
TAULA RODONA SOBRE <<LA LLENGUA CATALANA I ELS JOVES 
A PALMA DE MALLORCA), 

Sessió coorganitzada amb la Universitat de ies Illes Balears, 
a cdrrec de Joan Mas (moderador) i Joan Melid, Pere Muñoz i 

Modest Reixach (13-111- 1998) 

Coorganitzada per la Universitat de les Illes Balears i el Grup Catali de Sociolingüística, 
el divendres dia 13 de marG, a les 7.30 del vespre, es va celebrar al Club Diario de Mallorca 
de Palma una taula rodona sobre el tema "Els joves i la llengua catalana". Aquesta tematica 
tenia a veure amb la recent publicació de la síntesi de la tesi doctoral de Joan Melih sobre 
la llengua dels joves a Mallorca. El moderador, professor Joan Mas, va presentar els parti- 
cipants en la taula, Joan Melii. Pere Muñoz i Moderst Reixach, i els va donar la paraula en 
aquest ordre. 

Joan Melia, després d'explicar la metodologia i les tecniques utilitzades en la seva tesi, 
féu una exposició molt sintbtica d'algunes de les conclusions a que arriba el seu estudi, 
especialment les que es refereixen a la importincia de l'entorn familiar i extrafamiliar en 
els usos de la llengua. Els catalanoparlants canvien molt més fhcilment de llengua que els cas- 
tellanoparlants, el bilingüisme existeix entre els joves perd no és simbtric. Cal crear entorns 
que afavoreixin l'ús del catali. Per Muñoz, exportaveu de la Plataforma de Joves per la Llengua, 
explica la trajectbria d'aquesta associació, les seves realitzacions i projectes, el seu dina- 
misme i virtualitat. TamM es referí a la manca de política lingüística catalana a les Illes. Modest 
Reixach inicia la seva intervenció subratllant els mkrits de l'estudi de Joan Melii i l'aporta- 
ció que representa per a la producció sociolingüística balear, ja nombrosa i de qualitat. Després 
es referí a l'augment espectacular del coneixement del catali que s'ha produi't arreu, aug- 
ment que no sempre va seguit per increments semblants dels usos sinó que de vegades fins 
i tot per pbrdues o desercions en certs indrets. Després de referir-se a les possibles causes d'a- 
questa evolució no coincident entre coneixement i ús, Reixach assenyala la utilitat diferencial 
del catali i del castelli en la nostra societat com un dels frens o manca d'estimuls per a la difu- 
sió de l'ús. 

Aquestes tres exposicions foren seguides d'un ampli col.loqui per part de la quarante- 
na de persones assistents a l'acte, que s'allargi fins a dos quarts de deu. 

M.R. 


