatives tenies en un principi>[?] 

*DAN: Sí m’imaginava que viurem XXX que viurem més feliços i millor però # 

potser millor que ha sigut així  i ens hem separat amb el meu home i ell ens ha fotut 

fora i ell ha continuat per un camí diferent # és a dir # jo estava convençuda que em 

quedaria aquí # perquè podria tornar enrere # és a dir # llavors vaig prendre una 

decisió crucial a la meva vida # m’hi quedo o torno # potser per això volia tant 

d’aprendre la llengua per poder +^ 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

*YOR: Continuar endavant # així que les teves expectatives no s’han complert. 

*DAN: No. 

*YOR: Entenc que has tingut dificultats a nivell personal # i a nivell social +... < 

Has tingut dificultats per incorporar-se a Catalunya >[?]   

*DAN: No # la gent et rep bé # sempre m’han ajudat per trobar el que busco quan 

els pregunto # tot i que no parlo # amb gestos m’explicaven # així que # realment # 

en un principi m’ha impressionat que et reben bé i t’expliquen... i t’ho expliquen i 

s’asseguren que ho has entès i aniràs allí on toca # això realment m’ha impressionat 

i deia # < mare meva quina gent >[?]  perquè a Bulgària # no sé si saps # no és així 

# ningú no te +... 

*DAN:[...] veuen que ets estranger però tot i així t’ajuden i no sé+... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

*YOR: M’has dit que no saps cap llengua.  

*DAN: No 

*YOR: < El català >[?]   

*DAN: < Eh ara >[?] Sí # català # castellà i búlgar. 

*YOR: < El rus >[?]  

*DAN: Eeee # poc # és a dir entenc el que diuen però # se millor el català que el 

rus. 

 *YOR: <On has aprés rus >[?]   

*DAN: Ho he aprés a l’escola. 

*YOR: < Per què >[?] < Per iniciativa teva  >[?] 

*DAN: No # era obligatori [...] vaig estudiar rus # que era obligatori, després 

alemany...després vaig estudiar a l’institut[...] allí havia d’estudiar anglès [...]  

*YOR: < E mira quantes llengües has estudiat. >[!]  

*DAN: Per això et dic que no els domino tots # el que puc dir que domino el castellà 

i el català. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: <Quines llengües parleu a casa >[?]   

*DAN: Búlgar. 

*YOR: <Només >[?]   

*DAN: i castellà # perquè la meva filla esta perden el búlgar[...] i moltes vegades 

es parla barrejat búlgar-castellà [...] 

*YOR: <Parleu català a casa >[?]   

*DAN: No # català a casa no. 

*YOR: <Quines llengües parles a la feina >[?]   
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10. 

[%Com] 

11. 

12. 

13. 

[%Com] 

14. 

15. 

16. 

17. 

*DAN: a la feina # castellà # búlgar # i català si cal # per cert venen catalans però 

poquets. 

DAN treballa en una botiga de queviures amb productes búlgars a Torrefarrera. 

*YOR: <Quines llengües parles quan vas a comprar >[?]  

*DAN: en castellà # que és més fàcil # en català també # depèn # potser començo 

en català i acabo en castellà. 

Riu 

*YOR: < I amb els teus amics >[?] 

*DAN: # en castellà # depèn dels amics # si estic amb els meus professors # perquè 

ells són els meus amics # amb ells en català # depèn dels amics # si són 

catalanoparlants o castellanoparlants # si ho puc dividir d’aquesta manera [...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Què és per tu Espanya >[?] 

*DAN: # Espanya # la meva segona pàtria.  

*YOR: < Què és per tu Catalunya >[?] 

*DAN: Catalunya és al meu cor # estic contenta que vam venir aquí exactament # 

a Lérida  # sempre he dit que el català m’agrada # m’agrada perquè és una llengua 

més forta # en canvi el castellà # ronronegen # no sé com dir-ho # els catalans parlen 

de manera més sonora # potser més propera a la nostra llengua # i per això m’agrada 

més Catalunya i la ciutat on soc i em recorda a la meva ciutat # de la mateixa manera 

hi ha un riu que passa # per això m’agrada. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: < Com t’expliques el bilingüisme català/castellà de Catalunya  >[?] 

*DAN: Doncs # com m’explico el bilingüisme # a mi m’agrada que aquesta gent 

ha pogut conservar la seva llengua malgrat totes les dificultat que han viscut # no 

pocs anys # quan estava prohibit # i els multaven i tot # si els sentien parlar en català 

# a mi em recorda al nostre # a l’opressió otomana  que hem patit # tal com nosaltres 

hem pogut conservar la nostra religió # la cultura # la llengua # de tal manera ells 

han pogut conservar # i lluiten per això # per això volen independitzar-se per tenir 

un estat # estic contenta que ells han pogut  conservar la seva llengua # tot i que hi 

ha molta gent gran que no pot escriure # aquesta raó # culpa del Franco. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones 

que viuen a Lleida  >[?]  

*DAN: Perquè és la seva llengua materna # per això l’usen # com si a mi em 

diguessin #  < parla en rus >[!] # com a nosaltres en obligaven estudiar el rus # si 

em diguessin que parli en rus  # jo també m’estimaria més parlar en la meva llengua 

materna. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

*YOR: < I per aquelles persones que el català no és la seva llengua materna +... 

>[?] 

*DAN: Doncs # no sé que significa per ells # però per mi significa respecte cap a 

la gent # el mínim que +... per això crec que s’ha d’aprendre perquè a Catalunya tot 

és en català. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*DAN: Pots viure sense saber la llengua catalana aquí # pots treballar en un 

magatzem # en algun magatzem # allí # pots viure sense saber la llengua catalana # 

però si vols un futur millor has de saber català # segons jo # aquesta és la meva 

opinió # perquè si vols treballar alguna cosa més # alguna feina millor pagada # si 

ho puc formular d’aquesta manera # obligatòriament t’exigiran que sàpigues les 

dues llengües perfectament i el castellà i el català # així que no pots viure sense 

saber la llengua catalana # o el saps o no els saps. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: De tot el que m’has explicat entenc que la teva percepció amb el temps ha 

canviat+... 

*DAN: Sí # en un principi em vaig sorprendre # estranyar # però amb el pas del 

temps quan aprens la cultura # la història de tota aquesta societat # la catalana te 

n’adones perquè aquesta gent és així # perquè tenen dues llengües i perquè les coses 

són així # si tu no entres en profunditat # no pots entendre perquè és així # així 

penso jo # en un principi realment estava estranyada # < Déu meu per què aquesta 

gent parla així >[?]  uns així uns altres aixà # però amb el pas del temps # i si tens 

la curiositat d’entendre perquè això és així XXX. 

1. 

2. 

3. 

4. 

[%com] 

5. 

6. 

*YOR: < Com perceps el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida >[?] 

*DAN: La primer cosa  i la més important és d’aprendre la llengua per integrar-se 

# segons jo. 

*YOR: < Quina llengua >[?] 

DAN sospira. 

*DAN: El primer # perquè el castellà és més fàcil # aprenen castellà # però han de 

aprendre també el català [...]  

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Creus que és necessari integrar-se a la societat on viu >[?] 

*DAN: Per mi és necessari i important integrar-se i adaptar-se a l’entorn on vol 

viure [...] si no t’integres ells no et deixaran accedir al seu entorn # seràs sempre el 

estranger[...] 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen castellà >[?] 

*DAN: Eeee # he notat fredor < per què no saps la llengua i etcètera>[?] així que 

quan jo entro en una botiga jo sempre saludo amb bon dia # doncs començo amb el 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

català # la meva germana diu # para amb aquest català # i jo li dic # has de parlar 

en català # veuràs amb  quina atenció et tractaran  < m’entens>[?] 

DAN riu  

*YOR: Sí 

* DAN: I realment jo he notat això quan els reps amb un bon dia et responen d’una 

manera i quan els reps amb buenos dies et responen d’una altra manera # es nota 

aquesta diferència # parlo a l’administració com ajuntament [...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Com et percebien a Lleida quan parlaves només búlgar >[?] 

*DAN: Jo penso que em percebien normal # en sentit # no m’han esquivat pel fet 

que soc estrangera # no m’he sentit incomoda pel fet que soc estrangera # jo sempre 

ho he dit que la gent d’aquí t‘ajuden # els veïns tots em coneixen # tenim bona 

relació. 

1. 

2. 

*YOR: < Creus que és difícil aprendre la llengua catalana >[?] 

*DAN: Doncs # no és gaire fàcil # però amb esforç s’aconsegueix[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües >[?] 

*DAN: Sí, penso que ens ajuda molt amb els sons # dj # x  # [>] aquests sí [...]en 

sentit # per aquesta  sonoritat ens ajuda molt. 

  *YOR:                                                                                                  [<] z # j 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Ajudaria l’ús d’aquesta llengua al desenvolupament de l’activitat cultural 

de l’associació a Lleida >[?] 

*DAN: penso que pot ajudar per presentar-la # és a dir per ser més  popular # com 

ho dic # perquè ens conegui més gent # s’ha de anunciar # perquè la gent d’aquí ens 

conegui # evidentment que cal el català perquè s’anunciï en la seva llengua # què 

fem # què oferim i quines activitats tenim [...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones d’aquí 

>[?] 

*DAN: En català 

*YOR: < En català>[?] 

*DAN: En un principi sí. 

*YOR: < Les persones d’aquí és dirigeixen cap a tu en català>[?] 

*DAN: Cap a tothom # no només cap a mi. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Quan ha de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines llengües 

ho fa >[?] 

*DAN: Sincerament # depèn de l’entorn # depèn on soc # si soc entre gent que parla 

només català # normal seria que el pregunti en català. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: I si no saps quina llengua parla +... 

*DAN: Llavors # primer en castellà. 

*YOR: <Per què>[?] 

*DAN: Perquè començo a perdre el català # no tinc amb qui parlar # faré tot el 

possible de conservar-lo[...] abans potser # primer el català #però ara amb aquesta 

pandèmia # tancats a casa # ara a la feina quan venen catalans intento parlar en 

català # però són pocs # allí principalment en castellà. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Si alguna persona d’aquí li fa una pregunta o una explicació en català com 

et sents >[?] 

*DAN: Bé # em sento bé # hi ha gent que no es senten gaire bé quan els parlen en 

català # però a mi m’agrada.  

1. 

2. 

[%Com] 

3. 

4. 

[%Com] 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

[%Com] 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

*YOR: < Com parlen, i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  

l’aprenentatge del català a Lleida >[?] 

DAN riu  

* DAN: < Sincerament >[?] 

*YOR: Sí # sincerament. 

DAN riu 

* DAN: Doncs # no els agrada # no ho sé # de veritat. 

*YOR: < Quina cosa no els agrada >[?] 

*DAN: no els agrada el català # no els agrada com a llengua # que no els agrada i 

no volen estudiar-lo # en un principi # no tinc record d’algú que digui que li agrada 

el català # únicament la Veronika que hem estat les dues 

Veronika és una companya búlgara amb la qual anaven juntes a classes de català.  

*YOR: < A que creus que es deu aquesta actitud >[?] 

*DAN: Penso que és difícil la llengua # i penso que tenen por # no sé com dir-ho # 

no els agrada # consideren més fàcil el castellà # no entenen que els catalans son 

una societat apart. 

*YOR: < No ho entenen >[?] 

*DAN: Molta gent no # en sentit # diuen # això és Espanya i punt # m’han de parlar 

en castellà <nosaltres som a Espanya>[!]  i etcètera # hi ha molta gent que # no els 

agraden els catalans # no se por què # no han volgut profunditzar # no s’han 

interessat de la història i etcètera [...] però els búlgars # no sé si hi ha algú que li 

agrada la llengua catalana.  

1. 

2. 

*YOR: < Hi ha ocasions que barrejar llengües búlgar, català, castellà, rus, anglès # 

o barrejar  lletres de diferents alfabets? >[?] 
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3. *DAN: Potser en un principi m’apuntava en búlgar com es pronuncia la paraula [...]  

1. 

2. 

3. 

4. 

[%Com] 

*YOR: < Ha tingut alguna experiència que considera interesant o curiosa 

relacionada amb l’ús de la llengua catalana>[?] 

*DAN: [...] en un principi # és a dir # algú et pregunta alguna cosa  # no saps la 

llengua i tu fas així o així al revés. 

La gesticulació amb el cap per mostrar acord (sí) o desacord (no) va al reves que 

d’aquí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

*DAN: jo en al principi  estava molt motivada d’aprendre les dues llengües # 

evidentment # aaa # i puc dir que el castellà és més fàcil del català i automàticament 

quan vaig arribar vaig començar a buscar # hm # aaa # cursos # d’aquests # on 

ofereixen # on em puc matricular # però com és estiu # no estan oberts i no hi ha 

res # i em van dir  fins el setembre iiii # en realitat del propietari del pis on visc em 

vaig assabentar de +... ell em va recomanar el Consorcioto # després vaig apuntar 

la meva filla i a mi # ens vam inscriu en na acadèmia privada # quan vam arribar #  

allí a prop de casa hi ha < com és diu >[?] allí on van per fer repàs i +... 

*YOR: Una acadèmia privada per fer repàs [...] per preparació +... 

*DAN: Sí, de repàs i # la dona ens va dir que podíem anar # i anàvem una hora dues 

vegades a la setmana estudiant castellà # això en un principi fins que obrin al 

setembre+... 

*YOR: El Consorci de normalització lingüística. 

*DAN: Un altre lloc on vaig anar era l’Ereta i l’altre lloc és # quan la nena va 

començar l’escola # el setembre # perquè som nous i som estrangers saben que no 

sabem la llengua # l’allí # de l’escola em van oferir anar en curs # en la mateixa 

escola [...] per aprendre la llengua catalana # estic molt contenta de l’escola de la 

meva filla.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: Entenc que vas estudiar les dues llengües a la vegada < Quan temps vas 

estudiar cadascuna d’elles >[?]  

*DAN: El castellà menys # el català fins l’any passat he estudiat doncs # pel COVID 

havia de passar online i allí vaig treure el B1. 

*YOR: <  I en castellà >[?] 

*DAN: En castellà no tinc cap nivell. 

1. 

2. 

3. 

*DAN: Al principi quan vaig començar al Consorcioto # el vaig deixar 

temporalment sincerament # el català +... 

*YOR: < Per què >[?] 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*DAN: Perquè era a la tarda i tenia uns problemes i així # el meu home no em 

deixava anar-hi i etcètera # però això és apart # i vaig parar d’estudiar-lo i anava 

només els matins # mentre la criatura estava al col·legi  # a l’Ereta i després # l’any 

següent dos mil divuit # va ser # dos mil dinou #  al dos mil divuit ens vam separar 

# he tingut interrupcions # perquè havia un període de la meva vida quan # la 

separació amb el meu home # i durant aquell període estava molt malament i després 

el més de març vaig començar a estudiar el català  al Consorcioto # oficialment 

doncs # tenia exàmens i tot # allí vaig treure A 2 # després vaig continuar elemental 

# < Saps ‘’oi que casa nivell és un any >[?] [...] durant els estius també anava a # a 

aquests # Consorcioto fa una cursets de dues o tres setmanes relacionades amb la 

parla i per millorar pronunciació.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < És troba fàcilment informació relacionada amb centres on pots aprendre 

la llengua catalana >[?] 

*DAN: En relació amb la llengua catalana # penso que només hi ha al Consorcioto 

fan estudis legítims i acreditats on pots obtenir un diploma # altra institució # jo no 

conec a Lleida. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

*YOR: < Creus que és necessari saber la llengua catalana per viure a Lleida >[?] 

*DAN: Sí penso que és necessari # és a dir+... 

*YOR: < Per què >[?] 

*DAN: Perquè # primer com signe de respecte cap a la gent # perquè si hauries estat 

a Bulgària tu haguessis volgut que els estrangers et saludin en la teva llengua pròpia 

# això és el primer # el segon # l’han de saber perquè a tot a reu tot està escrit primer 

en català i després en castellà # a l’escola # també un dels desitjos per qual he volgut 

estudiar català estava relacionat amb l’escola de la nena # per poder ajudar-li perquè 

tot està en català # els llibres # tot # tots els materials i així # penso que # no sé si 

és cert # et presten més atenció si els parles en català en lloc de castellà. 

YOR: < Has tingut alguna vegada aquesta sensació>[?] 

*DAN: Sí # això és una opinió meva personal. 

*YOR: Això és el que m’interessa < En quines circumstàncies has notat +...>[?] 

*DAN: A les institucions # normalment a les institucions # quan entres i # més +...# 

per això dic que els s’estimen que els parlis en la seva llengua que castellà # i  noto 

una escalfor quan els parles en català #  la qual cosa és normal # jo també em sentiria 

de la mateixa manera si algun estranger parla la meva llengua # jo ho veig normal i 

penso que ha de ser així.  
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

[%Com] 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

*YOR: < Creus que la gent que vol aprendre la llengua catalana disposa de molta 

varietat de llocs maneres i mètodes per fer-ho >[?] 

*DAN: < El català >[?] # doncs # com a metodologia # jo el que he fet amb parejata 

# això em va ajudar moltíssim # doncs nosaltres amb ella # això era des de l’inici 

també # eee # anàvem per exemple a les botigues # el que veiem # jo de debò no 

parlava res < m’entens >[?]  i així cada cosa ella m’explicava què és # vam anar a 

# < Paeria >[?] +...  

No se’n recorda com és la paraula en búlgar.  

*YOR: < A l’Ajuntament >[?]   

*DAN: a l’ajuntament # allí també m’explicava la història de Lleida # allí amb la 

bandera # perquè són tres # eren quatre però després són tres perquè això és d’una 

flor [>] m’han explicat # sí # i penso que d’aquesta manera estableixes un contacte 

més proper i més # i pots aprendre coses que no estan escrites als llibres [...] en 

sentit # no sé # no que # dels libres també pots aprendre però el contacte que ens 

amb la persona també t’ensenya moltes coses. 

*YOR:        [<] la flor de lis  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

*YOR: < Quina és l’activitat d’aprenentatge que més et va agradar >[?]   

*DAN: XXX m’han ensenyat moltes coses # tots aquests curos complementaris que 

ens ofereixen # jo també he fet un curs de poesia # la professora # allí estudiàvem 

només # no que estudiàvem poesia sinó estudiàvem les cançons # allí # la poesia # 

recitàvem # això també era molt interessant  # doncs <quina cosa em fa impactar 

quan estudiava>[?]  per exemple que sempre hi havia # tema de lectura # és a dir # 

havies de llegir una llibre i després havies de parlar sobre ella. 

*YOR: < Aquesta activitat et va agradar >[?]   

*DAN: Sí m’agradava. 

 *YOR: < Hi va haver alguna activitat d’aprenentatge no et va agradar gaire >[?]   

*DAN: No # penso que no # en un principi a mi m’agrada la llengua catalana # 

sincerament # m’agrada més que el castellà. # anava amb molta il·lusió # de debò 

#anava matí i tarda per +^ aprendre la llengua.  

*YOR: < Ha topat amb alguns problemes durant el procés d’aprenentatge >[?]   

*DAN: ...no penso que he tingut problemes # simplement em resultava difícil però 

cada cosa que no entenia els meus professors m’ho explicaven # tornaven enrere  i 

m’ho explicaven fins que ho aprenia # fins que no ho aprenia ells no em deixaven 

[...] perquè en un principi # al curs on som # la majoria  són d’Amèrica Llatina # 

són així # < m’entens >[?]  # elles # les paraules són més o menys # s’assemblen al 

castellà # hi ha paraules que són quasi # signifiquen el mateix # jo allí no sabia ni 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

 

36. 

37. 

%Com 

 

el castellà[...] he tingut moltes senyoretes # totes les recordo # totes # i estic contenta 

per tot el que m’han ensenyat # sincerament[...]per exemple no oblidaré mai com 

ens va ensenya els números # jugàvem aquest bingo  # tothom havia de passar per 

allí i havia de dir quin número havia agafat[...] 

*YOR: < Quins aspectes ha trobat fàcils durant el seu procés d’aprenentatge de la 

llengua catalana >[?]   

*DAN:  Doncs # jo # generalment # amb les dues llengües el problema que he tingut 

era els temps verbals aaa # tot i que en el català els temps són més fàcils[...]  

*YOR: < Quins aspectes has trobat fàcils durant el teu procés d’aprenentatge de la 

llengua catalana >[?]   

*DAN: No ho sé # els pronombresite # els pronoms tampoc són fàcils # bàsicament 

quan n’hi ha dos # però tot es pot aprendre # qui te ganes aprèn # no hi ha una altra 

. 

*YOR: < I alguns aspectes fàcils  >[?]   

*DAN: No sé que dir-te # fàcils # en un principi no hi ha res fàcil en aquesta vida 

# tot s’aconsegueix amb molt esforç.  

Cap a la paraula en plural en castellà pronombres afegeix el sufix de plural i, més 

l’article determinat en plural te en búlgar . 

 

 

 

 

  



180 
 

Entrevista informant 5: Tzanko 

% Com 9/08/2021. 11h. Duració: 1:30.28 . Online. Traducció en català de la conversa 

original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. 

Cadascun d’ells comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

% Com Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el cinquè informant (*TZA) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[% Com] 

*YOR:  < Per quines raons vas venir a viure a Torrefarrera> [?] 

*TZA: Vaig treballar allí.  

*YOR:  < De què> [?] 

*Tzezo: Balkanika # a un magatzem. 

*YOR: És un magatzem de que ofereix productes d’alimentació de Bulgària. 

*TZA: Sí  

TZA era copropietari de “Balkanika” (magatzem per productes alimentaris de 

Bulgària)  

1. 

2. 

3. 

4. 

[% Com] 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*TZA: Els catalans són molt més distants i són una mica racistes. 

 *YOR:  < Per què ho dius> [?] < Com i on ho has notat> [?] 

*TZA: Al cap quan he anat # fa una setmana vaig anar al cap # una actitud # 

l’actitud # fan la seva feina # però sense ganes XXX 

 CAP + a ( article determinat  masculí ) 

*YOR: < I penses que això és perquè som estrangers> [?] 

*TZA: Sí # així penso. 

*YOR: < Has tingut en altres ocasions aquesta sensació> [?] 

*TZA: No [...] tampoc és un problema amb gran importància però és nota que no 

som dels seus # com es diu.  

[...] 

*TZA: [...]una altra cosa # ells sempre parlen en català i jo no l’entenc no  puc 

incorporar-me al seu col·lectiu # encara que seria normal que si hi ha una persona 

que saps que no parla català que canviïn al castellano.  

*YOR: < No entens res quan parlen en català> [?] 
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15. *TZA: No # entenc alguna cosa però el contingut sencer de la conversa no l’entenc 

# podem dir que entenc un trenta per cent que s’ha dit. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

*YOR:  < A la feina quines llengua parles> [?] 

*TZA: Anglès # francès i castellà.  

*YOR:  < En quines situacions > [?] 

*TZA: Jo treballo a França bàsicament # vaig a carregar descarregar # omplo 

formularis[...] a Bèlgica i Holanda # allí anglès # Gran Bretanya # anglès a 

Espanya castellà. 

*YOR:  < Quan vas a comprar a Torrefarrera> [?] 

*TZA: Castellà. 

*YOR:  < I amb els teus amics> [?] 

*TZA: En búlgar i en castellà. 

*YOR:  < Així que tens amics d’aquí> [?] 

*TZA: No # amb altres immigrants # amb quals parlo en castellà. 

*YOR:  < D’on són els teus amics  > [?] apart d’aquests que són de Bulgària. 

*TZA: Bàsicament de Romania. 

*YOR: Amb ells principalment parles en castellà. 

*TZA: Sí # i de tant en tan alguna paraula o oració en romanès. 

*YOR: < Em pots donar un exemple> [?] 

*TZA: < Ooooo> [?] jo he treballat 10 anys amb romanesos # en un principi entenc 

tot el que diuen # però la parla no és la meva part forta però em puc defensar en 

romanès[...] més aviat com alguna broma [...] sempre saludo en romanès els 

romanesos # per exemple. 

*YOR: I després continues en castellà.  

*TZA: Sí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*TZA: Jo els barrejo molt # jo per exemple en un  dia # contínuament canvio les 

llengües # per exemple durant el dia parlo en búlgar # en castellà # després 

continuo en francès # i si he d’anar a Holanda canvio en anglès #  <m’entens> [?] 

*YOR: T’entenc. 

*TZA: Per exemple en un dia puc arribar d’utilitzar les quatre llengües[...] una 

paraula que se com és en una llengua però no se com és en les altres llengües i la 

dic en la llengua que s com és. 

1. 

2. 

3. 

*TZA: Catalunya està separada en dues parts # una part es aquí  la nostra Lérida 

# la part Oest i l’altra és a la costa # així que la # costa segons jo no és Catalunya 

# allí és pura Espanya amb trets espanyols # allí el català # si vaig allí # em sentiré 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

de veritat com una persona normal # perquè allí estan acostumats amb els turistes 

i amb gent que parla altres llengües # allí estaré molt bé # aquí em sento d’una 

manera # com tu dic # a vegades veuen que no saps català i ells continuen parlant 

el català <m’entens> [?] 

*YOR: <Com et sents> [?] 

*TZA: No em molesta que parlin en català # la qüestió és que veuen que no els 

entenc i continuen parlant en català. 

 *YOR: <Com et sents> [?] 

*TZA: Ruc. 

[...] 

*TZA: En un principi si comences en castellà sempre et responen en 

castellà[...]això em passa amb la XXX més gran # els parlen en català[...]  

1. 

2. 

*TZA: En normes generals Catalunya m’agrada més que altres parts d’Espanya 

XXX s’assembla a Bulgària # comparat amb Madrid i València. 

1. 

2. 

*TZA: Jo de veritat parlo molt bé el castellà però en el principi # és a dir si et 

veuen que no parles molt bé # no ets apte <m’entens> [?] 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*TZA: Els entenc # però a vegades quan comencen a parlar molt ràpid # i jo no 

els entenc <m’entens> [?] XXX amb un accent així i m’ho expliquen així molt 

poc a poc amb altres paraules # i saben que els entendré # <m’entens> [?] # 

simplement hi ha una comunicació # saben que els entendré simplement m’ho han 

d’explicar més fàcilment # que no siguin # unes  # ja saps cada llengua té # no 

paraules del carrer sinó paraules especifiques # paraules que no pots aprendre de 

la televisió o del llibre # no les pots aprendre. 

1. *TZA: No he tingut gaire contacte amb catalans. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*Tzanco: Vaig en un taller # <que passa> [?] i etcètera # és a dir comences a 

explicar-te i ells comencen a preguntar-te en català <m’entens> [?] i jo això no ho 

entenc i jo no se que parlen ells # no se si em volen enganyar alguna cosa #tenim 

tres persones que parlen sobre un tema # dos catalanoparlants i un 

castellanoparlant <m’entens> [?] o es fa tota la conversa en això perquè puguin 

entendre tots o et queda el sentiment # ara <perquè ho fan això> [?] # jo no entenc 

res # em quedo allí com un ruc i al final en castellà em diuen bé  [/] ho arreglem  

tot # i jo no se si amaguen o no alguna cosa # simplement et dic que la sensació 

no és bona [...] en normes generals penso que són una mica racistes els catalans # 

sobretot en aquesta part.  

11. 

12. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les persones 

que viuen a Catalunya > [?] 



183 
 

13. *TZA: La seva llengua [...] llegua materna 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Creus que és necessari saber català per viure a Catalunya  > [?] 

*TZA: < Per viure bé o com un treballador senzill > [?] 

*YOR: Tal com ho veus tu. 

*YOR: Si vols treballar al campoto no tens necessitat ni del català # ni de res # si 

vols aconseguir u na feina millor obligatòriament et cal català # sense català no és 

possible[...]  a la meva feina de xofer no em cal # català. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*TZA: En una país bilingüe quan parles una llengua no et cal l’altra # si fos només 

una llengua  hagués aprés només el català # al teu dia a dia vas aprenent # quant 

et submergeixes en un entorn # la llengua ve sola # i si tens una mica de voluntat 

# jo així he après el castellà # sense ganes no pot ser  

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: Així que tens la mateixa percepció sobre la llengua catalana que fa set 

anys. 

*TZA: Sí # he descobert que una mica s’assembla amb el francès # tenen moltes 

coses en comú amb el francès.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Com percep el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida > [?] 

*TZA: Fer cursos en català gratuïts  # si volen # doncs# en castellà inclòs # les 

coses soles s’ajustaran. 

*YOR: < Així que el primer que s’ha de fer és aprendre la llengua > [?] 

*TZA: Doncs # sí. 

*YOR: < Quina llengua # català # castellà > [?] 

*TZA: [...] el català # a Lleida millor # si has de començar # millor el català. 

1. 

2. 

*TZA: [...] són dues llengües totalment diferents # però tenen alguna cosa en 

comú. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*TZA: El procés d’integració comença amb l’aprenentatge de la llengua # sobre 

tot ha de ser gratuït [/] i que estiguin en un horari normal # perquè no els fan en 

un horari normal # jo he vist cursos durant el dia <m’entens> [?] jo no puc fer 

curosos durant el dia o la setmana perquè he vingut aquí a treballar # doncs # jo 

no sabia ni que existien cursos de català a Torrefarrera # vaig veure en la pàgina 

van publicar els que van acabar  el curs[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Coneixes algun mètode per aprendre la llengua catalana > [?] 

*TZA: Sí he de ser sincer he buscat  # he fet intents d’aprendre el català [...] he 

trobat uns # no era fàcil trobar informació # pensava que quan escric #  llengua 

catalana # em sortiran mill coses[...] 

1. 

2. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 
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3. *TZA: En un principi els agrada que parlin la seva llengua # tinc aquesta impressió 

# i estan percebuts de millor manera. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen castellà > [?] 

*TZA: Normal # com saben que ets estranger # saben que no els parlares en # jo 

penso que són pocs els que parlen en català bé # o a un nivell # la majoria dels 

emigrants parlen en castellà # és poca la gent que  # per mi un 20% # o una cosa 

així  # jo conec molt poca gent emigrada que parli català # i l’explicació és molt 

senzilla # perquè has de parlar una llengua quan avui ets aquí i demà en un altre 

lloc com Espanya és molt més gran # la resta doncs #  i t’entendran # és a dir # el 

castellà és una llengua universal a tit Espanya [...] si saps castellà serà molt millor 

per tu # per exemple si has d’anar a València que faràs # res # o Valencià # i dels 

bascs ja no cal que parlem.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: <Creus que és difícil aprendre la llengua catalana > [?] 

*TZA: No ho sé # no # no se quina estructura gramatical # no hi ha llengües que 

siguin difícils # en sentit # quan vius amb aquesta llengua # és a dir al lloc on 

parlen aquesta llengua # no és difícil  # des de fora podria resultar més difícil # és 

molt important que tinguis contactes # és això # tenir contactes amb els 

catalanoparlants i l’aprendràs molt de pressa # vulguis o no # i si ells tinguessin  

paciència # és a dir # de corregir-te i etcètera # així s’aprenen # i una mica de 

voluntat i l’aprendràs si estàs en contacte amb la llengua # no costarà res # per sis 

o set mesos hauries de tenir el primer nivell.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües > [?] 

*TZA:  Pels romanesos és més fàcil # perquè són parlen llengua llatina[...]  

*YOR: <  I els búlgars > [?] 

*TZA: Els búlgars ho tenim més difícil [...] nosaltres som eslaus # som més a prop 

de les llengua eslaves[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Creus que el català hauria de ser part de “Mechta” > [?] 

*TZA: < E > [?] # sí # perquè està registrada a Catalunya # a Lérida # sí[...] potser 

el castellà serà més important per l’associació # però el català seria # més que res 

# per la gent que s’ha establert aquí # em refereixo d’aquella gent que s’ha comprat 

pisos # que # està clar que aquí # tu t’has establert aquí[...] 

*YOR: < Entenc que tu veus la presència de llengua catalana a través de cursos a 

l’associació > [?] 

*TZA: Sí[...] penso que a Mechta s’ha de conservar la cultura búlgara # aquest és 

el seu objectiu # conservar la cultura búlgara # i ajudar al búlgars quan tenen 
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10. 

11. 

problemes amb la llengua # aquestes són les dos prioritats per mi # la llengua # 

per la gent què viu aquí # aprendre-la i la cultura # pels petits # pels nens[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: <Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones d’aquí 

> [?] 

*TZA: En català. 

*YOR: <Per què penses què ho fan> [?] 

*TZA: Per costum # aquesta és la seva llengua # jo els entenc # aquesta és la seva 

llengua[...] com nosaltres no volem que els nostres fills perdin la nostra llengua 

ells tampoc volen perdre-la # perquè així és perd una llengua # quan no parlis una 

llengua ella desapareix[...]  

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Quan has de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines 

llengües ho fas > [?] 

*TZA: En castellà. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Entenc que quan alguna persona d’aquí et fa una pregunta o una 

explicació en català no et molesta > [?] 

*TZA: No # no # de cap manera # és a dir com si algú em parles en alemany quan 

sap que jo parlo en anglès # jo automàticament canvio # dic que no el parlo.  

1. 

2. 

3. 

*YOR: < On et parlen en català > [?] 

*TZA: A tot arreu # a la botiga # a tot arreu # la nostra ciutat és una ciutat catalana. 

1. 

2. 

*YOR: < Mires la televisió catalana o la ràdio en català > [?] 

*TZA: No # no miro la tele des de fa temps i no escolo la radio.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*YOR: < Has intentat llegir en català > [?] 

*TZA: E# sí. 

*YOR: < Quins tipus de textos > [?] 

*TZA: Estic inscrit a salut Catalunya # quan publiquen alguna cosa intento llegir-

la #  l’Ajuntament de Torrefarrera si publica alguna cosa intento llegir-la i intento 

entendre-la # Mossos d’Esquadra # per exemple # al Transit # estic inscrit a totes 

questes institucions i quan publiquen alguna noticia ho fan en català # intento 

entendre alguna cosa i si no  # amb Google traductor # en un principi # no et pots 

escapar # si estàs aquí i t’interesses de les coses no et pots escapar del català[...] 

jo per exemple veig que l’Ajuntament ha publicat alguna cosa  # és a dir # una 

publicació i començo # tinc interès d’entendre que volen dir < m’entens > [?] l 

català no el percebo # per exemple < a ells parlen en català > [!]  # per exemple # 

i no m’interessa # m’interessa i vull saber el que els volen dir. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Com parlen, i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  

l’aprenentatge del català a Lleida > [?] 

*TZA: Que és difícil [...] però potser la Daniela la única persona que sé que va 

començar a estudiar-lo no sé fins on va començar # de tothom  que conec només 

una persona. 

*YOR: < Penses que la resta estan predisposats a prendre’l > [?] 

*TZA: No # segons jo # si no ets d’un matrimoni mixt # no tindrien ganes. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Quines llengües utilitzes normalment quan busques informació, per 

exemple si vols trobar centres per aprenentatge de la llengua catalana> [?] 

*TZA: Primer escric en castellà.  

*YOR: < Creu que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a 

l’hora d’obtenir informació > [?] 

*TZA: [...]seria lògic que utilitzis el castellà quan busques informació sobre 

cursos en català perquè ja se suposa que no saps català.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: Et proposo una cosa # tens la possibilitat d’escriure o dibuixar # alguna 

cosa sobre la llengua catalana (suggeriments, impressions, d’actitud dels 

parlantsper incloure al treball i que em permetran entendre com entens la llengua 

catalana, donant veu a la població búlgara a Lleida # <vols fer-ho >  [?] 

*TZA: [...] s’han de fer cursos de búlgar català o alguna llibre de gramàtica fàcil 

d’entendre [...] tu no saps castellà i has d’aprendre el català # no és pot fer [...] 

s’han de fer cursos de búlgar català o algun llibre de gramàtica fàcil d’entendre < 

com pots aprendre el català si no hi ha materials > [?] 

Entrevista informant 6: Raina

 

% Com 15/08/2021. 11h. Duració: 00:42.15. Pati interior al carrer Canonge Brugolat  37 

a Lleida. Traducció en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. 

Cadascun d’ells comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

 Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el sisè informant (*RAI) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Va topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya > [?] 

*RAI: Potser la única dificultat que he tingut realment és la llengua # estava una  

engoixada per tanta gent # jo soc d’un lloc a Bulgària on no hi tanta gent # 

preocupació no # potser l’única preocupació que he tingut és que em quedaria aquí 

i no podré veure la meva família # ara no # ara estic bé i m’agrada aquí # m’agrada 

la vida aquí.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

*YOR: < Saps català? > 

*RAI: L’entenc més o menys # amb la meva filla l’he aprés. 

*YOR: < Com? > 

*RAI: Amb els deures # amb els deures l’he començat a entendre # jo no sabia res 

# en un principi havia reunions # jo mirava com # molt estranya # però amb la 

meva filla des del primer de primària # quan vam començar amb els deures i 

aquestes coses +...jo per això em vull matricular-me +^  

 *YOR: Per la nena 

*RAI: Per la nena # i només per la nena i a mi també m’ajudarà el català # el fet 

de saber el català m’obre més portes. 

*YOR: < Per exemple? > < Quines portes t’obra el català? > 

*RAI: Doncs # per la feina # per exemple si vas en algun lloc i dius que saps català 

hi ha més possibilitats de començar que si fos el  cas que sàpigues només el castellà 

# tinc dificultats de parar-lo # no puc # entendre’l # sí # no tot # moltes coses he 

aprés # sobretot aquest últim any  amb la meva filla.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[%Com] 

7. 

8. 

9. 

*RAI: De petita tenia una il·lusió # aprendre el castellà però a Bulgària # llavors 

no s’estudiava el castellà # ara sí que és pot aprendre # però llavors no. 

*YOR: < Quines llengües podries aprendre llavors? > 

*RAI: Llavors # francès # rus  a l’escola es podia aprendre # anglès no es podria 

estudiar com # la meva família volia apuntar-me a l’escola Àsia però jo vaig di 

que no. 

Escola Àsia era una de les primeres acadèmies que van començar l’ensenyança de 

llengües que no s’ensenyen a les escoles. 

*YOR: < Per què >[?] 

*RAI: No volia # ara me’n penedeixo.  

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Quines llengües parles a casa>[?] 

*RAI: Només búlgar. 

*YOR: < A la feina>[?] 

*RAI: Castellà i amb les búlgares en búlgar per què treballo amb búlgares.  
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: < Quan vas a comprar>[?] 

*RAI: Castellà. 

*YOR: < Només>[?] 

*RAI: Sí  

*YOR: < Amb les amigues >[?] 

*RAI: Depèn # si són búlgares en búlgar # si son espanyoles en castellà.  

1. 

2. 

*RAI: [...] més m’agrada l’escola i la manera que aprèn la meva filla [...]amb 

només nou anys sap tantes coses gràcies a l’escola.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: < Com t’expliques el bilingüisme català/castellà de Catalunya >[?] 

*RAI: No sé com explicar-ho # ho trobo estrany que hi ha dues llegues. 

*YOR: < Què significa la llengua catalana pels catalans >[?] 

*RAI:[...] no ho sé # volen parlar català perquè volen ser Catalunya # simplement 

volen tenir la seva llengua # no ho sé # ho percebo # normal # com nosaltres volem 

parlar búlgar # aquí volen parlar català. 

*YOR: < Què significa el castellà>[?] 

*RAI: Castellà és perquè vivim a Espanya # no ho sé # jo soc a favor del castellà 

perquè el sé millor i m’agrada com sona # molt bé # és una llengua molt bella # el 

català també ho és però és una llengua més forta i més difícil[...] 

1. 

2. 

3. 

*RAI: Perquè # segons jo # aquesta llengua per ells és com la llengua búlgara per 

mi # aquesta és la llengua materna # volen [/] la seva llengua # així ho entenc # 

d’aquesta manera mostren que són catalans  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

*YOR: M’has dit que per una realització professional cal el català < En general 

creus que és necessari saber català per viure a Catalunya >[?]* 

*RAI: Jo veig que no és necessari # a mi el castellà també em serveix # la gent 

sempre quan sàpiguen que tu no parles català automàticament et parlen en castellà 

# és cert que tinc un veí que no vol parlar amb mi en castellà # fins fa no gaire no 

em saludava perquè jo no parlo català # he tingut una altra veïna # de la mateixa 

manera # penso que ella treballava alguna cosa a l’Ajuntament # tampoc parlava 

amb mi # ara si em parla però jo estic molt contenta amb ella perquè em porta 

llibres # revistes # m’ajuda molt amb la nena # l’any passat quan estàvem tancats 

em posava una revista o llibre a la bústia de correus per la meva filla. 

*YOR: < En quina llengua >[?] 

*RAI: en català # ella és catalana i parla amb nosaltres només en català # però em 

parla # abans ni em saludava # però aquest # el català # ara ha començat de parlar 

amb nosaltres però ho veiem que no som gaire ben rebuts # tota  la resta dels veïns 

ens parlen en castellà. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

*YOR: < I tu penses que aquest veí no us parla perquè no parleu la seva llengua 

>[?] 

*RAI: Sí # sí # no ho penso # estic segura que és així # m’ho dit aquest senyor.  

*YOR: < Així >[?]< Què t’ha dit>[?] 

*RAI: Perquè no li agrada que no li parlo en català i # ens saludem doncs però # 

abans ni em saludava # només parlava amb la meva filla perquè saben que ella 

parla català # amb mi # no volen. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

*YOR: <Durant els anys viscuts a Catalunya ha canviat d’alguna manera la seva 

percepció sobre la llengua catalana >[?] 

*RAI: Llavors trobava molt estrany que hi ha una altra llengua però ara ho percebo 

amb normalitat perquè # tants anys aquí # em repeteixo que no m’havia apuntant 

més aviat per aprendre el català # simplement no volia # pensava que em seria 

difícil però ara veig amb la meva fila # quan estudiem juntes no és tant complicat 

# ja que saps castellà +...per mi són molt diferents les dues llengües.  

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Com perceps el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida >[?] 

*RAI:  [...]potser trobar-me a gust amb el meu entorn # comunicar amb persones 

que tenen interessos comuns amb els meus # no ho sé # depèn de la persona # jo 

amb el temps puc dir que m’he integrat # a mi m’agrada aquí[...]   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català >[?] 

*RAI: [...] jo per exemple no parlo català però m’agrada la manera que em tracten 

però penso que si jo parlo català ells tindran una mica més+... #  els agradarà # no 

se com dir -ho[...] als magatzems on treballo # saben que són estrangers i parlen 

amb nosaltres en castellà # ningú fins ara no ens ha parlat en català ni ens ha 

obligat de parlar en català # m’agrada com la gent ens percep.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Creus que és difícil aprendre la llengua catalana >[?] 

*RAI: Potser # en relació amb el tema del parlar # crec que em resultaria difícil # 

una mica amb aquestes x és un mica diferent que el castellà # però si l’he de parlar 

# no ho sé # no puc dir que no el parlaria mai # però +... 

[...] 

*RAI: Doncs com jo no sé la llengua per mi no seria fàcil # en sentit que és diferent 

que el castellà # però si saps castellà i estudies català et seria més fàcil perquè més 

o menys hi ha paraules que sonen igual # però la pronunciació del català el veig 

més difícil que del castellà # no ho se. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües >[?] 

*RAI:[...] jo ho veig d’aquesta manera que a nosaltres ens és fàcil aprendre 

llengües estrangeres  # primer nosaltres tenim una altre alfabet que coneixem # 

també sabem l’alfabet llatí # penso que els búlgars no som rucs # al contrari # jo 

no soc de les més intel·ligents  perquè # per exemple no m’agrada estudiar [...] 

t’ocupa molt temps[...] sí penso que nosaltres tenim més facilitat d’estudiar 

llengües en comparació amb la gent d’aquí.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Creu que el català hauria de ser part de “Mechta”>[?] 

*RAI: Sí # perquè vivim a Catalunya. 

 *YOR: < De quina manera>[?] 

*RAI: Doncs # quan tenim actuacions a més a més del búlgar s’ha d’escriure 

l’anunci en català # en aquest sentit[...] seria un benefici per nosaltres # així penso 

ho jo.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Hi ha hagut ocasions quan has utilitzat a Lleida alguna de les llengües 

que domines>[?] 

*RAI: [...] he treballat amb russes # han intentat parlar-me en rus però jo no vull 

el rus # no m’agrada aquesta llengua # no sé perquè # des de petita # és una llengua 

bonica i important i m’agradaria que la meva filla l’aprengui però jo de 

moment+[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones d’aquí 

que no et coneix>[?] 

*RAI: Primer comencen en català però quan veuen que soc estrangera 

automàticament canvien en castellà # molt poques vegades he tingut experiències 

quan no canvien la llengua.  

*YOR: < Quan has de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines 

llengües ho fa >[?] 

*RAI: En castellà. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Si la teva veïna d’aquí et fa una pregunta o una explicació en català com 

et sents >[?]  

*RAI: No m’agrada perquè jo he demanat que em parli en castellà # a vegades # 

per exemple a l’escola quan parlo amb la senyoreta ella inconscientment em 

comença a parlar en català i jo li demano que em pali en castellà i ella canvia # 

però els veïns d’aquí no el volen parlar [...]. a mi m’és difícil entendre quan em 

parlen en català m’he d’esforçar molt i després em fa mal el cap # no sé molt bé 

les paraules # en se algunes #agafo el sentit però no és tant fàcil.  
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

 

19. 

20. 

21. 

*YOR: < A més a més dels veïns sents en algun lloc més el català >[?] 

*RAI: [...] sento el català quan hi vaig a la botiga # si ells no saben # ells primer 

comencen a parlar en català i si els entenc no veig necessari demanar que canviïn 

en castellà # és parla a tot a reu.  

*YOR: < Mires la tele catalana # escoltes la radio o musica catalana >[?] 

*RAI: La radio sí # escolto la radio[...]més que res per la musica. 

*YOR: < La musica catalana >[?] 

*RAI: Si posen alguna cosa per la radio # sí # la meva filla quan escolta i jo amb 

ella escolto perquè a la meva filla li agrada la llengua catalana. 

*YOR: < Llegeixes en català >[?]  

*RAI: Amb la meva filla # deures # textos #aquestes coses # un llibre no # he 

intentat llegir en castellà però en català no # no el domino tan bé per llegir en 

català[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

*YOR: < Com parlen, i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  

l’aprenentatge del català a Lleida >[?] 

*RAI: No el perceben gaire bé [...] no sé com dir-ho # ens estimem més parlar en 

castellà # hi ha gent que l’ha estudiat # en conec molt de búlgars que parlen castellà 

i el català # penso que si som aquí  no seria malament si sapiguem el català però+... 

*YOR: < Per què tenen aquesta predisposició  >[?] 

*RAI: No ho sé # potser perquè el troben difícil # no ho se # no hem parlat sobre 

aquest tema amb els altres+... 

*YOR:  Però a vegades quan fas un cafè amb els amics+... 

*RAI: No sé # per exemple hi ha búlgars que els agrada molt el català però n’hi 

ha que no els agrada # jo també puc dir que no m’agrada gaire el català # jo no sé 

aquesta llengua # a mi m’agrada el castellà[...] però especialment per la nena i per 

trobar una feina nova diferent # vull +... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Hi ha ocasions que barrejar llengües o barrejar  lletres de diferents 

alfabets>[?] 

*RAI: M’ha passat que mentre parlo en castellà i introdueixo una paraula búlgara.  

*YOR: < Em pots donar un exemple>[?] 

*RAI: Per exemple # en lloc de dir però dic но i сега això és el què més sovint 

equivoco # en lloc de dir ahora dic сега [...] сега nos vamos pa casa[...] 

Сега [sega] vol dir ara i но [no] vol dir però  
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[%Com] 

8. 

9. 

RAI: [...]a l’hora d’escriure també # molt poques vegades m’ha passat d’escriure 

en búlgar i introduir alguna lletra llatina però si escric en castellà em podria passar 

que introdueixi una lletra en búlgar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[%Com] 

*YOR: <Ha tingut alguna experiència que considera interesant o curiosa 

relacionada amb l’ús de la llengua catalana >[?] 

*RAI: Quan vaig començar a treballar en un magatzem i ve l’encarregada i em 

diu # al banco # jo la miro i em pregunto # <on hi ha un banco aquí # a baix 

>[?][...]i jo començo a preguntar on hi ha un banco aquí i un home va venir i em 

va explicar que  al banco és que havia d’anar al paletto a treballar.  

Palet + to (article determinat en neutró en búlgar)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: <Has tingut alguna experiència on l’elecció  de la llengua ha reflectit sobre 

els resultats de la teva recerca d’informació>[?] 

*RAI: Sí # per exemple # demanar hores al metge # l’has de buscar en català # 

surt més fàcil i més ràpid  # quan ho escrius en castellà surt més difícilment # 

vivim en Catalunya i la pàgina és catalana # per l’escola de la nena # de la mateixa 

manera[...] 
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Entrevista informant 7: Pavalina 

  

16/08/2021. 11h. Duració: 01:16.19 . A la  casa de l’entrevistadora. Traducció  

en català de la conversa original: llengua búlgara.  

També s’han utilitzat paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. Cadascun d’ells 

comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el setè informant (*PAV) 

1. 

2. 

[%Com] 

*YOR: < Per quines raons vas venir a Lleida > [?] 

*PAV:  Perquè tenia una oferta per fer pi eig di. 

PHD és un doctorat amb contracte 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[%Com] 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

*YOR: < Va topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya > [?] 

*PAV: Amb el catalato per exemple [...]quan vaig arribar aquí ni castellà  # ni 

anglès [//] ni català # cap d’aquestes llengües sabia i he pensat # 

< aha> [!] serà tot en anglès # al laboratori faran tot en anglès # no tindré cap 

problema # poc a poc aprendré # sí però  no # hem vingut aquí i < patapam> [!] 

català[...] per qual cosa no hi ha cap problema # però m’havien d’avisar[...] 

Català + to ( article determinat de neutró en búlgar) 

*YOR: < A si que tu no sabies que aquí a Catalunya +... > [?] 

*PAV: Jo ho sabia per exemple aquestes persones que vaig conèixer estudiaven 

a Barcelona # a València i parlaven entre ells #  i quan ens van agafar de 

l’aeroport parlaven al taxi entre ells # uns en castellà i els altres en català# i em 

preguntaven  <veus la diferència> [?] dic no # a mi em sona igual # això era 

durant el més de setembre i pensa que entre setembre i el febrer # a Bulgària # 

aprendre una llengua per tres mesos era impossible # llavors l’any 2006 # ara hi 

ha llibres per autoaprenentatge de català # diccionaris en català # llavors no hi 

havia res. 

[...] 

*YOR. < Hi ha a Bulgària llibres d’autoaprenentatge de la llengua Catalana  > 

[?] 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

*PAV: Sí # si vols # jo en tinc un # he comprat XXX # te l’ensenyaré # jo volia 

# que féssim una cosa semblant # però al revés pels catalans que volen aprendre 

búlgar # el podem utilitzar[...] 

*PAV: Amb el català tenia aquest problema perquè ... hi havia un professor que 

# nosaltres li demanàvem # si us plau al menys en castellano perquè no tenim un 

accés directe al català # hem de passar per alguna altra llengua # és a dir # era 

molt difícil[...] 

*PAV: Quan vaig arribar  # vaig començar el castellà a la Escuela de idiomas 

perquè els meus primers dos caps eren castellanoparlants # és a dir per parlar 

amb els meus caps # si els parlava en català probablement m’haguessin entès 

però ells m’haguessin parlat en castellà # és a dir # per mi era més lògic aprendre 

el castellà perquè tenia diccionaris en búlgar i castellà # tenia llibres per 

autoaprenentatge en búlgar i castellà # mentre per aprendre el català havia de 

passar o per anglès o pel castellà # llavors era així # ara potser és diferent # i 

depèn perquè et cal si vens com a temporero i et parlen al cap només en català...  

1. 

2. 

3. 

*PAV: D’altra banda # el català és aquí # si vols en una mida global # el castellà 

t’obre més portes # quan comences amb el castellà # després # és més fàcil el 

català perquè hi ha moltes coses comunes.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

[%Com] 

*PAV: [...] doncs # set anys he estudiat francès # fet que m’ha ajudat amb el 

castellà. 

*YOR: Això és interessant. 

**PAV: Sí # més que res la lògica del el la lo # al francès és molt similar # i 

m’ha ajudat amb el castellanoto.  

  Castellano + to (to és  l’article determinat de neutre en búlgar) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*PAV: [...] i el català al nivell # com ho dic # el llegeixo tranquil·lament # he 

llegit un llibre en català # escolto notícies [>] i el diari puc llegir. 

*YOR:                                                                     [<] < els entens> [?] 

*YOR: < I l’entens> [?] 

*PAV: Sí # respectivament em falta molt vocabulario # algunes coses no les 

entenc # les dedueixo # i a vegades els entenc de manera diferent # més que res 

al principi # ara una mica millor... vaig començar llavors el nivell inicial amb la 

idea de+... # però després ja no tenia temps lliure i +... 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR. < Quines són les seves llengües habituals a casa> [?] 

*PAV: ...aquí en un principi perquè vaig conèixer el meu home quan començava 

estudiar el castellà # vam començar amb el castellà i així vam continuar. 

* YOR: < La llengua materna del teu home és el català> [?] 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

 

 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

*PAV: Ell no és dels independentistes i no té problemes per identificar-se 

espanyol i català # ell és i les dues coses parla igual les dues llengües # a casa 

parla en català. 

* YOR: < A casa> [?]*  < on> [?] 

*PAV: Amb els seus pares # amb la seva germana # oncles # ties # perquè ell és 

# tota la família # així # no hi ha d’altres regions d’Espanya # la família més 

pròxima són d’aquí i parlen el català.  

* YOR: T’he preguntat si la llegua materna del teu home és el català i l’has 

relacionat amb el independentisme+... 

*PAV: Doncs no  # perquè aquí si dius que # el castellà també el sent com a 

llengua materna # perquè el parla des de petit i el parla igual de bé # hi ha gent 

aquí que el nivell del castellà molt baix # potser no el fan anar. 

*YOR: <Tu coneixes d’aquesta gent > [?] 

*PAV: Conec [/] que # simplement # un accent salvatge que # dius <com és 

possible> [?] vius a Espanya i no pots parlar # fins i tot no poden expressar-se 

en castellà. 

*YOR: mhm 

*PAV: Parlo de gent com els meus sogres # és a dir # gent de setanta vuitanta 

anys # que són de poble i no han sortit mai del poble i respectivament al poble # 

només el català i no han tingut la necessitat d’usar castellano[...] 

[...] 

*PAV: [...]et parlo de gent amb dialecte que # ja et dic # no han sortit del seu 

poble # un castellà molt coix # no sé el seu domini en català # no puc fer 

valoración quina # si parlem molt lleidatà o no se què+... 

*YOR: aaa així que+... 

*PAV: Lamentablement # he tingut # això ho pots transcriure # professors a la 

universitat que  fan molt errors en castellà # ho he observat. 

*YOR: Professors a la Universitat que fan errors en castellà. 

*PAV: Pel fet que és dona més pes al català # ara per exemple jo amb el nen 

mmm encara no estudia però  jo no sé quan de temps estudien castellano 

realment # molt poc # suposo # com si fos llengua estrangera. 

*YOR: <Això et preocupa > [?] 

*PAV: No em preocupa perquè qui vol aprendre una cosa l’aprendrà # si 

llegeixes # aprendràs # la qüestió és que és trist perquè després queda ridícul # 

jo per exemple quan vaig arribar anava a congressos # cap a aquí cap a allà # a 

Espanya # no parlo de fora # però a Espanya tu estàs en contacte continuo i se 
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39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

60. 

[% Com] 

suposa que saps castellà i tu surts amb aquests errors # si he de recomanar una 

cosa als lingüistes no han de tancar la porta del castellà  perquè a Espanya # 

inclòs en cas que fos un país independent o el que sigui no pararan els contactes 

amb Espanya i estàs perdent d’aquesta manera[...] jo per exemple # m’agradaria 

tenir molt bon nivell en castellà però igualment faig moltes faltes... 

*YOR: <Suposo que això passa amb aquelles persones que donen pes al castellà 

> [?] 

*PAV: Aquests que donen pes al castellà ells estudien el catalato ara # i 

l’aprenen # no és la seva llengua # llavors és normal # per exemple quan donava 

classes de nens # en sentit # estudiants de medicina que venen d’altres parts 

d’Espanya aquí... 

Casetellano  + to (article determinat de neutre) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*PAV: A Bulgària # en un principi quan estava a punt de venir he parlat amb 

gent de l’institut # el nostre # al català # he sentit que és un dialecte # és a dir # 

llavors no havia # ara potser esta més conegut però llavors no t’esperaves que 

vens a Espanya i el castellà no et servirà. 

*YOR: <Així que quina idea tenies sobre el català abans de venir> [?] 

*PAV:  Que és un dialecte. 

*YOR: Com dialecte de la llengua castellana. 

*PAV: llengua per la regió[...] però no m’esperava gens que en aquell moment 

estaven tant tancats i per mi aquell moment era com si impossessin # <com ho 

dic> [?] 

*YOR: < Imposició > [?] 

*PAV: T’obliguen a alguna cosa però no et donen la possibilitat[...] he tingut 

moment que he volgut tornar a Bulgària però havia deixat la feina i ja tenien un 

substitut. 

*YOR: < Per la llengua has tingut aquests intencions > [?] 

*PAV: Evidentment[...] amb el castellà # et dic # hi havia un diccionari # poses 

el diccionari a la butxaca # busques[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: <A la feina en quines llengües parles> [?] 

*PAV:  Ara mateix cap[...] soc autònoma i treballo # però quan treballo  [>] en 

castellà.  

*YOR:                                                                                                                         [>] 

<Quan contactes amb els proveïdors # compradors # venedors> [?] 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*PAV: En castellà [...] aquests dels quals principalment compro són de 

Barcelona # però ells són molt més internacionals # és a dir per Espanya # perquè 

jo escric en castellà ells em responen en castellà # depèn # si ells m’escriuen en 

català jo responc en castellà # no hi  ha problemes. 

*YOR: <T’escriuen en català> [?] 

*PAV: Depèn # quan vaig anar en un congrés que era a Barcelona # una empresa 

local # en castellà # no # en català # però aquí els interessos són més comercials 

# diners i llavors canvien...  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*PAV: Amb la gent al carrer # no tinc cap problema # perquè en un principi 

canviaven en castellà quan pregunto. 

*YOR: <I ara en quina llengua et parlen> [?] 

*PAV: Ara si els pregunto i  em responen en català # no hi ha cap problema 

perquè jo els entenc. 

*YOR: <No demanis que canvien la llengua> [?] 

*PAV: No # mai ho he exigit # en un principi +^ 

*YOR: <Escoltes i tu respons en castellà> [?] 

*PAV: I jo responc en castellà. 

*YOR: <Ells responen en castellà  en català o en castellà> [?] 

*PAV: Alguns canvien # alguns no # la gent gran# una mica així +... 

*YOR: <La gent gran no canvia> [?] 

*PAV: Ells van per inèrcia i no s’adonen perquè # penso que per ells és 

indiferent parlar castellà o català que no s’adonen. 

*YOR: <En quines llengües  parles amb els amics> [?] 

*PAV: Aquí només en castellà parlo.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*PAV: [...] ara si em dones això i vull traduir-lo oficialment que he participat en 

aquest estudi he d’enviar-li a la Monika que és una traductora jurada ella ho ha 

de traduir en castellà i de castellà en català perquè no existeix un traductor jurat 

que pugui traduir del català  # i això és un problema # és un problema perquè 

esta relacionat amb despeses. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <En quines llengües  parleu amb el nen > [?] 

*PAV: Castellano també. 

*YOR: < I tu > [?] 

*PAV: en búlgar i en castellà. 

*YOR: < Quant > [?] 

*PAV: Quan estem sols amb ell. 

[...] 
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8. 

9. 

*YOR: < I el teu home en quina llengua li parla > [?] 

*PAV: En castellà # si estan sols # no sé com li surt... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*PAV: ... per exemple tinc uns amics # parella # són gent gran ja # són de 

Barcelona ells són de # català [/] em parlen només en català # jo els responc en 

castellà i no hi ha cap problema # per mi no és # m’agradaria aprendre el català 

per poder respondre però m’és # tinc por que el que diré sonarà molt ximple al 

final l’oració perquè si el sents [/] ja tens una inèrcia de dir-ho més o menys però 

no tinc ni idea de gramàtica  i tinc l’esperança ara quan el nen comenci a estudiar 

i jo estudiaré amb ell per ajudar-li aprendré la gramàtica.  

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: <Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les 

persones que viuen a Catalunya > [?] 

*PAV: [...]aquesta és la seva llengua # com si tu parles en dialecte tota la vida # 

i per ells és la seva llengua... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Creus que és necessari saber català per viure a Catalunya > [?] 

*PAV: És necessari perquè estàs molt més còmode si ho entens tot[...]si vull fer 

de professora no podré fer-ho no només perquè no tinc aquest cap # aquest 

màster pedagògic # és perquè he de parlar català i no hi ha una altra...sense el 

català no pot ser professor [...] si ets funcionario  no pot ser perquè ho exigeixen.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Què és per tu la integració > [?] 

*PAV: Doncs # la integració és quan vas en un lloc # i si fos que no t’agraden 

algunes coses # i són molt diferents del que fem a Bulgària... acceptes # no vol 

dir que has de fer les coses perquè sí però respectes i minimitzes # empasses el 

que és teu i no critiques [...] aprendre les coses d’aquí # conèixer la història del 

lloc concret # la cultura i no has de ser com ells  però has de viure en sincronia  

sense contraposar-te # nosaltres fem així a Bulgària # nosaltres a Bulgària # ets 

aquí has de viure de manera catalana i espanyola i si no t’agrada agafes la maleta 

i et vas a Bulgària o on t’agrada.  

1. 

2. 

3. 

5. 

[% Com] 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 

*PAV: ... per mi hi ha dos tipus de persones # aquelles que no els molesta el 

castellà i unes altres que es molesten del castellà # aquelles que no els molesta 

el castellà +... en canvi els altres quan parles en català < eeee # aaaa> [!] 

Fa gestos amb les mans mostrant emocions molt positives.  
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: Explica’m una experiència positiva i una experiència negativa que 

t’hagis trobat per Lleida quan els locals han percebut que el teu origen era 

migratori.  

*PAV:...per norma general la idea de les persones d’aquí dels búlgars és # 

temporeros # venen aquí a collir fruita # els lladres i Stoichkov i així # i no saben 

que hi ha de Bulgària gent normal  amb oficis amb prestigi amb +... 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Creu que és difícil aprendre la llengua catalana > [?] 

PA: És complicat # no tinc ni idea però per mi és molt més complicada la 

gramàtica catalana que la castellana[...]em sona més complicat[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües > [?] 

*PAV: Sí # aquí sempre em diuen < Eee vosaltres com parleu > [?] per exemple 

amb l’anglès # em diuen < Eee vosaltres com parleu > [?] # per què vosaltres 

sou de l’Europa de l’Est parleu bé l’anglès # jo dic no que ens és fàcil simplement 

ens tenim la necessitat perquè som de països petits i la nostra llengua no es 

cotitza i respectivament si has de treballar i viure fora has de saber llengües # i 

sempre parlem que amb l’anglès # aquí no tenen bona pronunciació d’anglès 

perquè a tot fan doblatges # però a Bulgària abans  # ara fa temps que no vaig al 

cine no sé com està la cosa # però tot era amb subtítols[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Creus que el català hauria de ser part de “Mechta” > [?] 

*PAV: [...]podria ser útil # aquestes que parlem que estableixin contacte  amb 

algú de la normalització lingüística  per la gent que ve aquests que són 

temporeros o per treballar al campo perquè allí normalment la gent fa anar el 

català així que seria útil si podem establir una mena de vincle entre la universitat 

i la normalització lingüística #  # per ajudar-los  tenir per exemple enviar-los al 

lloc on poden aprendre el català[...] o l’associació pot pagar a un professor que 

# per exemple # els dissabtes o els diumenges o  dijous a la tarda # els búlgars 

que estan interessats que puguin estudiar # perquè és necessari... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < ... mires la tele > [?] < Escoltes la ràdio> [?]  

*PAV: No gaire # en català no # bàsicament el pronòstic del temps escoltem a 

la te ve tres perquè el meu home els creu més[...] 

*YOR: < Escoltes musica catalana > [?] 

*PAV: Doncs # m’agrada alguna # però no la conec gaire # però m’agrada sí #  

pel meu fill escoltem moltes cançonetes en català[...] 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Ha tingut alguna experiència que considera interesant o curiosa 

relacionada amb l’ús de la llengua catalana > [?] 

*PAV: Una història que fa riure # en un restaurant  # < no sé si hi heu anat alguna 

vegada> [?] un dia vaig demanar muscols i mejillones # i resulta que és el 

mateix... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Creus que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a 

l’hora d’obtenir informació > [?] 

*PAV: Doncs # si escrius en castellà # algunes coses que són només en català # 

de la Generalitat i així no sortiran més probablement. 

*YOR: < Has tingut alguna experiència així > [?]  

*PAV: No...per treure un certificat de convivència  i  sempre penso que si ho 

escric en castellà no sortirà res però si escric en català # llavors # sort[...]  
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Entrevista informant 8: Vania

 

16/08/2021. 20h. Duració: 00:52.58 . A la  casa de l’entrevistadora. Traducció  

en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. Cadascun d’ells 

comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el vuitè informant (*VAN) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 *YOR: < Per quines raons vas venir a viure aquí i per què vas triar  Torregrossa> 

[?] 

*VAN: Per diversos raons[...] per la meva mare i pel meu fill petit [...] el meu 

fill volia viure aquí amb la seva àvia i el vam matricular a l’escola # provant# 

pensàvem que no aguantarà i tornarà de seguida [...] i nosaltres el trobàvem a 

faltar # ell tenia una mica més de nou anys[...] nosaltres teníem un 

restaurant[...]vivíem bé però aquest virus pel petit negoci és un suïcidi [...] i hem 

decidit # així # de venir aquí[...] i buscar la nostra sort en un lloc nou[...] 

*YOR: < Quines eren les seves expectatives > [?] 

*VAN: [...]no he tingut cap expectativa[...] 

*YOR: <Va topar amb algun obstacle per incorporar-se a Catalunya > [?] 

*VAN:  No puc dir que he tingut cap problema # per això estic agraïda que la 

meva mare esta amb mi [...] potser és perquè he tingut una espatlla on recolzar-

me[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*VAN: Per cert # ara # estic intentant d’estudiar castellà # el castellano # més o 

menys # així # parlem amb la gent en castellà # en un principi tinc un llibre i per 

això el castellà # però quan els sento que parlen en català # quan agafo de llegir 

algun diari # més o menys del castellà  m’oriento al català # jo pregunto la meva 

mare #  <ho tradueixo bé això > [?] i ella diu sí # ho tradueixes bé # però la gent 

parla només en castellà amb mi. 

*YOR: <Quines llengües parleu a casa > [?] 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*VAN: Doncs # en búlgar # en castellà en català # depèn # la mare quan ens 

parla vol que li responguem # fem aquestes proves per aprendre més ràpid la 

llengua.  

*YOR: <A la feina quines llengües parles > [?] 

... 

*VAN:  a l’escola amb els nens en búlgar # a les cases # en castellà i en anglès 

[...] però em sembla que la noia no el domina gaire bé[...] però es el meu desig 

parlar castellà començo la oració en castellà però l’acabo en anglès[...]però ens 

entenem [...] en un principi quan volia parlar em venien paraules en angles però 

amb el pas del temps les coses han canviat ara em ve primer en castellà[...]  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: <Quan vas a comprar en quines llengües parles > [?] 

*VAN: En castellà # doncs jo miro les etiquetes # així aprenc moltes paraules # 

miro com és diu cada cosa i intento memoritzar-la # la primera paraula en 

castellà que vaig aprendre a la botiga era # bolsa [...] et pregunten <vols una 

bolsa> [?] i així  

*YOR: < Amb els amic quines llengües parles > [?] 

*VAN: No tinc amics aquí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

%Com 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*YOR: < Què és Catalunya per tu> [?] 

*VAN: No la conec per dir-te quelcom # he de conèixer-la i llavors t’explicaré 

que és Catalunya per mi. 

*YOR: < Com entens i com has viscut la coexistència de dues llengües en aquest 

territori > [?] 

*VAN: Amb normalitat # a mi no m’estranya l’entorn bilingüe...  

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les 

persones que viuen a Catalunya > [?] 

*VAN: [...]saps amb que vinculo # nosaltres els que som de Rodopi tenim un 

dialecte # jo soc de Rodopi # el meu home és de Pirin # allí tenen un altre  

Rodopi és una muntanya situada al sud de Bulgària  

dialecte # si els altres dialectes de Bulgària s’entenen més fàcil el nostre dialecte 

# si a vegades una paraula nostra sona més [...]però que no sigui res del que tu 

interpretes # no vull ofendre però pot ser és com un dialecte # una cosa seva 

d’aquesta part del país però volen # no que és un dialecte # això és una varietat 

que aquí parlen # en aquesta part d’Espanya[...] sempre ho relaciono # ells son 

com nosaltres # si ve una persona de Sofia i no m’entén que parlem quan parlo 

en el meu dialecte # realment no ens entenen quan parlem en el nostre 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

dialecte[...]el meu home va passar en unes situacions incòmodes quan al principi 

va venir a casa nostra perquè entenia una cosa però nosaltres volíem dir una 

altra... potser per ells és una cosa seva que només aquí existeix[...]encara que 

són part d’Espanya... quan arriba una persona de Sofia nosaltres # igualment # 

continuem parlant en el nostre  dialecte # potser ell son una cosa així. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 

*VAN: Penso que bé i cap a nosaltres també tot i que no el parlem[...] a la casa 

de la dona on treballo mai he tingut cap problema[...] hi ha gent diferent # he 

tingut una experiència no tan agradable però no vull donar importància[...] tot és 

qüestió d’educació i la predisposició de la persona # fins quin punt està obert 

cap a la gent al voltant seu[...]no podem posar tothom en un mateix sac[...] 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

[% Com] 

7. 

8. 

9. 

*VAN: Jo he vist gent que parla perfectament castellà i no els tracten tan bé com 

a mi i la meva mare[...]la llengua té importància per tu mateixa # quan entens el 

que et diuen et seria molt més fàcil no et quedaràs així [...] en un principi ells 

venien i em parlaven i jo em quedava parada així [...]llavors jo responia en anglès 

i llavors ells es quedaven parats[...]moltes situacions divertides[...] 

La VAN riu 

així que una llengua és una riquesa # independentment de la llengua # una 

riquesa per tu mateix [...] perquè tu estàs tranquil # pots expressar els teus 

pensaments # sentiments # els fets # al fonts de tot és la llengua. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*VAN: [...]jo tinc moltes ganes d’aprendre castellà # castellano perquè és la 

llengua oficial d’Espanya # tal com he llegit jo  i català perquè visc a Catalunya 

i hi ha regions on parlen català i més que res per mi mateixa per poder legalitzar 

les meves diplomes i treballar en una de les meves especialitats  

 

1. 

2. 

*VAN: Quan els parles en català estan contents # però en castellà també et 

responen.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: <Creus que és difícil aprendre la llengua catalana > [?] 

*VAN: No ho sé # no ho he estudiat. 

*YOR: Ja ho sé que no l’has estudiat però que penses+... 

*VAN: És molt semblant al francès[...]Penso que és semblant < perquè no > [?] 

si l’estudies # si tens materials per fer consultes [...] moltes vegades he fet 

comparacions em sembla que escurcen una mica la paraula en català # per 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

exemple # buenos dies # bon dia [...] això és la meva observació i a la meva 

opinió[...]  

*YOR: < Creus que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües > [?] 

*VAN: No # tu pots ser africà però si tens la facilitat i memoritzes fàcil # no ho 

penso # penso que depèn de la persona de la seva predisposició # la seva 

motivació# de l’esforç que posa[...]per exemple jo quan m’aixeco no miro 

Facebook # mentre em prenc el cafè # abans d’anar a la feina # primer obro # a 

recordar l’anglès ... em poso una vídeo de classe anglès per refrescar[...] després 

tinc un llibre per aprendre castellà per estrangers [...] i començo a estudiar avui 

aprendré una cosa # demà alguna altra cosa ... intento a estudiar alguna cosa sola 

però no si ho aprenc correctament [...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

[% Com] 

*YOR: < Creus que el català pot ser part de l’activitat de Mechta> [?] 

*VAN: Sí # per exemple a través de cursos amb una persona que domini la 

llengua catalana[...] si hi ha catalans que volen aprendre búlgar[...] per què no # 

hi ha mil maneres[...] aquí tenen un хоро tradicional # nosaltres podríem 

pretendre’l a ballar[...] tot és possible[...] 

Хоро [horo] és un ball tradicional búlgar molt semblant a  la sardana 

1. 

2. 

*VAN: Parlo potser ho dic incorrectament però m’entenen # l’any passat no 

m’entenien el que deia.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Hi ha hagut ocasions quan has utilitzat a Lleida alguna de les llengües 

que domines > [?] 

*VAN:  A Torregrossa rus amb uns russos # anglès moltes vegades # al poble hi 

ha una estadotunidenca i treballava amb ella[...] i amb ella parlava només en 

anglès i amb ella parlo molt correctament anglès[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones d’aquí 

> [?] 

*VAN: en castellà # en català+...jo els entenc més o menys[...] agafo el diari i 

intento a llegir # revistes per exemple quan anem a alguna botiga de maquillatge 

i em donen una revista # allí està escrit en català i tradueixo quin perfum quins 

ingredients té[...]  

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Si alguna persona d’aquí li fa una pregunta o una explicació en català 

com se sent > [?] 

*VAN: Amb normalitat. 

1. 

2. 

*YOR: <On et parlen en català> [?] 

*VAN: A les cases 
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3. 

4. 

*YOR: < Sent aquesta llengua en unes altres ocasions aquesta llengua > [?] 

*VAN: Escolto radio Rock FM # no se si és en català[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Hi ha ocasions que barreges llengües (búlgar, català, castellà, rus, 

anglès...) o barreges  lletres de diferents alfabets > [?] 

*VAN:[...]una vegada vaig dir # give me [*] sabanas # però dic [*] sabanas i 

una vegada em va dir [*] sabanas  #  Àfrica # sábanas # aquí[…] 

La Vania riu  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*VAN: ...anglès moltes vegades# anglès vaig treballar al poble # a Torregrossa 

# l’any passat # una estatunidenca # amb ella vaig treballar una temporada[...]allí 

parlava contínuament en anglès [...] amb ella parlava molt correctament anglès 

perquè ella ho parlava perfectament i[...] quan tens una persona a la vora que 

parla correctament i tu saps com has de respondre correctament # simplement és 

molt important amb qui parles  i no et confon quan parles [...] amb els clients al 

nostre restaurant petit molt sovint parlàvem en angles.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Quines llengües utilitzes normalment per buscar informació> [?] 

*VAN: En búlgar # aquesta és la meva llengua # però també en anglès i després 

ho tradueixo[... ] 

*YOR: < Creu que l’ús d’una o una altra llengua és un obstacle o avantatge a 

l’hora d’obtenir informació > [?] 

*VAN: Sí 

*YOR: < Quines llengües et donen més avantatges > [?] 

*VAN: Depèn de la informació que busques[...] 

   

 

Entrevista informant 9: Valentina

 

21/08/2021. 20 h. Duració: 01:18.58 . A la  casa de l’entrevistadora. Traducció  

en català de la conversa original: llengua búlgara  

També s’han utilitzat paraules en anglès, català i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics, marcats en color. Cadascun d’ells 

comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
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 Situacions de risc 
 Context 

 

Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el novè informant (*VAL) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*VAL:  No volia viure a Catalunya perquè estava acostumada a viure a Bilbao 

la gent allí em coneixia molt per simple fet que alguns dels diaris havien publicat 

articles sobre mi[...]la gent sabia que aquesta soc jo # la dona que canta al carrer 

# la dona que canta en eusquera # fet que els encantava # vaig aprendre les 

cançons basques més estimades i populars # i ells també tenen molt desig que 

ser independents i les meves cançons despertava els esperits[...]inclòs a vegades 

tenia por que podria venir la policia a detenir-me [...] cantava cançons del Mikel 

Laboa[...]  

1. 

2. 

*VAL:  He tingut problemes en un principi només amb la feina # un any havia 

de guanyar-me el pa només al carrer[...] 

1. 

2. 

*VAL: Parlava i parlo molt bé llengua persa he fet de traductora a Bulgària de 

persones delinqüents que és molt difícil[...] 

1. 

2. 

3. 

*YOR: <Quin nivell de domini tens del castellà> [?] 

*VAL:  Molt bo # a nivell de poder donar entrevistes per els diaris # per les 

televisions i la ràdio. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

[%Com] 

*VAL: [...] tenia setze anys quan vaig començar estudiar molt seriosament 

l’alemany # la meva professora és un gran exemple a la meva vida[...] és famosa 

amb això que amb vuitanta anys va començar estudiar filologia germànica a la 

Universitat de Veliko Tarnovo [...] i és un  bon exemple per aquelles que diuen 

que l’edat és un obstacle per aprendre llengües[...] jo per exemple voldria 

matricular-me a la universitat per aprendre àrab i llengua persa.  

Veliko Tarnovo és una ciutat de l centre del nord de Bulgària  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

*YOR: <Quines llengües parleu a casa> [?] 

*VAL: En búlgar principalment # amb el nen parlem a vegades en català. 

[...] 

*YOR: <Quines llengües parleu a la feina> [?] 

*VAL: A moltes cases em parlen en català [...] jo responc en castellano fet que 

mostra que entenc el català però estic en etapa alumnes avançats [...]ells no 

s’enfaden que els responc en castellà[...] i continuen en català[...] 

*YOR: I quan cantes el teu repertori és+... 

*VAL: El meu repertori principalment és en castellà # francès # anglès # tinc 

alguna cançó en àrab # eusquera [...] i si vaig a Xina probablement cantaré en 

xinès. 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

*YOR: <Quan vas a comprar quines llengües uses> [?] 

* VAL: Castellano. 

*YOR: < I amb els amics> [?] 

*VAL: Depèn d’on són els amics si con catalans en castellà i ells mostren 

comprensió cap a mi i no hi ha cap problema[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

[%Com] 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

*YOR: < Com t’expliques el bilingüisme català/castellà de Catalunya > [?] 

*VAL: Doncs # sempre quan hi ha més d’una cultura # la vida és més bonica[...] 

la cultura de cada nació és una gran riquesa # una llengua és un a finestra cap al 

món # jo soc una persona curiosa # vull saber la història de Catalunya # vull 

saber on visc [...] tinc interès cap aquestes coses # pregunto [/] i ells m’expliquen 

amb moltes ganes. 

*YOR: < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les 

persones que viuen a Catalunya > [?] 

*VAL:[...]la llengua és la part més essencial d’una persona # amb la teva llengua 

materna dius a algú que l’estimes # eduques els teus fills amb amor # amor  cap  

a les persones # la naturalesa # el passat # el futur # la llengua és tot # llengua 

meva i llengua sagrada # com ha dit Vazov # per cada nació la llengua és una 

peça fonamental.  

Ivan Vasov és un dels referents de la literatura búlgara. 

*VAL:[...] mai m’ha passat pel cap de criticar-lo perquè no parlen en castellà # 

aquesta és la seva pàtria # és a dir # Espanya esta constituïda per petit regnes 

units # des del temps del Lluis catorzè[...]la llengua és l’eina de comunicar-te 

amb el món[...] trobo molt bonic quan una persona contacta amb diferents 

cultures # cuines # tradicions # això és una riquesa t’obre la visió [...] # més 

lliberal i democràtic perquè tu acceptes les seves normes. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: < Creus que és necessari saber català per viure a Catalunya > [?] 

*Valenina: Sí # evidentment perquè hi ha gent que son grans que de tanta amor 

cap a Catalunya s’han convertit en persones molt tancades # fins aquest punt 

nacionalistes # això no ho critico # que volen que li parlin en català només i no 

han presentat interès d’aprendre el castellà quan eren més joves # per això 

tothom ha de saber el català[...] he descobert que els pobles de Perpinyà també 

parlen en català # això em va sorprendre però hem pogut comunicar-nos # allí 

posa # per exemple # forn de pa català. 

1. 

2. 

*YOR: < Com perceps el procés d’integració de la gent nouvinguda a Lleida > 

[?] 
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*VAL: [...] introduir-te en la societat i ser un d’ells 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen català > [?] 

*VAL: Molt bé # canvien la seva opinió cap a ells # els respecten i es senten 

afalagats # els agrada # segur[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen castellà> 

[?] 

*VAL: no malament # són tolerants # et veuen que ets estranger i et diuen # poco 

a poco # no te preocupes # i això està bé. 

1. 

2. 

*YOR: < Com es perceben a Lleida les persones búlgares que parlen búlgar> [?] 

*VAL: Sempre recalquen # debes aprender # debes estudiar[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Creu que és difícil aprendre la llengua catalana > [?] 

*VAL: No ho penso # és una llengua senzilla que s’aprèn fàcil perquè és una 

forma abreviada entre castellà i francès # moltíssimes paraules són iguals en 

francès # no és difícil # evidentment que no és difícil.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Creu que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües > [?] 

*VAL: Ens ajuda el fet que som descendents dels tracis # el nostre poble va se 

part del Regne de Edrine [...]# en canvi els romanesos aprenen més de presa 

aquesta llengua perquè la seva llengua és llatina. 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Creu que el català hauria de ser part de “Mechta”> [?] 

*VAL: No ho sé[...] però segur que els búlgars a Mechta podrien ensenyar als 

catalans a aprendre el búlgar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

* YOR: < Hi ha hagut ocasions quan has utilitzat a Lleida alguna de les llengües 

que domina (diferent de castellà, català o búlgar)> [?] 

*VAL: Sí[...] van passar unes persones #joves [...] els he preguntat < Sou turcs> 

[?] no però tampoc sou àrabs # no tampoc # llavors < Sou perses> [?] i ells han 

dit que sí i jo vaig començar parlar amb ells en llengua persa[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

* YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones 

d’aquí > [?] 

*VAL: en castellà. 

[...] 

* YOR: < Si alguna persona d’aquí li fa una pregunta o una explicació en català 

com se sent > [?] 

*Valeentina: Normal. 

* YOR: <Sent aquesta llengua en unes altres ocasions > [?] 
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10. 

11. 

12. 

*VAL: Miro el canal de notícies tres vint-i-quatre [...] m’agraden molt les 

rumbes catalanes # estic enamorada dl rock català.   

* YOR: <Llegeixes en català > [?] 

*VAL: Sí # evidentment[...] el diari. 

1. 

2. 

3. 

* YOR: < Com parlen i quina predisposició tenen en general els búlgars a  

l’aprenentatge del català a Lleida > [?] 

*VAL: Bé # evidentment. 

1. 

2. 

3. 

*YOR: [...] entenc que quan has d’escriure a alguna persona búlgara alguna cosa 

en búlgar que utilitzes la l’alfabet llatí. 

*VAL: Sí [/] 

 

 

Entrevista informant 10: Ana

 

17/08/2021. 12:44h. Duració: 01:16.19. A la  casa de l’entrevistadora. Conversa original: 

llengua catalana 

També s’han utilitza paraules en anglès # búlgar i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics# marcats en color. Cadascun d’ells 

comença amb una numeració nova. 

 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

 

Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el desè informant (*ANA) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: Actualment # tu # estem gravant ja amb tu ens coneixem de fa molt 

temps actualment vius aquí a Bellpuig  [/]<per quines raons vas triar Bellpuig 

> [?] 

*ANA: Perquè el meu home és d’allà # disposàvem d’un pis on podíem viure 

per això # jo volia tornar a Lleida # és com si fos el meu poble natal # encara 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

és # d’aquí d’Espanya # de Catalunya # però per raons familiars vam anar a 

Bellpuig. 

*YOR: < Ana # només perquè contextualitzi # tu # principalment vas venir de 

Bulgària a viure a Lleida # hi vas viure cinc anys # després vas anar a Salou # 

per quines raons> [?] 

*ANA: Per aquest mateix home # que ara és el meu marit # ens vàrem conèixer 

aquí a Lleida # en una discoteca # però ell treballava al seu moment a Barcelona 

# li van canviar el seu lloc de feina a Salou i em va proposar anar a viure amb 

ell # per això. 

*YOR: Llavors # de Salou vas venir a Bellpuig per les raons que has dit # de 

Bulgària # quan vas venir a viure a Lleida # quines expectatives tenies # què 

esperaves? 

*ANA: Jo anava molt perduda # jo no tenia el típic perfil d’un immigrant # 

d’una persona que vol anar a viure fora perquè està cremada del seu país # al 

revés # soc molt aficionada # soc nacionalista # estic molt orgullosa del meu 

país # de la meva llengua # de les meves cultura # era molt jove # era curiositat 

potser # viure noves experiències # jo no esperava quedar-me aquí # volia 

veure com es viu aquí # noves # experiències # conèixer com era la vida aquí 

# expectatives # potser diversió # llavors tornar a Bulgària 

*YOR:< A que era deguda aquesta curiositat> [?]  

*Asia: La curiositat de tota persona jove # veure nous països # nous horitzons 

# i també al seu moment # la meva parella d’aleshores # que era búlgar # sí 

que era el típic immigrant # sí que volia emigrar# potser sota la seva influència 

# doncs vàrem prendre aquesta decisió # però el meu cas particular era conèixer 

nous països# tenir contacte amb una llengua que no coneixia # que jo per cert 

# pensava que a Espanya # només es parlava espanyol # castellà # Només # 

només # quina sorpresa # no estava gaire preparada. 

*YOR:< Sí> [?] <Et va sorprendre l’existència del català en aquestes terres> 

[?]  

*ANA: Sí que ho sabia # però no m’imaginava fins a quin punt es parla # 

pensava que era una llengua que no s’utilitza tant. 

*YOR:< per exemple > [?] < que no s’utilitza tant en quin sentit > [?] <com te 

l’imaginaves > [?] 

*ANA: Pensava que la gent gran # els joves no tant # jo que sé # no tenia gaire 

informació en aquell moment  
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42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

YOR: Aquesta era la teva idea inicial # utilitzada per la gent gran però no tant 

pels joves # 

*ANA: pensava que tothom utilitza el castellà # per cert # vaig venir amb un 

bon nivell d’anglès # pensava que aquí em podria moure en anglès # primera 

errada # la segona # el castellà # anava molt desinformada. 

*YOR: Llavors tu vas venir aquí amb les expectatives de conèixer un nou món 

< s’han complert les teves expectatives > [?] 

*ANA: He anat canviant tant al llarg dels anys # ara puc dir que sí # o almenys 

estic pel camí # les meves expectatives inicials # no # tenia una idea molt 

diferent #  pensava passar dos anys aquí # formar una família # tenir fills i 

tornar a Bulgària # però les coses han anat diferent # i a mesura que anaven 

canviant les coses jo anava formant les meves noves expectatives # que són 

una cosa viva # i ara després de tants anys # ni recordo exactament què 

esperava de tot # crec que era molt jove # anava perduda i m’he anat formant 

poc a poc # llavors # ostres  

 *YOR: Vale # tu m’has dit que en un principi la primera dificultat va ser la 

llengua+.. 

*ANA: Sí # primer amb el castellà # parlava anglès i rus # però no català i 

castellà. 

*YOR: I els has hagut d’aprendre+... 

*ANA: Sí # no els parlava gents. 

*YOR: < Altres tipus de dificultat a l’hora d’incorporar-te a Catalunya> [?] 

*ANA: Conèixer com funciona tot # tot el món # com es mou la gent # tot # 

mmm # el menjar # però la barreja més gran va ser la llengua. 

*YOR: < A l’hora de trobar habitatge# feina# has tingut problemes 

> [?] 

*YOR: Quan vam arribar # no érem legals # era un visat turístic de tres mesos 

# que no ens donava el dret de treballar # la meva primera feina no era gaire 

legal # però amb el temps tot es va anar arreglant # legalitzant tot # dificultat 

# no sé # crec que era molt jove # si he passat dificultats # penúries # falta de 

recursos # de qualsevol tipus # no n’era gaire conscient # no tinc un mal record 

# quan no tenia fills petits # com ara # veig la diferència que és molt fàcil quan 

un ha de preocupar-se només per un mateix # ets jove # vols treballar # no has 

de tenir por # no teníem por. 

*YOR: Dius que tot i que vas estar sense documents# il·legal# a l’hora de 

trobar feina no vas tenir problemes 
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78. 

79. 

80. 

* ANA: No # no. 

*YOR: < I a l’hora de trobar habitatge> [?] 

*ANA: L’habitatge # era gràcies a la feina # vivia al pis de la dona del meu 

cap # de seguida # al principi ens ajudàvem amis+...no# no # va ser tot 

simultani # la feina # el pis # no era una època # un món molt difícil #  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*ANA: Volia aclarir nomes una cosa # havia mencionat en un moment el tema 

del nacionalisme, vull explicar en quin sentit l’he utilitat. # jo crec que una 

persona que estima el seu propi país, molt profundament, molt fidelment  # 

també estimarà l’altre país # que l’ha acollit i també respectarà totes les regles 

i tots els sentiment de la gent d’aquest país # només volia fer aquest petit 

aclariment. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

*YOR: < Quines llengües saps Ana?> [?] 

*ANA: Búlgar # per descomptat # català # castellà # anglès i rus # encara que 

el rus bastant oblidat # però l’entenc. 

*YOR: < Rus a quin nivell?> [?]<el pots identificar> [?] 

*ANA: Castellà# ce dos # català  de # que és el ce dos  també # angles # ce u 

de rus no tinc títol però el vaig estudiar allà # no sé quin nivell. 

*YOR: < Quant anys vas estudiar el rus?> [?] 

*ANA: Fins a setè # de primer a setè # així són set anys. 

*YOR: < Vas triar tu estudiar rus?> [?] 

*ANA: No # és el que es feia allà# era obligatori # ni es qüestionava # era una 

cosa amb la que creixies i era molt familiar. 

*YOR: < Quina és la teva llengua materna?> [?] 

*ANA: El búlgar 

*YOR: < La primera llengua que vas aprendre?> [?] 

*ANA: El búlgar 

*YOR: < Quines llengües parles a casa > [?] 

*ANA: < Ara > [?]<A casa > [?] 

*YOR: Sí 

*ANA: Català amb el meu home i búlgar amb la nena. 

*YOR: < I al treball > [?] 

*ANA: En aquests moments # català # fins fa dos anys enrere # només  castellà 

# però ara català. 

*YOR: < I quan vas a comprar> [?] 

*ANA: Català 

*YOR: < I amb els amics > [?] 
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26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47 

48. 

49. 

50. 

51. 

52 

53. 

54. 

55. 

56. 

*ANA: Castellà # perquè ens vam conèixer en aquest idioma i em costa 

canviar. 

*YOR: I amb el teu home a casa has dit que en català < per què vàreu decidir 

parlar en català > [?] 

*ANA: Al principi parlaven en castellà i de cop i volta ell va dir # jo a casa 

meva no vull parlar en castellà # jo soc català.  

*YOR: Fem un incís # tu en un principi # quan vas conèixer el teu home no 

sabies de català. 

*ANA: No sabia res de res # tot i que ja tenia interès  perquè laboralment 

m’ajudaria i ja rumiava començar amb el català. 

*YOR: I a la llarga vas aprendre el català+... 

*ANA: Sí # i el teu home un dia va dir +... 

*ANA:  Però jo llavors ja tenia la intenció d‘estudiar-lo # ja estava apuntada 

al nivell a # era una cosa que ja tocava # ell volia parlar la seva llengua a casa 

i jo necessitava practicar-la. 

*YOR: < Et va costar aquest canvi > [?] primer en una llengua i després un 

altra+... 

*ANA: Sí # el veia com una altra persona # va costar bastant # però m’hi he 

acostumat. 

*YOR: <I a la teva filla li parles en búlgar> [?] 

*ANA: Sí 

*YOR: < I ell a ella en català> [?] 

*ANA: Sí 

*YOR: <Aquesta decisió que parlis a la teva filla en búlgar és una decisió que 

heu parlat prèviament al seu naixement> [?] 

*ANA: Era tant clar que seria així que no vàrem ni parlar-lo # ell # coneixent-

me a mi ja ho sabia. 

*YOR: < I ell hi està d’acord> [?] 

*ANA: Sí# ho troba normal # pensar com aquella dita en castellà # el saber no 

ocupa lugar # i mentre més saps# millor # li obre més possibilitats més 

endavant. 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: En un principi m`has dit que et va sorprendre l’existència del català # 

tot i que ho sabies # però no t’imaginaves que estigues tant integrat a la societat.  

* ANA: Sí. 

*YOR: Suposo que aquesta idea amb el temps ha anat canviat. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*ANA: Es clar # jo volia millorar #  volia # en el món laboral # jo volia arribar 

com a mínim al nivell que tenia abans de venir aquí # abans d’emigrar # llavors 

# aquest nivell és d’una persona integrada # d’una persona  # del país # i això 

era impossible sense el català. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

*YOR: < Què és el bilingüisme a Catalunya per tu > [?] l’existència de les dues 

llengües # des de la perspectiva d’ara # no  d’aquella de quan vas arribar.  

*ANA: Riquesa [/] veig que no suposa cap esforç # sobretot pels nens que 

creixen en ja aquestes condicions # i riquesa # tenir aquesta flexibilitat # poder 

canviar # perquè una llengua és tot # cultura # música # i quantes més millor # 

tens més sensibilitat # saps més coses # interpretes els llibres d’una manera 

diferent # cada llengua té la seva manera d’expressar-te i la sensibilitat que 

pots tenir és més àmplia. 

*YOR: < Que significa la llengua catalana per les persones que viuen aquí a 

Catalunya> [?] 

*ANA:  Crec que és la seva llengua # el mateix ús que jo podria donar al búlgar 

# això ni es pensa # és una cosa integrada # és com t’expresses < Que significa 

la llengua catalana per les persones que viuen aquí a Catalunya> [?]   

*YOR: Com tu vulguis +... 

*ANA: Per la gent catalana ni pensar-ho # és la seva llengua # es com 

s’expressen # per la gent de fora de Catalunya # a part de la riquesa que una 

llengua pot donar és una eina per millorar # millor feina # més possibilitats # 

*YOR: Així que creus que és necessari saber el català. 

*ANA: Si vius aquí sí# clar 

* YOR: <  Per què> [?]   

*ANA: Per què si vas a un lloc t’has d’adaptar al lloc # i aquí tenim bilingüisme 

i si vens a viure aquí has de ser bilingüe # o trilingüe+... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

* YOR: < Com perceps la gent d’aquí les persones búlgares que parlen català 

> [?]   

*ANA: Suposo que hi ha una part de sorpresa al principi # però després amb 

normalitat # perquè no és típic # això altra vegada també # és culpa nostra #  

aprenem el castellà # ja ens podem moure amb el castellà i ja ho deixem estar 

# i és per això # no esperen de nosaltres la gent que siguem capaços # és perquè 

no ho fem de norma general. 

*YOR: Sorpresos per norma general. 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

*ANA: Sí# sí 

* YOR: < Com percep la gent d’aquí els búlgars que parlen castellà> [?]   

*ANA: Li parlen en castellà[...]l’objectiu final és comunicar-se i si s’ha de 

parlar en un idioma s’hi parla # cap problema. 

*YOR: < Com perceben la gent d’aquí els búlgars que només parlen en búlgar> 

[?]   

*ANA: Mmmm # jo crec que la comunicació és impossible # no es percep de 

cap manera # no es pot percebre # suposo que l’opinió és que si estàs aquí t’has 

d’integrar # com a mi no em va passar mai no ho sé. 

* YOR: El fet de saber el català # m’has dit # que t’ha ajudat a millorar l’àmbit 

laboral. 

*ANA: Sí# en el meu cas el català no era un mèrit per trobar feina # era un 

requisit # l’havia de complir[...] 

*YOR: < Altres avantatges > [?]  < socials > [?]   

*ANA: Ara estic vivint en un poble # a Bellpuig # tothom parla català i em 

sento integrada. 

*YOR: Així que creus que ha ajudat per integrar-te? 

*ANA: Sí# crec que sí  al menys allà al poble# sí. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

*YOR: Tu has après català < Tu creus que és difícil aprendre’l > [?]   

*ANA: Fins a un nivell no # nivell a i b # molt agradable # molt lògic[...]llavors 

era molt difícil[...]  

*YOR: < Quins aspectes eren més difícils?> [?]   

*ANA: Memoritzar coses# fins al nivell B no em calia ni estudiar a casa # 

memoritzava mol ràpid tot # però del C i D # llavors sí # excepcions # 

accentuació # els pronoms+...  llavors recordo que estudiava serio ja.  

*YOR: < Creus que el fet que siguem de l’est d’Europa ens ajuda per aprendre 

llengües> [?]   

*ANA: Crec que ens ajuda en l’aprenentatge en general# al seu moment# 

l’escola tenia un bon nivell 

*YOR: < En quin moment> [?]   

*ANA: Quan nosaltres érem petits # ara comenten a Bulgària que ha canviat 

el sistema educatiu i no surten tant preparats els nens # nosaltres sí que sortíem 

com uns soldadets # i el que era més important # l’hàbit d’estudiar teníem # 

teníem un bon sistema d’estudiar # també la voluntat # estava ben entrenada 

[...] crec que sí que era un avantatge. 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47 

48. 

49. 

*YOR: La teva filla farà primer de l’escola Búlgara aquest any. < Creus que el 

català hauria de ser part d’aquesta associació d’alguna manera 

> [?]   

*ANA: No m’ho havia parat a pensar mai[...] jo crec que quan els nens vagin 

a l’escola per aprendre # no # s’ha de parlar només en  Búlgar[...]a l’associació 

crec que  sí que seria important a l’hora de comunicar a les administracions 

catalanes crec sí que se necessiten persones preparades per moure la part 

administrativa[...] 

*YOR: < Això ajudaria> [?]   

*ANA: Sí # ajudaria per poder governar bé aquesta associació. 

*YOR: Saps anglès i en un principi confiaves en els teus coneixements 

d’anglès a l’hora d’incorporar-te a la societat però va resultar erroni. 

*Asia: Ara # suposo que ara seria diferent # ara s’estudia molt i la gent jove 

està preparada #  de fet és un requisit per estudiar un màster o una carrera # 

però abans # en el seu moment disset anys enrere la gent no el parlava tant. 

*YOR: < Has tingut ocasions de parlar aquestes llengües aquí > [?]   

*ANA: Sí # quan estava a Salou #  treballava en una botiga de roba # i havia 

molt estrangers # allí sí # però fora d’allà # no #  a Lleida # no. 

*YOR: < Quan tu et mous dins de Lleida o Bellpuig en quina llengua et 

dirigeixes a les persones> [?]   

*ANA: Català 

*YOR: < I les persones d’aquí en quina llengua se’t dirigeixen> [?]    

*ANA: Passa una cosa curiosa# en català perquè pensen que soc catalana # 

però quan detecten l’accent canvien al castellà i encara que jo continuï en català 

ells continuen en castellà # jo segueixo en català no sé perquè ho fan # suposo 

per facilitar # amb bones intencions[...] però si veuen que una persona respon 

en català han de seguir en català# però no ho fan # es curiós[...] 

*YOR: < Mirant la tele# escoltant la radio# ho fas en català > [?]    

*Ana: Sí # i també llegint # m’és indiferent però en català # en castellà o búlgar 

# em quedo amb la informació i a vegades no recordo en quin idioma ho he 

llegit. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: Tens amics búlgar també ‘’no. 

*ANA: Sí 

*YOR: < Amb aquests amics heu parlat alguna vegada sobre quina 

predisposició  tenen de la llengua catalana> [?]    
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6. *ANA: La majoria no tenen cap intenció d’aprendre-la # ja es mouen bé en 

castellà. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*YOR: Tornem als teus coneixement lingüístics < T’ha passat alguna vegada 

barreja idiomes> [?]    

*ANA: Al principi # quan començo a aprendre una llengua nova barrejo # quan 

busco una paraula nova em surt en més d’un idioma # però quan avanço 

l’aprenentatge no. 

*YOR: < I a l’escriure > [?]    

*ANA: També # però només al principi. 

[...] 

*Anna: Per exemple# estoy nueva # la gent al bar se’n reia # no sabia que volia 

dir aquí. Un altre exemple# en un curs de castellà em van preguntar si 

m’agradava la gent d’aquí i  per què# jo vaig dir que sí # perquè eren gente 

caliente  jo volia dir que són simpàtics # pròxima # i clar # tota la classe rient 

altra vegada # sempre aquest tipus d’error # passava vergonya[...] 

[...] 

*YOR: Imaginem-nos una situació # has de buscar informació sobre un tema# 

per exemple # subvencions per l’associació o un tema que t’interessi. < Com 

la buscaries > [?]    

*ANA: Google # o preguntaria a la gent que conec 

*YOR: < En quina llengua> [?]    

*ANA: En totes # depèn del que busqui # si vull profunditzar ho faria en anglès 

perquè hi ha molta  més informació[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

*YOR: Última part de les preguntes # estan relacionades en el teu procés 

d’aprenentatge de la llengua catalana # ja m’has dit que tenies de bon 

començament tenies al cap aprendre-la < Com vas buscar la informació> [?]    

*ANA: No ho recordo exactament # volia un lloc oficial # no cursets # un lloc 

oficial puc on anar traient títols poc a poc # vaig descobrir el Centre de 

Normalització Lingüística i allà # vaig anar-h i# vaig preguntar[...] 

*YOR: < Tens el records si vas aconseguir aquesta informació fàcilment o 

difícilment> [?]    

*ANA: Suposo que va ser fàcil perquè no tinc el record que em costes # vaig 

anar al CNL i vaig preguntar[...] 

*YOR: Actualment# em podries dir llocs on aprendre català 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47 

48. 

49. 

*ANA: Suposo que Consorci de Normalització Lingüística # a l’EOI # suposo 

que a acadèmia # però sense títols oficials # i també a les universitats # com 

que tinc aquest tema superat # ja estic desconnectada. 

*YOR: < I online # saps si hi ha alguna cosa  > [?]    

*ANA: A parla unt cat # quan jo estudiava era com va començar i feien poca 

cosa # suposo que ara és més potent. 

*YOR: < Creus que hi prou llocs per aprendre’l> [?]    

*ANA: El qui vol fer-ho# sí # tranquil·lament. 

*YOR: M’has dit que tens el nivell ce dos de català # de castellà # i C1 d’anglès 

# <tens un títol> [?]    

*ANA: Sí# 

*YOR: D’on? 

*ANA: El castellà de l’institut Cervantes # de català # tots els nivells del 

Consorci i un del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili i l’anglès 

de l’EOI 

*YOR: El català el vas estudiar a^ 

*ANA: A Lleida i a Tarragona# quan vivia a Salou 

*YOR: <Recordes alguna activitat que et va agradar en especial> [?]     

*ANA: Activitat no# però una professora # Cristina # a Tarragona # al nivell 

C1 # era molt metòdica # primer la teoria # després un munt d’exercicis i al dia 

següent repassàvem on ens havíem equivocat # molt metòdica # molt bé# molt 

bé# lent# però molt bé. Em va encantar aquesta professora # era la manera com 

ja estudiava quan era a Bulgària #  

*YOR: <I alguna activitat que no tinguis bon record> [?]   

*ANA: Els temes dels escrits que havíem de fer # no eren temes gaire 

apassionants # totes les redaccions van ser útils però molt típic # quines 

tradicions # quin monument # prefereixo temes més oberts # que puguis opinar 

que et puguin inspirar # com a norma general sempre es lo mateix # jo vaig 

passar per això primer en rus# després en anglès # sempre la mateixa història# 

en totes les llengües# m’avorria moltíssim. 

*YOR: <Durant el procés d’aprenentatge has trobat algun problema> [?]   

*ANA: No # en tot cas combinar l’horari laboral amb el del centre # m’havia 

de preparar sola i estava més perduda. 

*YOR: <Creus que hi ha prou materials didàctics> [?]   

*ANA: Sí # però fins i tot a vegades massa # hi ha un mar d’informació # 

segueix sent important tenir un bon professor[...]i que sigui com una escala # 
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pujar poquet a poquet # no intentar fer-ho tot de cop perquè es impossible # hi 

ha massa informació i cap que algú t’orienti. 

 

 

Entrevista informant 11: Mitko

 

20/08/2021. 11h. Duració: 01:37.19 . online. Traducció en català de la conversa original: 

llengua búlgara. 

També s’han utilitzat paraules en català, rus i castellà. 

Per reflectir paraules concretes en búlgar s’ha utilitzat l’alfabet ciríl·lic  

Hem seleccionat els trossos rellevants per eixos temàtics# marcats en color. Cadascun d’ells 

comença amb una numeració nova. 

 Freqüència i espais d’ús de la llengua catalana 
 Ideologies 
 Actituds 
 Estudi i motivacions 
 Situacions de risc 
 Context 

 

Entrevista realitzada per la investigadora (*YOR)  i el onzè informant (*MIT) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

*YOR: <On has après aquestes llengües > [?] 

*MIT: [...]a través de la feina[...] 

*YOR: <A l’escola vas estudiar alguna llengua > [?] 

*MIT: Francès[...] rus també # era obligatori durant el comunisme. 

 

1. 

2. 

*YOR: La teva dona és romanesa <saps parlar romanes > [?] 

*MIT: Sí # el sé parlar i l’entenc # sí[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: <Quines llengües parles a casa > [?] 

*MIT: Bàsicament búlgar [...] castellà i romanès[...]  

*YOR: <En quina llengua perles amb el teu fill > [?] 

*MIT: Bàsicament búlgar iiii  castellà. 

*YOR: <I romanès > [?] 

*MIT: En les tres llengües.  

 

1. 

2. 

3. 

*YOR: <En quina llengua vas conèixer la teva dona > [?] 

*MIT: En la llengua de l’amor # en un principi ni jo sabia romanès ni ella sabia 

castellà. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

*YOR: <Perquè vau decidir parlar bàsicament en búlgar entre vosaltres > [?] 

*MIT: A la meva dona li és fàcil i al fill li és fàcil[...] 

*YOR: Has dit que principalment parleu en búlgar amb el vostre fill <heu 

parlat abans de nàixer aquesta decisió  > [?] 

*MIT: Sí # hem parlat que volem que el nostre fill aprengui i búlgar i romanès 

# qual cosa és en seu favor[...] amb una llengua llatina i amb la nostra llengua 

té moltes finestres obertes cap al món[...] 

*YOR: < Creu que el fet que “provenim de l’est” ens ajuda al procés 

d’aprenentatge de noves llengües > [?] 

*MIT: És una cosa molt individual[...] 

*YOR: <Quines llengües parles a la feina > [?] 

*MIT: Francès i Italià perquè viatjo allí # a Espanya # castellà  perquè en català 

fora de Catalunya ningú m’entén. 

*YOR: <Parles romanès a la feina> [?] 

*MIT: Sí # per exemple si soc a Itàlia i em trobo en situació que no entenc 

alguna cosa  i hi ha romanesos m’espavilo en romanes[...] companys[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

18. 

19. 

*YOR: <Quan vas a comprar en quines llengües parles> [?] 

*MIT: Depèn si vaig a comprar a Itàlia en italià # si vaig a comprar a França 

en francès. 

[...] 

*YOR: <Com et sents quan et parlen en català> [?] 

*MIT: Si et degués la veritat +.. 

MIT riu 

*MIT: Doncs dic que no els entenc i ells canvien directament en castellà[...] 

*YOR: <Però els entens o no els entens quan et parlen en català> [?] 

*MIT: Els entenc. 

*YOR: Però tu dius que no els entens+... 

*MIT: Sí. 

[...] 

*YOR: <Perquè els menteixes> [?] 

*MIT: Simplement no parlo el català # <si vols podem formular la resposta 

que el se perfectament i +...> [?] 

*YOR: M’agradaria que em diguis la veritat. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

*MITo: Et dic la veritat # simplement no m’agrada # no m’agrada parlar català 

# l’entenc cent per cent però no m’agrada parlar en català # no veig on em pot 

ajudar el català per alguna cosa # en el sentit que vaig a Saragossa i ningú 

m’entén en català  # la meva feina està relacionada amb  viatjar i simplement 

# a la meva feina el català no m’ajuda en res [...] 

[...] 

*YOR: Jo el que volia entendre és per què no t’agrada el català # entenc perquè 

no el trobes útil+... 

*MIT: No # perquè no he tingut temps per aprendre’l # no tinc el temps de fer 

un curset i aprendre el català [...] 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR:  < Quines són les teves llengües habituals quan ets amb els teus amics> 

[?] 

*MIT: Depèn dels meus amics # en búlgar # en castellà # en romanès # serbi+... 

*YOR:  < Saps serbi també> [?] 

*MIT: < I tu no el saps> [?!] El serbi és búlgar pur # tenim amics serbis # 

parlem amb ells en búlgar i ells ens entenen perfectament # el serbi de facto és 

búlgar # tenen alguna paraula més torta però [...] s’entenen.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR:  <Què és per tu Espanya> [?] 

*MIT: [...] un estat que em dona perspectiva # esperança de continuar endavant 

# viure una mica millor. 

*YOR:  <I Catalunya> [?] 

*MIT: Catalunya és lo mateix de facto visc aquí de facto amb la primera 

pregunta matem la segona # Catalunya del que sé encara és a Espanya[...]  

1. 

2. 

*YOR:  < Com explica el bilingüisme català/castellà de Catalunya > [?] 

*MIT: Normal # doncs cada català parla castellà # molt normal. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR:  < Per què usen i què significa la llengua catalana en la vida per les 

persones que viuen a Catalunya > [?] 

*MIT: # La seva llengua # aquí ja m’has atabalat. 

*YOR:  < La llengua materna > [?] 

*MIT: Realment la seva llengua materna és el castellà[...] 

*YOR:  < I el català que és > [?] 

*MIT: No ho se que és # és que ahir vaig veure # doncs # Espanya com va 

començar # realment existia Catalunya des de fa molt anys i han parlat allí 
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10. 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

doncs el seu català però abans de Crist # aquí m’has atabalat # no sé que dir-

te[...] 

[...] 

*MIT: Per mi la llengua catalana no és cap llengua # vaig a Fraga i no 

m’entenen # vaig a Madrid i ningú no m’entén no veig la necessitat d’estudiar 

la llengua catalana # no et pot ajudar enlloc aquesta llengua # només aquí # un 

territori de 200 kilòmetres [...] la mateixa cosa és allí amb els bascos comencen 

en eusquera jo faig un gest que no els entenc i ells canvien en castellà < quina 

és la llengua verdadera > [?] # el castellà # ni basc # ni català[...]parlo 

obertament i sincerament. 

*YOR: Això és el que espero. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

*YOR: Has dit que el català no et serveix per a res fora de Catalunya+... 

*MIT: En absolut. 

*YOR:  < I a Catalunya # creus que és necessari saber català per viure > [?]  

*MIT: Per norma general sí. 

*YOR: < Per què > [?] 

*MIT: Perquè el parlen a tot arreu # obliguen el meu fill a estudiar català a 

l’escola # aquesta cosa tampoc la veig bé # ell estudia com a segona llengua el 

castellà # això no és normal. 

*YOR: < De quina manera ho veus normal > [?] 

*MIT: Que estudiï castellà[...] 

 *YOR: < I el català > [?] 

*MIT: Que l’imposin el català però que vagi paral·lelament amb el castellà.  

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Durant els anys viscuts a Catalunya ha canviat d’alguna manera la 

teva percepció sobre la llengua catalana > [?] 

*MIT: En general és el mateix perquè jo no he tingut la possibilitat d’estudiar-

lo i parlar-lo[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < El fet de saber català t'ajudaria a tenir més avantatges laborals i 

socials o no > [?] 

*MIT: No[...] amb castellà puc començar a treballar a tot Espanya incloent 

Catalunya[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Explica’m una experiència positiva i una experiència negativa que 

s’tagis trobat per Lleida quan els locals han percebut que el seu origen era 

migratori > [?] 

*MIT: Per exemple per llogar un pis  al moment que et senten com parles i 

t’ignoren et diuen que no pot ser[...]en aquest cas jo em dic MIT i soc de 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Bulgària i directament t’exigeixen tres-cents formularis per dificultar-te  

perquè no pugui ser[...]no penso que algú de nosaltres que no hagi topat amb 

aquest problema[...] a vegades no arribes ni que et demanin aquests documents 

només pel accent quan comences a parlar [/] inclòs quan parles en català ells 

et descobreixen que ets estranger i de facto t’ignoren al primer segon # 

nosaltres mai serem ni catalans ni espanyols[...] 

1. 

2. 

3. 

*YOR: < Creus que és difícil aprendre la llengua catalana > [?] 

*Miitko: En general no[...]s’assembla molt al francès # el romanès també ajuda 

molt  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

*YOR: < Creus que el català hauria de ser part de “Mechta”? > [?] 

*MIT: [...] en general quan han d’anar a les administracions  # en català # per 

exemple quan els nens estudien si no saben alguna paraula que vol dir poden 

utilitzar el català  perquè tots els nens el saben[...] tu no veus que els nostres 

fills entre ells parlen en català o en castellà[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

[%Com] 

*YOR: < Hi ha hagut ocasions quan ha utilitzat a Lleida alguna de les llengües 

que domina (diferent de castellà, català o búlgar)> [?] 

*MIT: Sí # he trobat francesos i hem canviat alguna paraula amb ells # romanès 

[/] contínuament # hi ha companys romans que no saben bé castellà i canviem 

en romanès # rus # també hi ha gent # fa no gaire vam anar a una òptica # la 

noia en rus[...] i li dic  Говорим по руски Очень хорошо. 

Говорим по руски [Gavarim pa ruski] vol dir parlem en rus i  Очень 

хорошо[Ochen’ horoʃo], molt bé 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

*YOR: < Generalment en quina llengua és dirigeixen cap a tu les persones 

d’aquí> [?] 

*MIT: Per norma general en català # a tot a reu # a les botiges # a les cafeteries 

# per norma general en català. 

*YOR: < Quan ha de fer una pregunta cap a una persona d’aquí en quines 

llengües ho fa > [?] 

*MIT: Si he de ser sincer # en castellà [...] mira si jo treballés en un altre àmbit 

i si hagués temps més temps lliure per anar # allí # a estudiar el català # potser 

l’hagués usat més[...] 

1. 

2. 

[%Com] 

4. 

5. 

*YOR: < Sents la radio en català # escoltes musica catalana # mires tele 

catalana> [?] 

MIT riu 

*MIT: No # sincerament no < Tu has escoltat musica catalana> [?] 

*YOR: Sí. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

*YOR: A més a més de les factures i les cartes < Llegeixes altres textos en 

català > [?] 

*MIT: [...] per exemple # al meu fill li arriben cartes de l’Ampa només en 

català[...] 

[...] 

*MIT: [...]en altres situacions m’envia molts els missatges en català i els entenc 

# els missatges relacionats amb la feina m’arriben en català [...]cargues 

blat[...] cargues blat cooperativa no se quina puja per XXX # puja per[...] 

# puja per Jonquera # m’ho envia en català[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

*YOR: < Com parlen i quina predisposició tenen, en general, els búlgars a  

l’aprenentatge del català a Lleida > [?] 

*MIT: La majoria de persones que comunico són xofers i ningú no està 

interessat del català.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Hi ha ocasions que barrejar llengües búlgar, català, castellà, rus, 

anglès# o barrejar  lletres de diferents alfabets > [?] 

*MIT: Moltes vegades en moltes ocasions[...] per exemple  # estem en una 

situació amb serbis o russos i en un moment parlem búlgar # rus i si arribem 

en un moment que no pots explicar alguna cosa canviem en castellà[...]he 

tingut moltes situacions així[...] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*YOR: < Si alguna persona d’aquí li fa una pregunta o una explicació en català 

com se sent > [?] 

*MIT: Hi ha moments em molesta # hi ha moments que acceptes que ets aquí 

i això funciona així i t’has d’integrar # en molts moments em molesten # doncs 

# ells t’ho imposen això # el català # des d’altre punt de vista si no és pot 

canviar # jo parlo en castellà i així[...]i ens entenem  

 

 

 

 

 

 

 


