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1.1. Els impactes lingüístics del turisme 

L 
'illa de Mallorca és, en paraules de P. Salva, ccun espai de crui'lla de fluxos 
migratoris)), i aixo té uns impactes que repercuteixen en forma de canvis 
positius i negatius en l'entramat social, economic i ambiental de l'illa.2 

Des d'un punt de vista estrictament sociolingiiistic, el turisme, i les migracions 
que el solen acompanyar, tenen també els seus impactes. Aina Moll indica que 

1. Les dades d'aquest article formen part d'un projecte de recerca més ampli anomenat 
Coneixements, actituds i usos lingüístics dels estrangers europeus residents al Pla de Mallorca, que 
ha rebut una subvenció de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears (expe- 
dient núm. SL 02/04 P.D. Ordre 23-05-02; BOIB 03-06-02). Cal dir, també, que l'estudi es troba 
emmarcat dins la realització de la tesi doctoral de Joan Miralles Plantalamor sobre els impactes 
socioculturals del turisme residencial al Pla de Mallorca, que dirigeixen els professors Tomas 
Mazón, de la Universitat d'Alacant, i Climent Picornell, de la Universitat de les Illes Balears. Volem 
donar les gracies a totes aquelles persones que ens han ajudat, i ens ajuden. En especial a Maribel 
Guardiola Savall i a Sandra Montserrrat Buendia, de la Universitat d'hlacant, així com també a 
Frau Olga Gaudioso, de la Universitat de Münster. 

2 .  Pel que fa a la relació entre turisme i canvis a Mallorca, i al conjunt de les Illes Balears, cal 
destacar els treballs d'E. Bardolet (1989), B. Bennassar (2001), J. Melia (1998), A. Miquel Novajra 
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els impactes que el turisme opera sobre la llengua en societats monolingües no 
és tan gran com en aquelles societats bilingües on existeix un conflicte lingüístic. 
En les societats monolingües, el contacte de la població amb altres llengües no 
suposa, en principi, un impacte negatiu sobre l'ús i la valoració de la llengua. 
Tant els turistes com la immigració que arriba per treballar saben perfectament 
quina és la llengua que s'hi parla, i a ~ o  significa que la respecten i, si s'hi volen 
quedar, l'aprenen. La llengua del territori es, per tant, vehicle de cornunicació 
social, i la població autoctona se'n sent orgullosa perque són, com diu l'autora, 
((conscients que són a casa seva i que la seva llengua és la que 'val' realment per a 
la comunicació)) (Moll, 1990: 173- 174).3 

En l'actualitat, la situació sociolingüística a Mallorca és com mes va més com- 
plexa, fonamentalment a causa de dos factors: d'una banda, l'arribada de migra- 
cions noves i diversificades que introdueixen canvis demografics, lingüístics i 
culturals; d'altra banda, la f o r p  de la globalització economica, que fa que s'in- 
tensifiqui l'oposició de valors entre allo local i al10 global. És per aixo que el tra- 
dicional conflicte lingüistic entre castella i catala, que s'aguditza sensiblement 
quan el catala recupera a partir dels anys vuitanta parcel.les de poder com ara 
l'ensenyament, és avui dia cavall de batalla d'una societat postindustrial, multi- 
lingüe i multicultural, on els conceptes d'identitat, prestigi, estatus i solidaritat 
són identificats amb bens de consum, i on la llengua és una marca. 

Encara no tenim estudis de caracter quantitatiu que avaluln els impactes lin- 
güístics, tant positius com negatius, que les migracions contemporanies (el turis- 
me, per exemple) causen sobre la societat receptora. En aquest article volem 
donar a coneixes unes dades qualitatives que poden ajudar a perfilar l'actual 
situació del catala a Mallorca. El fet és que l'existencia d'un gran nombre d'es- 
trangers europeus residents al si de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, els 
quals rarament s'adeqüen a la imatge tradicional de l'immigrant, ens mou a 
reflexionar sobre la manera com s'adapten a la societat preturistica dels munici- 
pis del Pla. Una societat on la llengua propia te una forta funció simbolica i és 
senyal d'autenticitat (Fishman, 2001: 1-8) en oposició sobretot al castella." 

~ ~ PP- ~- - - 

(1989), A. Moll (1990), C. Picornell (1989), P. Salva (1998,1999a, 1999b, 2002), A. Tarabini (1989) 
i N. Ramon Tous (2002). Ja fora de Mallorca, i en referencia concretament als impactes lingüis- 
tics, hem de destacar els treballs de P. E. White (1974), que se centra en els canvis lingüístics a 
Su'issa arran del desenvolupament de la indústria turística, i de D. Phillips i C. Thomas (2001), 
que estudien els efectes del turisme en la llengua gal.lesa. 

3. Aquesta descripció d'una situació normal la trobam en alguns treballs sobre la situació socio- 
lingüística a Almeria, on, a més de la immigració magribina, hi ha grans fluxos de turisme del Nord 
d'Europa. Vegeu, per exemple, l'article d'A. D. Fuentes González i Y. Zoubair (2002), en el qual, 
mitjangant entrevistes personals, s'estudien les opinions i actituds dels joves magribins en relació 
amb la integració lingüística. 

4. En paraules de J. Fishman, ((con1 a conjunt de l'experiencia historica compartida de la comu- 
nitat, i'autenticitat reflecteix una línia percebuda des d'un passat culturalment idealitzat fins al 
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En relació amb els impactes lingüístics del turisme, les actituds favorables, 
tant de residents estrangers com de turistes, no només repercutiran positivament 
en la millora de la imatge que els autoctons tenen dels estrangers, sinó que pot 
provocar un augment de l'autoestima i reforqar la identitat lingüística dels 
mateixos parlants autoctons. En canvi, si l'actitud és desfavorable, pot produir 
la imatge del turisme com a neocolonialisme i crear certa polarització social. 

1.2. Migracions d'origen europeu al Pla de Mallorca 

Des del boom del turisme als anys seixanta del segle xx fins als inicis dels 
noranta, hom podia fer la distinció entre turista i immigrant. Popularment, fins 
i tot es distingia entre guiri i foraster, fent referencia respectivament al turista 
provinent d'Europa i de parla alemanya o anglesa, etc., i a l'immigrant peninsu- 
lar de parla castellana. Amb el tractat de Maastrich i la liberalització de les fron- 
teres, pero, sorgeixen nous fenomens migratoris, de caire postindustrial,- q ue se 
sumen a la creixent diversificació de la immigració Sud-Nord i Orient-Occident 
(diversificació pel que fa al país d'origen i a la llengua o varietat lingüística). Tot 
plegat fa que la distinció que esmentavem entre turista i immigrant, o entre guiri 
i foraster, ja no sigui representativa de la complexa realitat. 

Centrant-nos ara exclusivament en les migracions europees de direcció Nord- 
Sud a Mallorca, aquesta migració postindustrial de que parlavem té els seus dos 
grans exponents en el que s'ha convingut a anomenar turistes residencials, o de 
segona residencia, i estrangers residents. En el primer cas, el terme es refereix a 
aquelles persones que cerquen a l'illa un espai on viure temporades més o menys 
llargues mitjanqant la compra o el lloguer d'una segona residencia. El segon terme, 
en canvi, identifica els estrangers que resideixen permanentment al territori.6 

Al Pla de Mallorca, els estrangers europeus han superat en nombre qualsevol 
altre col.lectiu d'immigrants, fins i tot la ja tradicional immigració peninsular i 
els immigrants procedents de palsos d'Africa i d'hmerica del Sud. 

La població estrangera empadronada d'origen europeu és superior a la provi- 
nent de pai'sos no europeus. Les comunitats més nombroses són l'alemanya i la 

present, les portadores de la qual són la llengua i les tradicions associades (de vegades, d'una mane- 
ra discutible) amb els orígens de la comunitats (Fishman, 2001: 4). 

5. Una societat, la dels paisos occidentals més rics, que no es conforma a adquirir béns de con- 
sum, sinó que vol que aquests béns superin al10 estrictament utilitari o material. L'objecte de desig 
és ara una millora de la qualitat de vida i la diferenciació respecte dels altres. El turisme és, en 
aquest sentit, un objecte de consum més (Mazón et a1.,1996: 12). 

6. En aquest article no farem cap distinció metodologica entre tots dos grups, tot i que, com a 
hipotesi del nostre treball quantitatiu, consideram que pot haver-hi una correlació entre el temps 
d'estada i les implicacions socials que aixo suposa, com un major grau d'integracib linguistica i 
cultural a l'illa. 
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britanica, que representen una proporció, sobre el conjunt d'estrangers d'origen 
europeu, per damunt del 55,719'0 registrat a Santa Eugenia, que és el municipi 
que presenta l'índex més baix. La mitjana, un 74,28%, palesa aquesta superiori- 
tat numerica. 

A mes a més de la població quantificada en la taula 1, cal tenir en compte l'existen- 
cia d'un nombre considerable, pero poc precís, de turistes de llarga estada que per 
diverses raons no s'han empadronat als ajuntaments. 

2.1. Les entrevistes 

La recollida de les dades d'aquest treball s'ha dut a terme a partir d'una serie 
d'entrevistes personals que es realitzaren amb una funció exploratoria (Solé, 2000: 
1) i, per tant, es dissenyaren amb la intenció que fossin semidirigides (Pradilla, 
2001: 4 ) .  Les entrevistes es feren a diversos pobles del Pla de Mallorca i a indivi- 
dus diferents atenent les variables de sexe, nacionalitat, any d'arribada a Mallorca 
i tipologia professional. 

Trobar els entrevistats no va ser una tasca facil. El metode porta per porta va 
resultar poc profitós i, finalment, varem optar per trobar persones que ens fes- 
sin de mitjanceres. Quan s'establia el contacte, i aquest anava bé (hem de dir que 
en la major part dels casos fou així), ens identificavem i explicavern la naturalesa 
i els objectius de la investigació. Per tal d'evitar que el grau de sinceritat fos baix, 
oferíem la possibilitat que l'entrevista fos confidencial. 
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Durant les entrevistes s'ha seguit l'anomenada ttcnica de l'embut, que consis- 
teix a tractar inicialment temes generals per anar conduint la conversa cap a 
qüestions més concretes. Gracies a aquest mktode aconseguíem fer-nos una idea 
del nivell cultural de la persona entrevistada, cosa que ens permetia adequar les 
preguntes a cadascuna d'elles i evitar en la mesura del possible els malentesos o 
les respostes breus. 

Una vegada acabada l'entrevista, que solia durar entre seixanta i noranta 
minuts, mateniem una segona conversa informal de temps indeterminat. En mes 
d'una ocasió, una vegada desconnectat el microfon, els entrevistats feien comen- 
taris sobre aspectes que obrien noves qüestions per a la investigació. 

Consideram que el grau de sinceritat ha estat en general alt, si bé és cert que 
en algunes preguntes, sobretot en aquelles de caracter més polític, els entrevis- 
tats no acabaven de definir-se. Les converses mantingudes després de les entre- 
vistes ens fan pensar que, en general, més que d'una manca expressa de sinceri- 
tat es tractava d'un sentiment de no tenir la capacitat de respondre, si tenim en 
compte que el grau de desconeixement de la política local entre els estrangers 
sembla encara alt. 

En total s'han fet trenta-quatre entrevistes. En aquest treball hem aprofitat les 
dades procedents de catorze d'aquestes entrevistes. Les edats de les persones 
entrevistades oscil.len entre els trenta-un anys de la més jove i els seixanta-sis de 
la més vella. Pel que fa al sexe, vuit entrevistats són homes i sis són dones. Quant 
a les nacionalitats, onze són alemanys, dos són britanics i un és finlandks. 

Pel que fa a la llengua de l'entrevista, onze entrevistes es feren castella, una 
en catala, una en alemany i una en angles, sempre per expressa petició de la per- 
sona entrevistada. 

2.2. Entorn de les opinions, creences i actituds lingüístiques 

L'estudi de les actituds lingüístiques és tan apassionant com metodologica- 
ment complex, ja que no són entitats concretes i facilment quantificables,7sinó 
predisposicions psicologiques que s'adquireixen socialment i que menen els 
individus a concebre una llengua d'una determinada manera i a comportar-se 
favorablement o desfavorablement envers aquesta llengua. 

Les actituds lingüístiques es correlacionen sovint amb el coneixement i l'ús 
perquk es considera, almenys teoricament, que si els individus tenen una actitud 
favorable envers una llengua, tindran una major disposició cap a l'aprenentatge 

-. ~ - .  ~ ~ 

7 .  Per a analitzar les actituds s'utilitzen fonamentalment els metodes directe i indirecte. Vegeu 
l'article de Marina Solis (2002) pel que fa a l'exploració de tots dos metodes, tot i que se centra 
mes en l'indirecte. 



i l'ús d'aquesta llengua, i cap als elements culturals i simbolics que s'hi relacio- 
nen.8 Des d'aquest punt de vista, i com a hipbtesi de treball, pensam que si els 
residents d'origen europeu tenen actituds favorables envers el catala, aixo reper- 
cutira en l'aprenentatge del catala i, per tant, en una integració lingüística i cul- 
tural. Per contra, si les actituds són desfavorables, no es produira l'aprenentatge 
del catala i es pot crear polarització social. 

Hem volgut centrar l'exposició dels resultats en dos punts: 

1. Les valoracions de la llengua en els usos socials. 
2. Les valoracions a l'entorn de l'ensenyament del catala a l'escola. 

Per a cada punt s'indiquen una serie d'exemples extrets de les entrevistes. 
Aquests exemples es presenten tradults al catala. 

La selecció dels exemples s'ha dut a terme a partir del principi de representar 
totes les opinions possibles. Quan les opinions tendeixen a coincidir, hem optat 
per exposar aquelles que tenen més matisos, més lectures o que són mes clares. Pel 
que fa a aquesta tria, no cal dir que hem mirat que fos al mes objectiva possible. 

El nom de l'entrevistat no hi apareix. Cada individu té assignat un codi for- 
mat per tres lletres: la primera es una lletra del nom; la segona, la lletra que iden- 
tifica el sexe (D per a 'dona' i H per a 'home'), i la tercera correspon al país d'o- 
rigen (A, Alemanya; B, Regne Unit, i F, Finlandia). Per exemple, el subjecte iden- 
tificat com a VDA és una dona alemanya. 

Com hem apuntat anteriorment, aquest és un estudi qualitatiu que pretén 
donar a coneixer unes idees, unes opinions, que han servit per a dissenyar un 
estudi més ampli de caracter quantitatiu en el qual es consideren totes les varia- 
bles possibles que puguin afectar els resultats. 

3.1. Valoracions de la llengua en els usos socials 

Les opinions que més es repeteixen són les d'aquells i aquelles que, tot i estar 
d'acord amb l'oficialitat del catala, consideren que les polítiques afavoridores de 
la normalització no són del tot correctes, per dir-ho d'alguna manera. En apro- 
fundir en aquest punt, ens trobam que l'entrevistat, potser inconscientment, 

8 .  Així, per exemple, l'aprenentatge d'una llengua estara condicionat pels ccvalors i les creences 
que es tingui envers l'altre grup lingüistico-cultural i pel grau de voluntat que posi en la seva iden- 
tificació amb aspectes distintius de la conducta, lingüística i no lingüística, de l'altra comunitat. 
(Bastardas, 1985: 8 1 ) .  
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creu que un  estat ha de tenir una llengua i que, per tant, la cooficialitat no  és més 
que el dret que el catala sigui present en alguns ambits d'ús d'abast redu'it: l'am- 
bit de les tradicions, l'ambit de la comunicació interpersonal (entre els mateixos 
mallorquins), etc. Les opinions d'aquest tipus les comparteixen els procedents 
de comunitats o n  existeix un  estat que combina u n  cert unilingüisme estatal amb 
u n  cert bilingüisme regional, que emmascara, segons Jordi Soler (1990: 118), 
una política lingüística dirigida a l'hegemonia absoluta i indefinida de l'idioma 
dominant. Alemanya i el Regne Unit són dos pa'isos amb tradició i vocació d'u- 
nilingüisme i, per tant,  la major part  dels entrevistats d'aquestes nacionalitats 
comparteixen aquesta opinió. 

VDA [traducció del castella]: No. Jo entenc molt bé i tambe respect que vul- 
guin conservar el seu idioma, pero la integració pens que podria ser millor 
en castella. Per exemple, a l'ajuntament, si tens una multa, tot és en catala, i 
la gent no l'entén. Molts estrangers pensen que vénen a un país on es parla 
castella, no saben que és tan estrany ... 

SDF [traducció del castella]: Per a mi és una bona cosa conservar les tradi- 
cions, en aquest cas el mallorquí, pero obert als altres idiomes. Som a 
Europa! 

XDA [traducció del castella]: Clar, pero per als immigrants és difícil apren- 
dre dos idiomes en el mateix lloc. I per als alemanys especialment és més faci1 
aprendre castella. No sé per que, pero és més ficil. 

És important  constatar que, malgrat que molts mallorquins s'adrecen als 
estrangers preferentment en castella, el coneixement de la llengua propia actua 
en general com a pont  cap a la integració. A més a més, es veu clarament com 
aquells estrangers que han apres catala tendeixen a valorar positivament les rela- 
cions amb els nadius. 

Pregunta: Amb les seves amistats mallorquines parla castella o catala? 

IHB [traducció del castella]: Mig, mig. Si ells estan parlant en mallorquí o 
catala -com vulguis dir-ho-, jo mai dic aixo de (ca mi em parles en cas- 
tell&...~. Jo sempre he intentat parlar en catala ... De vegades parlam en 
mallorquí i deim: ((parlem en castella)), i ells continuen en mallorquí, per- 
que pensen que estan parlant en castella i estan parlant en mallorquí ... 
VDA: Entre ells, en mallorquí. Amb mi, en castella. 

CDA [traducció del castella] : En mallorquí. Sempre. Bé, hi ha persones que 
comencen en castella i després de tres frases tornen al mallorquí. . 

Pregunta: Creu que el fet de saber catala l'ha ajudat en les seves relacions amb els 
mallorquins? 

JHA [intervenció en catala]: Sí, i tambe, com que la meva dona és mallor- 
quina, ja em coneix la gent i clar ... [Imita la dona quan el presenta:] (<Aixo és 
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el meu marit.)) I ja ets a dins, no has de fer el primer pas. No és ... Aixo és una 
facilitat ... 

IHB: El mallorquí m'ha ajudat molt a fer relacions perque a la gent de 
Mallorca li agrada molt que parlin el seu idioma. Aixo ho entenc. Sempre els 
surt un somriure si els parl en mallorquí en lloc de castella. 

Aquest entrevistat, IHB, parla una mica de catala i, tot i que reconeix que aixo 
l'ha ajudat a fer bones relacions amb els autoctons i que te una actitud positiva 
envers l'aprenentatge del catala, en relació amb l'idioma d'integració opina el 
següent: 

IHB: Fa molts d'anys que es va insistint molt en el fet que la gent estrangera 
ha d'integrar-se més, integrar-se en la cultura mallorquina. I no tenen cap 
obligació d'integrar-se. Ells vénen aquí a passar les seves vacances, pel clima 
suau... Com puc assabentar-me d'un curs de catala si primer no em parlen 
en el meu idioma, que és l'angles, o almenys en castella, que és l'idioma del 
país. Mallorca és Espanya, no és independent. El dia que Mallorca sigui inde- 
pendent, jo aprenc l'idioma oficial de Mallorca, el catala o el mallorquí ..., 
pero encara forma part d'Espanya. 

Es reconeix també la importancia del temps d'estada a l'illa, i que la integra- 
ció lingüística es du a terme sobretot en les segones generacions. 

VDA: Jo conec alemanys que parlen perfectament mallorquí, i que ja fa tren- 
ta anys que viuen aqui i que estan molt integrats. La integració en el futur 
passari pels fills. 

Tanmateix, el factor del temps d'estada a l'illa relacionat amb la millora de 
l'estatus del catala i les polítiques actives a favor de la normalització poden tenir 
també una influkncia negativa en les valoracions. Així, per exemple, HHA es 
manifesta en els termes següents: 

HHA [traducció del castella] : Jo pens que el principal problema és que quan 
nosaltres varem arribar aqui el mallorquí no tenia el mateix estatus que ara. 
I jo tenia la idea clara, com molta altra gent, que nosaltres veníem a Espanya, 
a una part d'Espanya anomenada Mallorca. Pero ara ens adonam que no és 
així. I hem d'acceptar que, és clar, nosaltres som a un país espanyol pero al 
mateix temps som a Mallorca ... Fa molt de temps jo tenia la idea d'aprendre 
catala. Perb a causa d'aquest moviment polític i aquesta classe de naciona- 
lisme pel qual de sobte tothom diu que la gent que vivim aqui hem d'apren- 
dre a parlar catala ... Potser jo som massa artista i ho rebuig ... Aixb ja no 
m'interessa més. Pero quan parl amb la gent i veig que hi ha una bona ente- 
sa, aleshores pens de tornar a aprendre catal8 ... 

Amb l'entrevistada VDA aprofundim una mica més en el tema de la llengua 
&integració. Forma part d'una associació anomenada Circulo Europeo. 
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Pregunta: Quin es l'objectiu del Circulo Europeo? 

VDA: La integració de les persones que viuen aqui, europeus; pero podrien 
ser també argentins, no? La major part en aquests moments són anglesos, 
espanyols, mallorquins, alemanys -no gaire alemanys, la veritat-, france- 
sos, belgues, suecs... Pero parlam en espanyol, sí, perque es l'idioma d'inte- 
gracio. 

Un altre aspecte dels usos socials del catala que ha estat valorat pels entrevis- 
tats és l'ús que en fan les administracions públiques: 

Pregunta: Quins aspectes milloraria de la seva vida al Pla de Mallorca? 

VDA: L'Ajuntament, per exemple, les notes que envia als habitants són en 
catala, pero miri.. . jo puc no entendre el catala i, aleshores, de qut. em par- 
len? I jo realment no he rebut cap notificació ... Almenys crec que tot el que 
es oficial, que surt dels punts oficials, ha de ser bilingüe. I el mateix amb els 
cartells a la carreteres, perque lMallorca viu del turisme, no es pot negar, i el 
turista agafa el seu diccionari i va cercant Santa Margalida, Santa 
Margalida ... i no  existeix en el seu mapa. O si passen per Palma i volen anar 
al Port.. . Be jo puc imaginar-me que és el Port, pero ... 

CDA: Jo crec que aixo de l'idioma ho haurien de pensar, perque, si no, és un 
aillament de pensar que el seu idioma es mallorquí i que tota la gent que viu 
aqui ha de parlar mallorquí o entendre'l. Per exemple, dimarts vaig anar a 
un concert de [...I i tota la informació estava solament en mallorquí. Jo pens 
que, almenys, havia d'estar en castella en un concert així. 0. .. Jo he anat 
algunes vegades al Dia d'Europa, al Govern, i alla nomes parlaven en mallor- 
quí, i aixo per a mi és també un aspecte intolerant, perque per un  Dia 
d'Europa, si nomes parles mallorquí, jo crec que no es correcte. Almenys un 
idioma mes conegut. Jo no vull que parlin angles, pero, almenys, castella. 

Tornam a trobar aqui algunes idees que ja hem exposat anteriorment: la valo- 
ració negativa del fet que el catala ocupi ambits formals que, segons els entrevis- 
tats, hauria d'ocupar una llengua com el castella, la llengua de 1'Estat. 

3.2. Entorn de l'ensenyament del catala a l'escola 

La major part de les persones entrevistades tenen fills i filles que s'han escola- 
ritzat en algun grau a les escoles públiques del Pla de Mallorca. La Llei de nor- 
malització lingüística de les Illes Balears (1986) i el desplegament normatiu que 
se'n va fer als anys noranta9 estableixen que el catala ha de ser vehicle usual en 
l'ambit de l'ensenyament en tots els centres docents. 

9. Sobre aquesta qdestió, vegeu l'apartat de l'artlcle de Lluís Segura publicat en aquest mateiv 
número de la remsta. 



Pregunta: Els seus fills han fet classes en catala? 

CDA: Si, be, jo volia meitat i meitat ... Sempre sobresurt el catala, sempre, i 
s'ha convertit una mica en... -i aixo m'agradaria realment dir-ho- en un 
nacionalisme una mica ... No vull emprar la paraula mcisn~e ... 

Entrevistador: Excloent? 

CDA: Si, perque, c o m e n ~ a n t  amb l'escola, si hi ha una reunió de pares, 
envien una nota que hi ha una reunió aquest dia en aquesta hora ... i ho  
escriuen en catala. Significa que tots els peninsulars i els estrangers no saben 
llegir-la, no entenen que significa aixo, i té a veure amb els seus fills. 

Pregunta: VostP creu que els nins i les nines, quan acabin l'escola, no sabran castella? 

EDA: Segurament, jo crec que n'hi haura alguns que no el sabran be. No el 
saben be i haurien de saber-10 com a llengua materna. 

S'observa, per tant, una preocupació pel fet que 1'6s habitual del catala com a 
llengua vehicular de l'ensenyament pugui perjudicar les generacions més joves, 
sempre en relació amb l'aprenentatge del castella com a llengua d'abast interna- 
cional. 

Els nins i les nines que s'escolaritzen a Mallorca aprenen rapidament el catala. 
Segons la percepció dels pares, aquest aprenentatge és correcte sempre que els 
infants assoleixin un doinini també adequat del castella. El catala, pensen, és 
riquesa, perque és l'idioma de la comunitat on viuen. S'estableix, pero, una dico- 
tomia entre la utilitat i la identitat associada a la llengua. L'aprenentatge del 
catala a Mallorca atorga immediatament el passaport identitari, la llengua és el 
símbol cultural per excel.lkncia, i els pares i les mares celebren la integració dels 
seus fills. Tanmateix, si s'han de posicionar, s'estimen més que els fills parlin 
correctan~ent en castella, car ui1 dels aspectes en que la majoria coincideix és en 
el fet que l'aprenentatge del catala (com a llengua principal) pot produir un des- 
coneixement del castelli llengua a la qual atorguen un estatus superior: 

EDA: Tenc una compdnya de feina que esta molt preocupada perque pensa 
que la seva filla no apren be el castella i creu que no podra anar mes enlla de 
Barcelona. 

XDA: Jo som logopeda i jo sé com es d'important un idioma. Perque l'idio- 
ma no només són paraules, sinó també una cultura. És molt important que ... 
És horrible quan un idioma esta prohibit. No pot ser, aixo es molt dolent. 
Pero Mallorca ara té l'oportunitat de tenir els dos idiomes. El castella es un 
idioma del món corn l'angles, i es una oportunitat molt important i molt 
bona. I crec que la meitat de.. . per exemple, a l'escola, quan hi ha hores en 
castella i hores en catala. I es molt bo que després de l'escola els nins puguin 
parlar en castella i no nomes en catala. 
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Pregunta: Aqui a Mallorca, quina llengua es més útil: el castella o el catala? 

CDA: És difícil. Totes dues, per descomptat. Perque ... Crec que ... Han de 
parlar mallorquí entre ells, pero sabent castella, perque si em ve una alelota 
de vint anys, que té l'edat de la meva filla, i esta parlant amb mi i li dic: ((Com 
es diu aixo en castella?)), i ella que diu que ara no ho sap, o que no li surt. 
Aixo jo no ho veig molt util, és una errada greu, des del meu punt de vista, 
perque no es pot negar que són espanyols i són mallorquins, pero la llengua 
oficial d'Espanya és el castella i Mallorca és una província d'Espanya, i cadas- 
cú ha d'aprendre molt be el castella i, per descomptat, el seu mallorquí, 
Perque quan tu vols estudiar a, suposem, Alemanya, et pot ser molt útil saber 
castella perque molts d'alemanys ara aprenen el castell& a les escoles i a les 
universitats, i amb el mallorquí no arribes enlloc. I si vas a America del Sud, 
on  parlen castella, pero amb el mallorquí,.. no... I clar, és el vostre futur ... 
Des del meu punt de vista, es tanquen, no s'obren, i sempre el fet de tan- 
car... I una illa ja és un  cas molt tancat, i té els seus límits, i a més a mes 
d'aixo, es tanquen més amb la seva llengua. Ja no se on volen anar a parar. 

VDA: Útil? Per a mi el castella. Perque es mes ampli, crec jo. 

CDA: Jo crec que per a la globalització.. . Jo crec que el castella es mes ampli, 
perque la gent pot venir aqui un temps, pero després se'n pot anar a America 
del Sud. El mallorquí nomes et serveix aqui i a Barcelona. Hi ha gent que li 
es mes faci1 d'aprendre idiomes ... 

El castella és, en oposició al catala, una llengua amplia, internacional i, per 
tant, més útil una volta que hom surt de l'illa. A dins Mallorca, pero, també la 
noció d'utilitat és ambigua, depenent si hom se situa a la ciutat o als pobles. 

Pregunta: Aqui a Mallorca, quina llengua és més útil: el castella o el catala? 

XDA: No ho se ... Crec que als pobles el catala o mallorquí, I crec que a Palma 
més el castell8 ... o no ... Jo sent més castella a Palma; i al sud, l'oest i el cen- 
tre, als pobles, només sent: ((No par1 catala, xerr en mallorquí!)). 

L'entrevistat JHA (que parla catala i és casat amb una mallorquina) té idees 
diferents sobre la idea de la utilitat: 

JHA: No és questió de decidir per una o per l'altra. 

Entrevistador: Vols dir que de vegades una es mes util que l'altra? 

JHA: Deptn de l'ambit i del moment on ets. Aixo, eh ... No es pot dir que un 
idioma sigui en general més util que un altre. 

4. A MANERA DE CONCLUSIONS 

Pensam que molts extractes de les entrevistes parlen per si mateixos. Es podria 
fer una analisi més precisa i rigorosa sobre altres aspectes que, per falta d'espai, 
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no s'han tractat aqui, com, per exemple, la percepció de les identitats lingüisti- 
ques en relació amb 1'13s. De tot al10 que s'ha vist fins ara, podem extreure'n una 
serie de reflexions que resumim en tres punts: 

1. Els teorics de la comunicació admeten que les llengües tenen fonamental- 
ment dues funcions: una de comunicativa o utilitaris i una altra de més simbbli- 
ca que podriem associar amb la identitat del poble en qüestió. Per les opinions 
estudiades, pensam que els residents d'origen europeu tendeixen a veure d'una 
manera molt pragmatica la relació entre castella i catala a Mallorca: els trets més 
marcadament identitaris els atribueixen més directament al catala, mentre que 
els trets utilitaris serien més propis del castella. Així mateix, estableixen la dis- 
tinció entre la llengua d'abast redui't, el catala, i la llengua d'abast internacional, 
el castella. En aquest sentit, podríem relacionar aquests aspectes amb les moti- 
vacions d'integració dels estrangers europeus residents en la comunitat catala- 
noparlant del Pla i l'aprenentatge del castella o del catala. 

J. A. Fishman, un dels precursos dels estudis sobre conflictes lingüístics i el 
paper de les llengües minoritzades, plantejava en un article recent la tricoto- 
mia entre llengua internacional, llengua regional i llengua local (Fishman, 2001: 
1-8). En el context de la globalització, l'única llengua internacional seria 
l'angles, mentre que entre les llengües regionals figurarien des del xines fins a 
l'hebreu, passant pel castella, el frances o l'alemany. Les llengües locals serien 
llengües com ara el basc, el bretó, i també el catala. D'acord o no amb aquesta 
distinció, el que ens interessa més assenyalar ara és la percepció que els resi- 
dents d'origen europeu tenen del lloc que ocupa el catala en aquesta relació de 
poders entre les llengües grans i les petites, entre llengües en expansió i llen- 
gües en recessió. 

2. En molts dels entrevistats s'observa una indeterminació pel que fa a l'ús del 
nom de la llengua: mallorquí o catala. No ens aturarem aqui a analitzar aquesta 
problematica en profunditat, peso sí que volem subratllar que la referencia a tots 
dos noms en una mateixa conversa (per exemple: ((Si ells estan parlant en mallor- 
quí o catala -com vulguis dir-ho- [ .  . .] )) j significa, segons el nostre parer, una 
voluntat expressa de no posicionar-se sobre el tema. Segurament ja coneixen 
aquesta problematica (per exemple: R [ .  . . I  als pobles, només sent: "No par1 
catala, xerr en mallorquí!"))) i miren d'adaptar-s'hi sense entrar-hi de ple. 
Pensam que, en realitat, ells valoren aquesta indeterminació en la designació de 
la llengua com un signe que el catala és una llengua problematitzada, i aixb 
podria repercutir en la seva actitud. 

3. ((Les enquestes fetes a residents alemanys i britanics de llarga estada ens 
mostren un seguit de comportaments no gaire favorables a acostar-se a la iden- 
titat cultural o a la llengua de les Illes Balears)). Pere Salva fa aquesta afirmació 
en un estudi quantitatiu sobre estrangers d'origen europeu residents a pobles de 
les zones costaneres on existeixen unes xarxes de tipus social formades per indi- 
vidus de la mateixa nacionalitat. Aquestes xarxes permeten que s'enforteixi la 
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seva identitat com a grup i els allunya de la necessitat d'integració i d'acostament 
a la cultura propia de Mallorca (Salva, 2002: 10).10 

El Pla de Mallorca no és una zona de massificació turística i, consegüentment, 
el contacte entre estrangers residents i autoctons és molt més estret i habitual. 
Tanmateix, amb les dades d'aquest petit estudi qualitatiu, i sense disposar enca- 
ra dels resultats d'una recerca quantitativa més amplia, res no sembla indicar 
que els residents d'origen europeu al Pla manifestin una major inclinació a acos- 
tar-se a la llengua propia de Mallorca. 
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