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Entenem que el procés lingüístic dels immigrats a Catalunya és una 
qüestió bisicament lligada al problema adaptatiu d'adquisició d'una altra 
cultura, tant com es un problema d'adaptació social d'immigrats i catalans 
entre si dintre el context de la comunicació interpersonal i de la identitat 
etnica. 

Dintre d'aquest procés les diferents opcions de canvi i d'us lingüis- 
tics les trobem condicionades per situacions de classe, per una banda, 
i per la consciencia etnica relativa de cada individu en el si de la societat 
catalana. Podem dir que si la cultura catalana gaudeix d'un prestigi elevat 
entre els immigrats, i si aquests aspiren a integrar-se definitivament dintre 
cada societat local catalana, el procés d'aculturació lingüística ser6 tan- 
mateix més rapid que en el cas que la població immigrada rebutgi aquest 
prestigi i aspiri, a més, a fer un retorn a les comunitats d'origen. 

Hi ha, en tot cas, diferents variables en aquest procés d'aculturacib, 
pero en aquest sentit és fonamental entendre que la més important és 
donada pel mateix pes i pressió exercits per la població catalana en 
relació amb les poblacions no catalanes immigrades, tant com la forma 
com es desvetlen les relacions interetniques i els fenomens d'identitat 
etnica.' 

Intentarem, doncs, oferir alguns aspectes del procés d'aculturació lin- 
güística en funció d'una problematica que ací tenim centrada en les rela- 
cions entre catalans i immigrats, sobretot entre immigrats d'origen rural, el 
grau de mobilitat social dels quals depen moltissim de la seva integració 

' Vegi's els meus treballs (Bibliografia), 1974, 1975 i 1975 a. 



a la societat i a la cultura catalanes (cf. Esteva 1973 C., 107 SS.). 
Com un exemple particularment demostratiu de la complexitat del 

procés i en quant fa referkncia al seu nombre de variables, tenim el de 
la ciutat de Barcelona, i en aquest sentit els nostres materials estan ba- 
sats en informacions d'enquesta i treball de camp obtinguts a Barcelona 
(vegi's Esteva 1973, 137 SS.). Abans, pero, és necessari definir un concepte 
operatiu d'aculturació des de la perspectiva del nostre problema. 

El concepte aculturació és equivalent a l'agregació o substitucio, en ca- 
sos, d'una forma cultural per una altra. Aquesta substitucio no significa un 
canvi de vida total. Més aviat indica la modificació le formes de cultura, 
com quan, per exemple, un grup social adopta costums, creenges i símbols 
d'una altra sense que aixb vulgui necessariament dir que aquesta adopció 
representi la substitució total de la forma de vida habitual o anterior. Els 
individus de les societats modernes estan contínuament aculturats en 
llurs costums per mitja dels canvis d'ocupació, de mobilitat del camp a 
la ciutat, dels ascensos de classe social, de l'adopció de noves dietes, 
de l'acceptació de noves idees. Tanmateix, aixo significa que tot canvi de 
societat esdevé un procés de canvi cultural. Aquest és el cas dels immigrats 
a Barcelona, sobretot quan vénen joves i procedeixen de zones rurals o 
poc urbanitzades i quan, a més, són de tradició histbrica no catalana 
i tenen costums diferents. 

En aquest sentit, l'aculturació és profunda: afecta a la totalitat de la 
seva existbncia, econbmica (canvi d'ocupació), i adaptativa (canvi de SO- 

cietat) i de procés social (canvi de relacions personals), i acaba essent un 
sistema d'aculturació total: canvi d'etnicitat i substitució d'una cultura 
per una altra. 

Aculturació lingüística vol dir, doncs, que dintre l'idioma habitual 
,d'una persona o d'un grup btnic s'han produi't canvis de lkxic, o de fonb- 
tisa, així com, a vegades, canvis gramaticals. L'aculturació s'inicia amb 
addicions de paraules que substitueixen a d'altres. Aquestes substitucions 
vénen donades com a resultat de I'entrada de vocabularis econbmics dels 
llocs de treball o de la vida diaria i constitueixen elements incorporats 
al lbxic que fan més faci1 la comunicació social de l'immigrant amb el 
catal&. Val a dir que aquestes incorporacions no suposen la substitució 
d'un idioma per un altre: simplement reflecteixen moments del procés 
d'adquisició de paraules que un hom, l'immigrat, afegeix al seu vocabu- 
lari quan aquest no és suficientment descriptiu o econbmic. 

En certes ocasions, l'aculturació lingüística consisteix en 1'6s de blocs 
de paraules d'idiomes diferents al propi reconegudes dintre el propi habi- 
tual, sense que aquest es modifiqui en la seva sintaxi, estructura i fonbtica. 
En aquest sentit, els fets d'aculturació lingüística poden ésser certament 
variats i poden afectar relativament l'estructura de l'idioma nadiu d'una 
persona o d'un grup social. Els individus normalment més aculturats 
són aquells qui immigren i s'integren dintre d'una altra societat, sobretot 
quan aquesta és de cultura i d'etnicitat diferents; diguem, per exemple, 
quan hom és nadiu de Galícia i ha estat socialitzat com a gallec i passa 
a viure a Catalunya. La diferbncia és encara més radical quan hom és 
alemany i ha d'adaptar-se a Barcelona. Llavors l'aculturació és més con- 
trastada, precisament perqui: les cultures alemanya i catalana es troben 



més distanciades que la gallega i la catalana. El que es diu tradició his- 
torica és més semblant en l'ílltim cas. 

Dintre el context d'una primera conclusió podrlem reconkixer que 
els iillmigrats poden haver estat aculturats en les seves formes linguís- 
tiques sense que hagin adoptat el catala com a idioma propi. Per exemple, 
hi ha vocabularis especialitzats en els diferents oficis industrials I'US dels 
quals és indispensable, i en aquest cas molts immigrats adopten lkxic 
d'aquest tipus fent que el seu castell2 tingui molt de vocabulari catalh. 
Els treballadors industrials immigrats es veuen moltes vegades obligats 
a aprendre el catala en funció de les pressions que s'exerceixen sobre 
ells en aquests medis. I ho fan, I ) ,  per necessitats de comunicació; 2),  
per absorció de vocabularis especifics dintre les seves activitats laborals, 
a vegades esdevinguts sentkncies completes, i 3), per identificacions de 
prestigi amb el comportament dels catalans. 

En tot cas, són variats els factors que condicionen el procés d'acultu- 
ració lingüística dels immigrats. Es tracta de condicionants específics 
o reIatius a les situacions diverses que poden influir sobre el comporta- 
ment lingüístic de l'immigrat. D'aquesta manera, el procés d'aculturacio 
lingüística pot explicar-se com el resultat de la combinació de diferents 
variables que es presenten també difcrents en termes de freqükncia i d'in- 
tensitat relatives. Segons aixo, el procés aculturador tindra uns efectes 
diferents segons hagin estat les relacions entre les variables. Aquestes 
serien: 

1. El grau relatiu de necessitat que te l'immigrat de parlar catal& 
de forma habitual. 

2. Les actituds etnicistes en relació a I'us del catala pels immigrats, 
6s a dir, els comportaments polítics de l'immigrat envers el catals i el seu 
propi grau d'integració cultural amb la seva societat d'origen. 

3. L'edat que tenia l'immigrat en arribar a Barcelona, i els anys de 
residencia que té a Catalunya, tot i donant per fet que l'immigrat vol 
aprendre el catala. 

4. L'actitud dels grups catalans en relació amb l'intercanvi social 
amb els immigrats. 

5. Grau relatiu de prestigi del catala com a idioma literari i familiaritat 
relativa amb aquesta literatura. 

6. Por freqüent de l'immigrat al ridícul en parlar el catala amb inter- 
locutors catalans exigents, i actituds crítiques d'aquests en exigir a I'immi- 
grat una bona pronunciació. 

7. Grau de promoció social de l'immigrat quan parla flui'dament 
catala. 

8. Oportunitats o facilitats relatives, oficials o institucionalitzades, 
que tenen els immigrats per a aprendre i estudiar a les escoles el catala, 
així com també fins quin punt el mercat de treball incorpora aquestes 
expectatives de formació lingüística. 

9. Proporció, densitat i volums relatius d'immigrats dintre cada grup 
social, és a dir: a), centres de treball; b), zones de residbncia, i c), agru- 
paments socials diversos. 



Molta part de les expectatives relacionades amb la integració social 
i cultural de l'immigrat, i aquelles que fan referencia a l'adopció de 
I'idioma catala com a instrument de comunicació interpersonal, estan 
condicionades per certes actituds indicadores, a més, de les possibilitats 
individuals que es donen en cada cas. En la nostra investigació, un 89 O/o 

dels immigrats convingueren que per viure a Barcelona i comunicar-se amb 
la gent no és necessari emprar el catala. Més que un problema de comu- 
nicació, en molts casos és un problema d'integració social on l'adopció 
del catala no és solament un simbol d'adaptació social, ans també és un 
símbol d'integració amb la cultura i la societat catalanes. En certa ma- 
nera, pot Bdhuc usar-se com un instrument d'identitat btnica. 

Hi ha immigrats que són molt explícits en les seves actituds envers 
l'ús normal del catala, i en declaracions que feren expressen també quines 
son les seves expectatives en termes d'integració i de relacions inter6t- 
niques. Considerades dintre aquestes perspectives, hem escollit les se- 
güents afirmacions: ((Entiendo bien el cataláiz cuando me  hablan. Eso 
no es difícil, pero kablarlo, /creo que nunca 10 kablaré! En  realidad, 
jnO me hace falta!,, Un altre deia: ( (En  m i  awzbiente no 10 necesito para 
nada, pues 10s conzercios, las diversiones y las relaciones, jtodo 10 puedo 
hacer sin catalán! Un comentari fent referencia a la necessitat relativa 
que pot sentir un immigrat en quant a haver de parlar catala, implicava 
com un condicionament important el de l'ambient públic i deia: <Seria 
distinto si viviera, digamos, en Sarriá.)) Un altre es feia la pregunta de 
fins quin punt convenia aprendre el catala i comentava: ((¿Para que' vamos 
a apreizder catalun?), I afegia: ( (En todas partes, tiendas, almacenes y 
centros oficiales, jse habla en castellano!)) 

e s  a dir, quan l'ambient de les relacions socials afavoreix I'Ús del 
castella i no fa  necessari el catala com a instrument de comunicació, 
i quan és dbbil la pressió social en aquest sentit, aleshores el procés 
d'adopció d'aquest idioma és més lent que quan el control social produeix 
una necessitat de parlar-10. Aquest Últim 6s el cas a les empreses on 
predomina el personal catalh i on els companys de secció són d'aquesta 
identitat i on, a més, la promoció o ascensos d'estatus depenen de la pos- 
sessió d'aquesta qualitat. Quan, per altra part, l'immigrat té una edat 
madura o avan~ada, o és poc plastic per a aprendre el catala, aleshores 
la seva situació personal és més aviat precaria, viu un ai'llament relatiu 
i en certa manera s'enfronta a un estat d'anomia. En qualsevol cas, és 
freqüent el desinterbs per parlar-10 quan es pot prescindir del seu ús 
i. no existeix pressió social suficient. La situació podem considerar-la com 
una elecció personal que fa referkncia a la comoditat relativa experi- 
mentada per l'individu a cada situació. Aixo vol dir que les solucions 
tenen un carhcter pragmatic i fan referbncia al tipus relatiu de guany per- 
sonal que pugui derivar-se de l'adopció del catalh. En d'altres casos, fa 
referkncia al grau d'identificació de l'immigrat amb l'ambient social 
i cultural dels grups catalans i del grau de vinculació que manté amb 
aquests. 

A Barcelona l'opcionalitat lingüística que ra aaoptar el catala per 



part de l'immigrat és, per tant, una qüestió d'interks pragmatic, perb 
també s'associa amb una profunda tendkncia adaptativa de cara a la 
cultura catalana i a la seva societat. Mentrestant, les alternatives bilin- 
gües, catala-castella el nadiu, castella-catala l'immigrat, tenen un caracter 
diferent, ja que mentre el primer es limita a emprar el castella com un 
idioma instrumental o de comunicació amb persones no catalanes que 
formen una gran massa de població, el bilingüisme del segon podem 
definir-10 com una actitud pragmhticament orientada cap als catalans. 
En aquest sentit el fet d'adquirir el castella els catalans no suposa un 
esforc conscient d'identificació amb la cultura castellana, ni molt menys 
representa l'orientació d'integrar-se socialment en aquesta. En canvi, el 
procés d'adquirir els immigrats el catala implica també una absorció de 
cultura catalana, tant com un procés de compenetració social amb els 
individus d'aquesta societat. 

Es a dir, mentre el catala manté la continuitat de socialitzar els indi- 
vidus dintre el sistema de la seva prbpia cultura, l'immigrat va debilitant 
la seva propia com a conseqüencia de tenir interrompuda socialment la 
font de sustentació de la cultura d'origen. Aixb significa que cada dia 
passat a Catalunya, és un dia perdut per la cultura d'origen dels immigrats, 
i pel contrari, és un dia guanyat per la cultura catalana. Aquests dos bi- 
lingüismes són, doncs, diferents perquk representen dues fases també 
diferents del procés d'acult~~ració. Segons aixo, quan un immigrat adopta 
el catala com a llengua de comunicació ho fa més degut a una necessitat 
profunda d'integració amb els grups catalans, que a una necessitat objec- 
tiva de saber el catala per a poder comunicar-se, sobretot si tenim en 
compte que el catala pot parlar habitualment el castella per a comunicar- 
se amb un immigrat, la qual cosa vol dir que la facilitació relativa de la 
comunicació verbal depkn més del catalanoparlant que del castellano- 
parlant. 

L'opció que fa el catala del seu idioma en l'ambit de les relacions 
amb immigrats de parla castellana és, doncs, una opció basicament cul- 
tural o d'integració etnica. Es a dir, 1'6s del catala pels catalans en am- 
bients poliktnics d'aquest tipus és una forma espontania d'ésser catala 
per socialització de cultura catalana. En aquest sentit, l'immigrat pot 
perfectament preferir el castelli com a llengua de comunicació perquk li 
és més faci1 i no representa un esforc de traducció mental. Tanmateix,_la 
dinamica social de la cultura catalana donada en el seu propi medi histbric, 
és més forta que la mateixa capacitat dels catalans per a passar perma- 
nentment a un estat de bilingüisme. Aixo fa que la conscikncia lingüística 
dels catalans sigui feta de consciencia etnica, i en molts casos aquesta 
ultima es constitueix en una poderosa projeccio de personalitat, qualse- 
vulla que sigui la circumstancia social en que es produeixi la relació amb 
immigrats. Fora d'aquestes particularitats de la projecció ktnica, és in- 
dubtable que la relació lingüística del catala amb els immigrats es fa  en 
castella en la mesura que el catala sent l'immigrat com un foraster. 
Dintre aquest sentit és, com diem, que els immigrats poden prescindir 
del catala quan solament pretenen una comunicació precaria amb la cul- 
tura catalana i els seus membres. El fet és que un immigrat no té neces- 
sitats objectives de saber el catala per a comunicar-se, ja que considera, 



en paraules freqüents d'immigrats, que: ((Bcircelo~za es urza cit~dad cosmo- 
polita y se hablan varios idiomas y todos te entienden.)) 

Moltes de les actituds esmentades dels immigrats envers la parla 
catalana posen en moviment determinades respostes per part dels cata- 
lans. En aquest cas, es tracta d'actuacions que afecten el curs mateix 
del procés d'aculturació linguistica. El catala pot adoptar alguna de les 
alternatives següents: a), rebutjar una relació lingüística en castella quan 
sap que l'immigrat fa molts anys que viu al país i que, en aquest cas, és 
molt probable que entengui el catalh; b), acceptar el lingüisme castella 
corn una concessi6 a l'immigrat que no pot expressar-se i entendre d'altre 
manera, pero també com una manera d'evitar un conflicte interktnic, 
mentre que, a vegades, aquesta concessio te la intenció ultima de fer 
possible que el catala millori el seu domini del castella, i c), desinteres- 
sar-se del problema lingüístic, tot i considerant-10 intrascendent o amagant 
amb aquesta actitud un desig pragmatic de lliurar-se de tota mena de 
problen~es amb ((gent que no m'interessa)). 

Segons aixb, la primera alternativa constitueix factors potencials d'hos- 
tilitat i, per tant, fa freqüent el conflicte interetnic. En la segona alterna- 
tiva es fa m6s faci1 la relació social interktnica perque una de les parts 
fa cessió passiva a l'altra de la iniciativa linguistica. En aquesta situació 
el catala es mes procliu a parlar en castella que l'immigrat en catala. 
L'adopció d'una de les dues llengües és, aci, un problema adaptatiu de 
caracter interpersonal on, amb molta freqükncia, la decisi6 adaptativa 
és feta pel catala. En realitat, la relació social d'aquest amb l'immigrat 
pot tenir un caire de desconfianca mútua i de ganes de mantenir-se lluny 
de tot conflicte actiu, de manera que, en aquest cas, es probable que 
sigui el catala qui prengui la iniciativa de parlar en castella quan l'immi- 
grat no sap el catala o li es difícil entendre'l. Quant a la tercera alter- 
nativa, ve a ésser una actitud aparentment poc etnica en el sentit que 
el catala pot estar mancat de conscikncia linguistica, o simplement actua 
envers l'immigrat depenent de la iniciativa d'aquest. Tanmateix, en aquest 
cas la iniciativa lingüística la deixa a l'immigrat i procura inhibir-se de 
tota classe de pressió etnicista. Moltes vegades, aquesta representa una 
inhibició mitjan~ant la qual el catala palesa un distanciament de I'immi. 
grat, ja que malgrat la concessio lingüística, pot haver-hi una diferkncia 
de classe social en la qual el catal& parla en castella precisament perqub 
aquesta es una llengua de comunicació purament formal que talla tota 
relació d'intimitat amb l'immigrat. En aquest cas, el catala no es dóna: 
es limita a comunicar-se. 

Quan observem la diversitat de situacions que pot haver-hi en les 
relacions del catala amb I'immigrat, es evident que els resultats del 
procés d'aculturació lingüística són variables perquk actuen en funció 
del curs mateix dels factors esmentats en termes d'intensitat, freqiikncia 
i caracter estructural o posició social dels protagonistes de l'intercanvi 
interpersonal. El mes probable, pero, 6s que la primera generació d'im- 
migrats vinguts a Barcelona amb mes de 25 anys no parli correctament el 
catal&, excepte aquells casos en que hagi viscut entre catalans i en qub 
una de les condicions per a la seva promoci6 professional, i Ia seva ma- 
teixa integració amb el grup social, estiguin determinades pel grau de 



domini relatiu del catala que siguin capaGos de demostrar. Aixb es molt 
freqüent en els pobles rurals o de poca poblaci6 immigrada. Degut a 
aquests factors, l'immigrat sol precipitar la seva integració per por a sen- 
tirse aillat o en una situació d'anomia. 

De totes maneres, la situació a Barcelona es diferent si tenim en 
compte que la població immigrada és practicament autosuficient i no 
li és necessari l'us del catala dintre les exigencies del mercat de treball. 
Aquesta es una autosuficikncia mes completa, com més elevada és la 
classe social de l'immigrat. Podem afegir-hi el cas dels funcionaris públics 
integrats dintre el sistema administratiu de 1'Estat Espanyol: és un dels 
mes notoris en matkria tant de resistkncia a admetre i usar el catal&, 
encara que portin desenes d'anys vivint a Barcelona, com d'autosuficien- 
cia quant a poder-ne prescindir. kdhuc són pocs els individus d'aquest 
sector d'immigrats que fan concessions als seus interlocutors catalans, 
i ni tan sols experimenten aculturació lingüística en el sentit que no incor- 
poren lkxic catala als seus vocabularis habituals. Són, per altra part, els 
qui fan us d'un castelli mes formalitzat. L'autosuficikncia és, en aquest 
aspecte, gairebé total. Hi ha poques excepcions, inclosos els dedicats a 
l'ensenyament. Tots ells constitueixen una classe de població relativament 
immigrada que, des del punt de vista de la pressió social relativa que 
reben per aprendre el catal&, es mínima comparada amb la dels qui 
treballen a I'empresa privada. 

El catala dedicat al comerG pot dirigir-se a la seva clientela indistinta- 
ment en catala i en castella segons quina sigui l'ktnia dels seus interlocu- 
tors. D'aquesta manera, adhuc, la relació pública habitual pot donar-se en 
castella, mentre al mateix temps l'immigrat va adquirint progressivament 
vocabulari catala adient a les situacions especifiques. Com a resultat d'a- 
questa relació, molts immigrants eliminen de les seves expectatives la idea 
que hagin de parlar catala per a comunicar-se amb els catalans. Aquest és 
un context que depkn moltíssim de l'actitud del catala. El comentari fet per 
una dona andalusa a l'entorn d'aquest tema es molt descriptiu de la realitat 
en que es manifesten aquestes relacions interetniques en matkria lingüística. 
En referir-se als botiguers catalans del barri, ens deia: .Ellos ya saben 
que yo no entiendo SLL le~zgtta, y siempre se clirigen a mi en castel1ano.u 
El marit i els fills d'aquesta dona treballen fora del barri, perb ella es 
dedica a les tasques de la llar. Mentrestant, el barri on viu esta basicament 
constitu'it per immigrats i el medi en general dels seus tractes socials 
esta fet entre ccpaisarzos)> o amb immigrats. Aixb vol dir que el coneixe- 
ment que te aquesta dona de l'idioma catala es limitat, ja que solament 
inclou paraules ai'llades. Mentrestant, la resta dels seus familiars, ocupats 
fora de la llar, entenen el catala i usen un lexic molt ampli d'aquest idioma. 

Es evident que aquestes són experikncies que condicionen moltíssim 
el procés d'aculturació lingüística, tant com també estableixen diferbn- 
cies de progrés adaptatiu a la cultura catalana entre els immigrats en 
funció d'actituds i de la posiciG que tenen dintre l'estructura productiva 
i social. Tanmateix, quan pensem en el caracter de les adaptacions inter- 
etniques, el problema de les relacions socials i de la capacitat individual 
especifica segons l'edat, el sexe, la regió d'origen, l'etnicisme relatiu, l'am- 
bient d'inserció social (barri, empresa, amistats) a Barcelona tenen una 



forta importancia en materia d'expectatives d'aculturació. Així, una dona 
de 73 anys recordava amb enuig el seu primer contacte amb catalans. Deia 
que aquest es produí en ocasió d'entrar a un establiment per comprar 
queviures. Diu que quan es dirigí a la botiguera aquesta li va respondre 
en catalh. Quan es veié tractada d'aquesta manera, la dona es va sentir 
ofesa, i com a represalia decidí abandonar el local sense comprar. Quan 
feia referbncia a aquest incident, afegí: . /A mi n o  se lne habla asi!s Un 
altre immigrat, originari d'un poble de Toledo, comentava no estar dis- 
posat a parlar mai el catalh, ((iporqzie el idioma de Espafia es el castellano, 
v n o  el catalun!)) Quan es referia a les seves relacions amb els catalans, 
deia que sempre es sentia disgustat enmig d'un grup de catalans, precisa- 
ment perque no entenia el que deien i tenia la sensació que estava mar- 
ginat per aquests. També considerava que en aquestes situacions el trac- 
taven amb un cert aire de superioritat. 

L'immigrat només deixa de sentir-se molest en sentir parlar catala 
quan porta un cert temps de residkncia a Barcelona. Mentrestant, a l'inici 
de les seves experikncies amb catalans se sentia com un estrany dintre 

\ .,S del que considera part de la seva prbpia nació. En molts de casos, aquesta 
és la classe d'experikncia que el porta a racionalitzar el problema etnic, 
i és en funció del desvetllament d'una conscibncia política envers aquesta 
temhtica com acaba manifestant-se partidari, resistent, o indiferent a 1'6s 
de la llengua catalana. En aquests termes hi ha immigrats que, en palesar 
una manca de simpatia envers allb catala, com a consequkncia s'inhibeixen 
de parlar-10. Hi ha casos en que el pare exerceix pressió sobre la seva 
muller i fills procurant que no facin cap es for^ per a parlar-10. Es tracta, 
en aquestes situacions, d'etnicismes políticament orientats dintre els quals 
I'inhibició lingüística representa una manera indirecta de expressar una 
certa agressivitat contraetnica. 

Molt sovint els primers contactes dels immigrats amb catalans es ma- 
nifesten per aquests tipus de reaccions. Almenys, i pel que fa referbncia 
a les relacions interktniques, aquestes poden arribar a tenir un caire ten- 
sional. A vegades la representació es conflictiva i adopta la forma d'un 
fort ressentiment, no sempre obertament expressat. Mentrestant, existeix 
la tendkncia a produir-se situacions d'incomoditat entre membres dels 
grups immigrats amb catalans, fins al punt que en situacions de relaci6 
social necesshria, com en llocs de treball o de vei'nat, el comportament 
d'un i d'altre pot reduir-se al laconisme més estricte, o bé pot convertir-se 
en un potencial conflictiu més o menys expressat. 

Un immigrat de classe mitjana comentava la incomoditat que sent en 
haver de conviure dintre l'empresa on treballa amb un grup d'empleats 
catalans que quan li parlen ho fan en catala. Deia que quan ho fan així, 
<(me hago el tonto, como si n o  erztendiera, hasta que m e  hablan e n  cas- 
tellano.)) D'una manera morda~ ,  afegia: .Este problema se arreglará el 
dia que haya u n  intérprete para una conversación entre catalanes y cas- 
tellanos.)> Un altre cas de ressentiment el tenim amb un immigrat que 
treballa a una empresa on sempre tothom li parla en catal&. En aquest 
sentit confessava que tenia la sensació de trobar-se aillat entre gent inso- 
lidhria. Tot plegat era una situació que li produia moltes tensions amb 
els seus companys de treball, fins al punt de mantenir una forta cons- 



cihcia d'incomunicació social. Finalment, adopta una actitud f o r ~ a  hostil 
envers els catalans, i des d'aleshores s'ha imposat a si mateix una idea 
que l'obsessiona: no parlara mai el catalh. 

Són molt freqüents les declaracions d'immigrats que racionalitzen 1'6s 
del catala pels catalans com un símbol de resistkncia d'aquests a sentir-se 
espanyols. La idea és que el catali fa ús molt sovint del seu idioma en 
tant que aquest 6s un factor de diferenciació ktnica. Com a contrapartida, 
una gran proporci6 d'immigrats entén que és innecessari parlar en catala 
quan hom es sent espanvol. Aquest Últim sentiment és el que fa legitima 
en ells l'actitud d'emprar el castella en tota relació social i entenen que 
si el catala vol demostrar la seva espanyolitat el que ha de fer es parlar 
en castella. D'una manera viva(; molts immigrats es fan alhora una pre- 
gunta i una resposta: (((Por qt4e tenenzos que hablar en catalán si estamos 
en España, e n  España se habla castellano?)) Adhuc un altre feia una 
afirmació pejorativa i deia en forma rotunda: <El catalun (idioma) jno 
s iwe para nada!, Cal dir que aquestes declaracions corresponen a dos 
castellans vells. 

Hi ha també en algunes d'aquestes actituds una certa concepció de 
superioritat historica del qui parla castell& i, més de mantenir una 
orientació etnicista polititzada, té un bon estatus econbmic i social. En 
aquestes condicions el més freqüent es que existeixi una forta relació 
entre l'etnicisme castella i la consciencia de pertanyer a una tradició his- 
tbrica important que té com a conseqükncia una vigorosa resistkncia a 
emprar la llengua catalana. Aquesta classe d'immigrats entenen, a més, 
que el fet d'ésser espanyol significa una forma d'unitat política que, així 
mateix, inclou la necessitat d'una homogeneitat lingüística que ja esta 
donada per l'us oficial de l'idioma castella. La justificació de no emprar 
el catala té, doncs, una motivació profunda en molts immigrants. Ja no 
es tracta d'un procés d'aculturació encara no definit: simplement es tracta 
d'una actitud de personalitat que l'impedeix, que rebutja en conscikncia 
la noció d'haver d'acceptar el fet final de la transformació cultural de 
l'immigrat. Aquesta conscikncia de rebuig la palesava un home castella 
quan deia: ((jtzo tne gusta hablarlo!~) i afegia: ((/el  castellano es nzds 
bonito!)). 

D'aquesta manera, en l'experiencia personal del procés d'aculturació 
lingüística, aquest el trobem condicionat per actituds etnicistes que sbn 
el resultat de la convergkncia de factors contradictoris entre catalans 
i immigrats. El fet que l'experiencia individual pugui ésser diferent, i el 
fet que ho siguin també els graus de conscikncia etnica posada en joc 
en cadascuna d'aquestes situacions, crea condicions perquk el procés sigui 
no tan sols diacrbnic, i fins i tot desharmbnic, sinó també molt sovint 
asimktric. I en tot cas, el ressentiment de molts d'aquests immigrats en- 
vers el catala esta relacionat amb la idea que aquest encara que sapiga 
parlar el castella, no ho fa sempre, la qual cosa significa que amb aquesta 
actitud l'immigrat té més difícil el camí adaptatiu a l'ainbient i als grups 
socials catalans. 

Dintre d'aquesta projecció conflictiva del procés lingüístic hem recollit 
nombrosos exemples de comportament i d'actituds que fan referkncies 
addicionals a la problematica de les relacions interktniques. En aquest 



sentit, una parella d'immigrats, casats i castellans d'origen, plantejaven 
que no entenien per qu6 s'havia de parlar en catala quan l'idioma oficial 
era el castella. Deien també que la vida a Barcelona des de la seva vinguda 
havia estat carregada de dificultats degut al fet lingüístic, sobretot als 
llocs de treball. Segons ells, els seus companys a l'empresa només parlaven 
en catalh. Si aixb feia que no entenguessin el que es deia, també deter- 
minava un munt de suspicacies i susceptibilitats, tant com de rancúnies. 
El marit contava que un dia el seu cap li comunica que hauria d'aprendre 
el catala. Li va dir, a més: .;Debes rnavcharte a tti tierva!)) La dona, afegida 
a la conversa, digué: N ~ Y O  no podia stlbir de categoria en mi trabajo, por 
no ser catalana!s Aquestes situacions varen crear en el matrimoni una 
molt forta hostilitat contra els catalans. Diuen que aquests són tancats 
i superbs. Dintre aquest context se senten disgustats davant tot el que 
representi catalanitat: rebutgen tota mena de persones que, per exemple, 
al carrer se'ls dirigeixen en catala, i quan aixo ocorre, la dona deia: 
(~Cuando una persona de la calle se me acerca y me pregunta algo en 
catalán, la escucho, y aun9ti.e la entienda, al final fe digo: Perdone, ipero 
no la entiendo!)) 

Enfront d'aquestes actituds hi ha la d'aquells altres immigrats que 
veuen amb bons ulls tot allb catala i procuren promoure'l en els seus fills 
quan ells mateixos tenen dificultats per a fer-ho. En alguns casos es fa 
evident l 'esfor~ de parlar catala. Per algun d'ells, i tractant-se de peons 
que volen distingir-se d'altres dels seus companys que no aconsegueixen 
dominar el catala, parlar aquest idioma representa una identificació de 
prestigi, sobretot en aquells casos en que els obrers qualificats i els ca- 
pataGos són catalans. Aquesta es una tendkncia molt freqüent en persones 
que s'ocupen en treballs de peonatge i que mantenen una relació molt 
directa amb individus catalans d'estatus més elevat. Hi ha casos en quk 
aquests immigrats no s'atrei7eixen a parlar en catala perquk els fa vergonya 
la pronunciació que tenen i perque a mes tenen consciencia que són ob- 
jecte de burla per part dels catalans que observen el seu comportament 
lingiiistic. La plasticitat adaptativa d'aquests immigrats, generalment ori- 
ginaris de regions del Sud i Extremadura, és superior a la dels altres del 
mateix estatus social vinguts de terres castellanes. Per altra banda estan 
orgullosos quan els seus fills parlen catalh: ho consideren com un triomf 
de personalitat i com una comprovació que han aconseguit promoure's 
definitivament dintre l'ambient difícil de Barcelona. En aquest cas, parlar 
catala significa haver-se urbanitzat i tenir més possibilitats socials. Adhuc 
significa que seran més respectats que abans. Nogensmenys, aquests 
grups d'immigrats consideren logic que havent nascut a Catalunya, el 
catala sigui el llenguatge dels seus fills: cciptres la nena rzació aquí!,,. 

Quan els fills van a escoles on els nens catalans son majoria, l'adopció 
( del catala es fa en molt poc de temps; en un any ja el parlen. Els joves, 

quan treballen en empreses on es parla catala assíduament, també ho 
fan en terminis molt breus: dos i tres anys. Mentrestant, els arribats en 
edats majors de 25 anys, aconsegueixen entendre'l, pero difícilment poden 
parlar-10, sobretot quan els ambients d'interacció social no són normal- 
ment catalans. En molts pocs casos mantenen una actitud hostil envers 
allb catala quan porten més de cinc anys arrelats a Catalunya. El grup 
d'immigrats de classe baixa és, en realitat, el grup que, per identificacions 



de prestigi amb allb catala, i per raons de promocio social, mant6 una 
més forta proclivitat a aprendre l'idioma, mentre que, per altra banda, CS 
el que manifesta una mes freqüent aculturació lingüística. 

Quan ens referim als volums i densitats d'immigrats i a la distribució 
relativa que tenen dintre l'espai de la ciutat de Barcelona, ho fem consi- 
derant alguns fets significatius. Un n'es important: el 41 O/o de la població 
barcelonina 6s de parla habitual castellana (cf. Esteva 1973, 152). Mentres- 
tant, es tracta d'una població desigualment repartida dintre Barcelona. Hi 
ha zones on els immigrats són minoritaris, mentre que en d'altres son 
majoritaris. En funció dels nostres resultats, aquestes poblacions les hem 
distribuides en dotze districtes, encara que en alguns d'aquests hi ha barris 
amb predominis diferents. 

La distribuci6 geografica dintre Barcelona d'aquests grups d'immigrats 
s'adapta al que en podriem dir dos principis selectius: I ) ,  de classe, o 
referit a i'estatus economic i social que tenen reconegut dintre el sistema 
d'estratificacib barceloni, i 2) ,  el de l'antiguitat relativa de cada ciutada 
quan pensem que aquest és un factor significatiu, ja que certs sectors 
de la ciutat són ocupats per famílies tradicionals, en el sentit de genera- 
cions que s'han reprodui't en ells mentre no s'ha degradat ecolbgicament 
el barri, i mentre s'ha mantingut relativament estable l'estatus econbmic 
d'aquestes famílies. Tanmateix hi ha barris ocupats per grups barcelonins 
tradicionals i benestants; n'hi ha d'altres on viuen classes social i econbmi- 
cament elevades; i n'hi ha d'altres on les proporcions de tradicionalitat 
d'ocupació i d'origen s'han modificat paral4elament a la promocio social 
dels mateixos immigrats i a la mateixa expansi6 i reforma urbanística. 
Aquesta última ha provocat una certa redistribució de les poblacions. La 
reestructuració urbana ha estat un resultat de la mateixa pressió social 
que cercava noves possibilitats d'habitacle, mentre que a l'ensems la 
immigració imposava l'ocupació d'espais escassament urbanitzats i, per 
tant, improvisats en moltes de les seves solucions. 

Les poblacions catalanes es concentren en les Brees que representen el 
centre tradicional d'atracció i de negocis dintre la ciutat. Tanmateix es 
distribueixen dintre de les zones que, per la seva calitat urbana, són 
socialment selectives en el sentit que estableixen, pel seu valor economic, 
un cert grau d'exclusivitat de residkncia en favor de certs grups de les 
classes altes. Altres grups catalans, corresponents a sectors de classes 
mitjanes tradicionals i de classes baixes proximes a les mitjanes, ocupen 
barris vorers als tradicionals, esdevinguts zones de comerq i de serveis 
públics i de lleure, que tenen com a punt de referbncia la Plaqa de Ca- 
talunya i els eixos formats per les grans vies que la creuen en sentit 
convergen t. 

Considerats els barris barcelonins com si fossin espais d'integració 
social, i tenint en compte que molts d'ells mantenen majories catalanes 
tradicionals, mentre que d'altres estan ocupats per immigrats, i si des 
del punt de vista urbanístic molts d'aquests Últims es consideren de- 



gradats, des del punt de vista ktnic s6n més homogenis uns que altres. 
En aquest sentit, alguns barris d'immigrats tenen un caracter de margi- 
nalitat des de la perspectiva de I'etnicitat catalana, no solament perquk 
hi ha relativament pocs catalans, sinó tambk perquk son barris d'immi- 
grats etnicament heterogenis, malgrat la forta tendencia dels immigrats 
de classes baixcs a formar conglomerats ktnics uniformes dintre rls espais 
urbans. 

Per altra part, en alguns dels barris, sobretot aquells en que h2.n 
estat tradicionals la celebració de Festes Majors i el manteniment de 
centres de lleure i de folklore locals, existeix una tendkncia molt viva 
a constituir-se en focus d'etnicitat i d'actituds sbcio-centriques, en el sentit 
d'establir fortament el principi de la diferenciació local envers els membres 
d'altres barris. En realitat, aquest sbcio-centrisme s'ha mantingut com un 
sistema de control social, adhuc del comportament individual, dels mem- 
bres del barri, actuant com a grup local. Si en molts casos els barris 
d'aquestes característiques han desenvolupat estimuls d'ambit local, també - 
han estat reductes d'etnocentrisme i de vida local relativament closa. 
Moltes vegades han estat focus de cohesió ktnica i han exercit una forta 
pressió social des del punt de vista de ser precipitants de processos adap- 
tatius dels immigrats, en aquest cas impulsant els seus canvis lingüístics 
i. finalment, la mateixa adopció del catalh com a llengua de comunicació 
habitual. Gracia, Sants, Sant Andreu, Poble Sec, Barceloneta, Sant Martí, 
Horta i d'altres, constitueixen exemples d'aquesta capacitat cohesiva i 
sbcio-ckntrica dels barris tradicionals barcelonins. 

Mentrestant, els barris periferics, inicialment degradats des del punt 
de vista urbanístic, també han estat zones de recepció d'immigrats, i en 
la mesura que hi ha hagut en ells pocs catalans, també el procés d'acul- 
turació lingüística ha estat lent, fins l'extrem que aquests barris han 
estat estructures més aviat passives, a vegades obstaculitzadores, del canvi 
lingüístic. Sovint aquests immigrats han mantingut una certa coherbn- 
cia etnica en el sentit que molts dels seus membres han estat proclius a 
reunir-se en funció de les seves regions d'origen. EI resultat ha consistit 
a retardar aquests immigrats la seva integració lingüística al catala, adhuc 
en la segona generació. 

Tanmateix, si en aquests barris perifkrics, els anomenats suburbis, s'ha 
concentrat una població immigrada de classe social més aviat baixa, 
tambC han estat llocs de concentració de poblacions basicament obreres 
a les quals s'ha dedicat molt poca atenció per part de les institucions 
catalanes en matkria sobretot de promoció lingüística. Els seus llocs 
habituals de promoció han estat els centres de treball, mentre que, per 
altra banda, els estimuls principals per a aprendre el catal& han estat 
produits des de les zones d'identificació de prestigi de la cultura catalana, 
a més dels factors de promoció personal, a vegades actuant com a factors 
de mobilitat social dintre les empreses. 

e s  evident, per altra part, que els barris estan perdent molta d'aquesta 
capacitat de cohesió sbcio-centrica en la mesura que les seves poblacions 
han augmentat els seus graus de mobilitat, o sigui: a mesura que molts 
barris han perdut la seva vida política local, en aquesta mesura han dis- 
minui't els graus de participació de la seva població en activitats prbpia- 



ment locals. A més, el fet que els barris tradicionals s'estan modernitzant 
des del punt de vista urbanístic, ha augmentat la seva circulació social 
introduint en ells poblacions noves no arrelades i orientades per una 
conscikncia individualista i anbnima que fa difícil una primera incorporació 
a les idees sbcio-ckntriques de les anteriors generacions locals. En funció 
d'aquesta evolució la mobilitat demografica manifestada en els últims 
anys esdevé un factor dissociatiu més que cohesionador. El paper de les 
organitzacions tradicionals ha passat a les Associacions de Vei'ns, i són 
aquestes, en molts casos, les que reprenen la funció cohesionadora que 
havien tingut les institucions de base de caracter tradicional. En aquest 
sentit, el paper d'aquestes noves institucions en quant a control social 
sobre les seves poblacions ja no és el mateix, degut al fet que la seva 
actuació es mes general, menys socio-ckntrica i, en particular, els seus 
membres pertanyen a generacions menys integrades al concepte integra- 
dor de barri. En molts casos, es tracta de generacions que no tenen com 
a objectiu fer la vida al barri. Mes aviat per a ells aquesta es una limitació 
ambiental que no correspon a la realitat d'una mena de participació social 
que no es centra en l'etnicisme de barri. 

De totes maneres, és evident que en la seva orientació tradicional els 
barris barcelonins han estat exponents de sbcio-centrisme i d'etnicitat. 
Quant a catalanitat, aquesta es projecta, estadísticament, com una funció 
del grau d'antiguitat o d'anvs de residkncia als barris i districtes. Tan- 
mateix, com més antiga es la residkncia, major és la quantitat de catalans 
que hi trobem. Així, la densitat relativa d'idioma catala parlat es reflec- 
teix en forma de barris que, com més antics i com menys degradats 
urbanísticament, majors proporcions tenen de catalanoparlants. 

Aixo x701 dir que les poblacions lingüisticament catalanes també han 
circulat en la direcció imposada per les reestructuracions urbanístiques 
i en funcio de les seves capacitats economiques relatives. En aquest sentit, 
barris que podien ésser considerats com catalans han modificat la seva 
estructura lingüística pel fet d'haver estat recipients de poblacions immi- 
grades. Tanmateix, doncs, la distribució de les poblacions lingüísticament 
catalanes i castellanes (i gallega) correspon, basicament, a aquestes tendkn- 
cies: els catalans ocupen les zones més urbanitzades i els immigrats les 
més degradades. 

Per altra banda, es evident que ens referim a poblacions considerades 
massivament, ja que dins de cada grup hi ha excepcions o minories que 
viuen en zones diferents a les que constitueixen la tendkncia estadística 
i qualitativa principals del fenomen de distribució. Els barris perifbrics 
són ocupats majorithriament per immigrats. Molts d'aquests barris han 
deixat d'ésser perifkrics a causa de l'expansió urbanistica de la ciutat, 
perb encara fan retenció de poblacions d'aquest tipus. 

Quan considerem aquesta evolució urbanistica és evident també que 
molts catalans s'han instal.Iat en el que abans eren barris d'immigrats, la 
qual cosa vol dir que existeix una forta tendkncia a reestructurar-se les 
distribucions demografiques i les seves proporcions lingüístiques. Des 
d'un punt de vista cultural, els barris d'immigrats són, en el seu inici, 
intents no sempre conscients de reproducció de les formes de vida de 
les regions d'origen, i en aquest sentit no solament hi ha hagut una impro- 



visació urbanistica, sinó que, a més, l'idioma prevalent ha estat el cas- 
t e l l ~ ,  adhuc en les segones generacions, quan han estat reduides les opor- 
tunitats d'intercanvi i de cohesió socials dels immigrats amb els catalans. 
La influkncia d'aquests ílltims s'ha manifestat, sobretot, des dels arnbits 
laborals i, molt secundariament, a l'ambient local. Per afegit6, la influencia 
lingüística dels catalans s'ha manifestat també molt més en els barris 
mixtes i, no cal dir, en els barris on són majoria i mantenen un caracter 
tradicionalment catalh, com per exemple, Sarria. 

Mentre les poblacions immigrades són, quant a l'estabilitat del seu 
temps de residencia als llocs on viuen, més rnbbils, mentre, a més, per 
altra part, les seves ocupacions són mis inestables, dintre aquesta pers- 
pectiva la seva tendkncia al canvi lingüístic esta més en funci6 de l'adqui- 
sició de vocabularis laborals i de les produccions informades en catala, 
que d'una veritable integració social amb els catalans. Per altra part, com 
sigui que la immigració continua essent un fenomen constant, hi ha una 
certa estabilitat en la distribució linguistica del catala i del castella, 
encara que degut a la incorporació també constant d'immigrats joves o de 
generacions descendents d'immigrats a la població lingüística catalana, 
aquesta és proporcionalment cada vegada mCs nombrosa. En aquest sentit, 
si existeix una marginació urbanistica de l'immigrat economicament mis  
debil, de totes maneres existeix tambe la tendkncia a la integració dels 
immigrats de major temps de residencia a Barcelona a mobilitzar-se vers 
els barris més catalans, i amb aquests el procés d'aculturació lingüística 
resulta ésser tambe més accelerat i vigorós. 

D'enca d'aquests fenomens de mobilitat i de renovació constant de les 
poblacions catalana i immigrada, les distribucions lingüístiques són també 
certament dinamiques perquk reflecteixen les condicions relatives d'esta- 
bilitat i mobilitat de les respectives poblacions. 

El grup de parla castellana inclou tots els individus originaris de 
regions espanyoles lingüísticament no catalanes. Fem excepció dels gallecs, 
que a Barcelona empren entre ells l'idioma gallec, excepte quan es re- 
lacionen amb altres persones, ja que en aquest cas ho fan en castella. 
Els gallecs són un grup etnic que a Barcelona empra el seu idioma amb 
més freqükncia que els bascs el seu propi. Aquests Últims, per altra banda 
relativament pocs en nombre comparats amb individus d'altres regions, 
estan compresos en el concepte lingüístic de ((castellans,), perque usen 
habitualment aquest idioma tant en públic com en privat, fent excepció 
de grups joves, reduits en nombre i poc determinats en la nostra inves- 
tigació. 

Des d'un punt de vista general, el castella representa un idioma de 
,i comunicació interetnica, pero l'idioma catala és majoritari en la perspec- 

tiva del rnonolingüisme. El gallec i el basc, com sigui que estan desarrelats 
del seu medi cultural de sustentació, els veiem mancats de continuitat 
i no són funcionals, excepte, i sobretot el gallec, en els Brnbits de la 
prbpia família i dels llocs de reunió intraktnics. En realitat, es tracta de 



dos idiomes que, basicament, es conserven a la primera generació. Men- 
trestant, no són llengües de contacte social interktnic, com el castella 
que té un caracter generalitzat, i ei catala, que ho fa dintre I'ambit dels 
anomenats Pai'sos Catalans. 

Les regions espanyoles lingiiísticament de parla castellana a Barce- 
lona són, doncs, les Castelles (Castella la Vella, Castella la Nova i Lleó), 
Andalusia, Extremadura, Aragó, Múrcia, Astúries, Canaries, Ceuta i Me- 
lilla, i, donats els símptomes lingüístics ja esmentats, el País Basc. La 
distribució que fem en districtes inclou, per tant, regions reconegudes 
com pertanyents a una area lingüística definida historicament. 

Quan considerem el lloc de neixement de l'individu com a factor de 
classificació lingüística, aquest no significa un índex de valor absolut, 
ja que com deiem en una altra ocasió (cf. Esteva 1973, 152), molts im- 
migrats han arribat a Barcelona en edats infantils. Donat que el seu medi 
social ha estat constit~iit entre catalans, l'idioma catala s'ha fet progres- 
sivament una parla quotidiana. En canvi, altres individus que figuren com 
nascuts a Catalunya i que són fills d'immigmts ,pel fet d'haver estat socia- 
litzats en llengua castellana i d'haver-se mantingut dintre un ambient de 
predomini social d'immigrats, tenen com a parla habitual el castella. A 
més, encara que un 38'2 94 (cf. Badia 1969, 261) d'aquestes persones nascu- 
des a Barcelona de pares immigrats dominin el catala suficientment, CS 
evident que aquest idioma l'han adquirit fora del grup familiar. Aixo vol 
dir que la quantitat de castellanoparlants es superior a la que podria 
resultar si consideréssim Únicament el lloc de naixement. 

Segons el que diem, si en una consideració estadística, basada en dades 
oficials, els nascuts en regions espanyoles de parla castellana són en nom- 
bre de 551, 880 individus, o sigui, el 32 O/o de les poblacions que conside- 
rem, en canvi, la realitat lingüística dels individus de parla castellana 
es mes gran quan pensem en l'ambient de socialització en castella de 
molts fills d'immigrats. Degut a aixo, si admetem com a generalització 
valida la freqüencia estadística presentada per Badia que un 38'2 % dels 
fills nascuts a Barcelona de pares immigrats parlen catala, aleshores cal 
entendre que, si d'un total de 172.964 individus nascuts a Barcelona de 
pare i mare de parla no catalana, 114.156 (cf. Esteva 1973c, 127, quadre nú- 
mero 3), parlaven castell&, tindrem en aquest cas un total estimat de 
666.036 individus de parla castellana, o sigui, un 38'7 %. Aquest percen- 
tatge podria arribar a ésser d'un 41 O'0 si en realitat afegíssim la resta de 
56.386 individus que, si apliquem el percentatge de l'enquesta de Badia 
(ob. cit.), representen el grup de catalanoparlants nascuts a Barcelona 
de pare i mare castellans, especialment quan tenim present que aquest 
grup de fills d'iinmigrats parlen castella com idioma familiar o quan es 
dirigeixen als seus pares i parents. 

Ací convalidem les conclusions adoptades en un treball anterior (1973), 
en el sentit que la població espanyola a Barcelona de parla no catalana 
representava l'equivalent a un 41 % del total; la resta ho seria, basica- 

En una altra ocasió (cf. Esteva, 1973, 152), varem donar un percentatge 
més elevat (35 %), a causa d'haver inclos la població gallega en aquesta xifra, 
xifra que representava un 2'7 % del total d'iminigrats espanyols a Barcelona. 
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ment, de llengua catalana.3 Es notori, per tant, que la influkncia social 
i lingüística d'aquesta població es molt important, sobretot quan la con- 
siderem en termes del seu cornportainent ktnic, per una banda, i de les 
mterferkncies culturals que la seva inserció dintre el procés de la societat 
catalana realitza. Si com a grup lingüístic és molt important, des del puct 
de vista de la seva capacitat s ~ c i a l  representa un obstacle permanent a 1:: 
mateixa realització de la cultura catalana. Aquest obstcle no l'entenem en 
el sentit d'una cultura importada que es realitza a Barcelona i que te la 
capacitat de reproduir-se a si mateixa; mes bé el representem com un 
obstacle que es manifesta en el si de la integració i homogene'itat relativa 
de la cultura catalana i de la seva etnicitat en aquells casos d'oscil.lació 
identificatoria. En la realitat última de cada generació immigrada nomes 
roman una perspectiva: la de que les generacions següents seran ktnicament 
i culturalment catalanes, pero mentrestant la mateixa definició de cul- 
tura catalana es manté, en molts casos, ambiguament o socialment confosa 
en un procés social heterogeni. 

En el quadre 1 presentem una imatge estadística de les relacions 
numkriques que mantenen els diferents grups ktnics immigrats a Barce- 
lona. Les xifres del lingüisme corresponent les hem elaborat a partir d'un 
criteri: el del lloc de neixement de l'individu. Pero com ja hem dit, aquest 
criteri resultava insuficient. En una primera aproximació ens ha servit 
per a orientar la nostra problemktica. No obstant, posteriorment hem 
fet correccions que s'adapten als criteris relatius que ja hem exposat, en 
la mesura que és particularment significatiu tenir en compte el fet que 
els fills d'immigrats nascuts a Catalunya no son, per aquest simple fet, 
necessariament catalanoparlants. I el mateix diem dels qui han vingut 
en edats infantils i s'han adaptat dintre el si de grups socials catalans. 
En cada cas s'ha fet indispensable ponderar els valors qualitatius referits 
al comportament individual i a l'aculturació lingüística en funció dels am- 
bients socials i culturals que hem considerat formen part dels resultats 
de les relacions interktniques i dels factors que contribueixen a determi- 
nar les característiques del fenomen adaptatiu. 

' Obviament la població gallega quedava inclosa dintre la xifra d'individus 
de parla castellana, pero quan li trkiem el 2'7 %, o equivalent a 46.918 persones, 
l'any 1970, aleshores només quedava un percentatge aproximat del 38 % de 
persones de parla castellana habitual a Barcelona. 





Quan considerem que els individus de parla catalana, és a dir, la gent 
nascuda a Catalunya, País Valencia i Balears, suma un total de 1.122.368 
persones (65'2 %), i si, per altra part, treiem d'aquest total un 6 %, repre- 
sentat per individus que, nascuts a Catalunya, són no obstant de socialit- 
zació i ambient lingüístic castella, i que s'han mantingut dintre aquesta 
identitat, aleshores tindrem que la població barcelonina linguisticament 
catalana seria de 1.055.026 (61'3 Oh) individus, mentre un total de 551.880 
(32'06 %) persones, a més del ja exposat 6 O/o representant 67.342 castellano- 
parlants, farien una poblacih estimada de parla castellana de 619.222 
(35'97 %) individus. Així la distribució que tindríem per districtes, segons 
l'idioma habitual, seria la del quadre 2 (pag. 97). 

Com podem veure per les xifres que acabem de donar, hi ha districtes 
on la catalanitat lingüistica és major que en altres. El Districte I11 és el 
de més elevada proporció en aquest sentit. En ordre d'importancia corres- 
ponent segueixen els dictrictes XI, VIII, VI, VI1 i IV. Els districtes I11 i 
XI són Brees urbanes de la millor qualitat dintre Barcelona, i 1% trobem 
residenciades la burgesia i el capitalisme tradicional. Els restants distric- 
tes on és molt densa la catalanitat lingüística representen conglomerats 
socials amb predominis de classes mitjanes o de persones que han acon- 
seguit una certa estabilitat econbmica Bdhuc en els seus oficis manuals, 
amb ingressos relativament cbmodes. Des del punt de vista lingüístic es 
tracta de districtes que enquibeixen poblacions tradicionals o de resi- 
dkncia antiga, i s'hi ha donat amb f o r ~ a  el fenomen del sociocentrisme. 

Els altres districtes tenen poblacions i nuclis menys tradicionals, amb 
una menor integració ktnica. En molts aspectes són culturalment més 
mestisses que les representades en els altres districtes. No cal dir, a més, 
que es tracta de districtes on encara no s'ha fet una integració basada 
en el monolingiiisme familiar en catala, ja que en aquestes zones hi ha 
una nombrosa massa de poblacih immigrada. En molts casos es dóna una 
forta degradació urbanística i una certa marginalitat social. Dintre aquests 
districtes és on trobem un procés de catalanitat lingüística més lent. 

Mentrestant, en el quadre 3 podrem observar quines són les freqiikn- 
cies relatives de catalanitat lingüística a Barcelona en funció dels districtes. 

Les columnes que hi presentem i els valors "ue les defineixen permeten 
obtenir una primera conclusió. Aquesta seria: la distribució de castellanitat 
lingüística augmenta conforme passem de les arees de residkncia o dis- 
trictes que n'hem dit tradicionals a les &rees més marginals considerades 
urbanisticament i socialment. 

A = Catalans per neixement fet a &rees de parla catalana. S'inclouen Cata- 
lunya, País ValenciP i Balears., 

B = Percentatge de poblacio catalana per neixement dintre d'8rees de parla 
catalana. 

C = Volum de població que ha resultat de la detracció del 6 Oh que hem 
calculat. a s  de parla bbicament castellana, malgrat haver nascut en zones lin- 
güfsticament catalanes. Es tracta d'una columna que engruixa el grup lingüístic 
espanyol no catalh. 

D = Volum total de població linguisticament catalana després d'haver-se efec- 
tuat la detracci6 del 6 O h  considerat. 

E = Percentatge de població estimada lingüísticament catalana. 
F = Distribució percentual de la població lingiiisticament catalana a cada 

Districte sobre el total de Barcelona. 



QUADRE 3. ORDRE D'IMPORTANCIA NUMERICA DE CATALANITAT 
LINGUISTICA. BARCELONA, 1970. PER DISTRICTES 

Districte 

v 
XII 
IX 

Totals . . . 1.122.368 65'20 67.342 1.055.026 61'30 99'93 

El quadre 4 exposa els volums o totals relatius de distribució 
d'immigrats. Mi t jan~ant  les frequencies que es donen quant a les xifres 
de població, podem determinar quines són les línies que marquen el ca- 

QUADRE 4. ORDRE DE NO CATALANITAT LINGUISTICA A BARCELONA. 
EN TERMES D'IMMIGRATS ESPANYOLS. ' 

PER DISTRICTES. 1970 
Districte A B C D E F 

IX 151.265 42'40 11.708 162.973 45'69 26'31 
XII 85.057 36'21 8.592 93.649 39'86 15'12 

X 57.442 34'54 6.307 63.749 38'34 10'29 
V 23.691 33'01 2.714 26.405 36'79 4'26 
I 24.649 32'18 2.943 27.592 36'02 4'45 

I1 38.618 30'53 5.043 43.661 34'5 1 7'05 
IV 24.924 26'41 3.973 28.897 30'62 4'66 

VI1 31.002 26'16 5.076 36.078 30'44 5'82 
V I  22.489 25'61 3.791 26.280 29'93 4'24 

VI11 40.183 25'49 6.838 47.021 29'83 7'59 
XI 23.491 24'00 4.337 27.828 28'43 4'49 
I11 29.069 -- - ------ .-..- 21'96 6.020 35.089 26'50 5'66 -- - p- 

Totals . . . 551.880 32'06 67.342 619.222 35'97 99'94 

Els totals i percentatges de cada columna fan referbncia als mateixos 
valors d'anhlisi fet en el quadre anterior, perb en aquest cas els hem restringit 
a poblacions espanyoles de parla no catalana i no gallega. Els valors indicats 
s6n: 

A = Població de parla castellana per regi6 de neixement. 
B = Percentatge de població de parla castellana segons la regió de neixement. 
C = Volum de població estimada, de parla castellana, afegit al de la colum- 

na A, en funció del fet d'haver estat socialitzada en castella i de mantenir-se 
en aquest tipus de lingüisme. Fem addicici, doncs, del nombre de persones que 
nascudes a Catalunya, malgrat aixb, continuen essent de monolinguisme castella 
i que representen el 6 Oh de la població catalana. Veure quadre anterior, co- 
lumna C. 

D = Volum total de població linguisticament castellana que hem estimat des- 
prés d'afegir el 6 Oh indicat. 

E = Percentatge de població total lingüisticament castellana a Barcelona. 
F = Distribuci6 perceptual per districtes de la poblaci6 lingüisticament cas- 

tellana que viu a Barcelona. 



racter del procés d'aculturació lingüística dels immigrats. Amb sentit ge- 
neral, podem dir que allí on és molt gran la proporció d'immigrats res- 
pecte dels volums de catalans, allí també sera més lent el procés d'acul- 
turaci6 lingüística que deriva cap a l'adopció del catala en aquests dis- 
trictes, ja que hi disminueix la pressió de la catalanitat en tots sentits: 
social, cultural i lingüístic. És a dir, si entenem que tot procés d'acultu- 
ració implica un contacte social entre individus de cultures diferents, 
i si considerem que les proporcions demogrBfiques relatives de cada grup 
ktnic en el conjunt del procés d'aculturació constitueixen factors d'influen- 
cia decisiva quant a la determinació dels canvis de comportament, ales- 
hores, com més nombrós sigui el grup de catalans que participa en el 
procés de la estructura social junt amb els immigrats, major sera la 
probabilitat que aquests siguin lingüísticament aculturats en un temps 
més breu que en el cas que no hi hagi intercanvi. 

A més de la tendkncia dels immigrats a residenciar-se en barris urba- 
nísticament i socialment deficients, tenim la tendkncia a viure més en 
unes Brees que en d'altres. Ara veurem quina pot ésser la freqükncia pro- 
bable d'aquesta classe d'aculturació dintre els districtes que constitueixen 
la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, hem elaborat algunes de les 
dades estadistiques presentades per Badia (1969, 253 SS.) en la seva mostra 
sobre Barcelona i referida a la parla habitual dels barcelonins. El que 
tractem de fer, en aquest cas, 6s veure la distribució, sobretot, de cas- 
tellanoparlants en cadascun dels districtes de la ciutat de Barcelona, i des 
de la perspectiva del procés d'aculturació lingüística manifestat esta- 
dísticament. 

Tenim en compte, doncs, els resultats obtinguts per Badia, i en aquest 
cas els hem convertit en factors o coeficients multiplicadors aplicats 
a les estadistiques i problematica de l'aculturació lingüística. Apreciem, 
sobretot, els factors ecolbgics o relatius a la distribució zonal urbana 
dels immigrats a Barcelona. Segons aixb, en la mostra de Badia (cf. ibíd., 
247), d'un total de 2.717 individus catalanoparlants enquestats, el 8'8 % 
éren nascuts fora dels Pai'sos Catalans. Tanmateix, d'un total de 729 indi- 
vidus castellanoparlants enquestats, nascuts fora dels Pai'sos Catalans, el 
32'6 940 parlaven el catala (ibid., 253). Es molt probable que a cadascun 
d'aquests casos es tracti d'immigrats arribats a Barcelona dintre d'edats 
molt joves o que hagin viscut dintre d'ambients molt favorables a la seva 
catalanització lingüística. 

Mentrestant, quan revisem la distribució districtal d'aquesta població, 
podem reconkixer que els percentatges més elevats de catalanització lin- 
güística els trobem entre aquells qui han viscut socialment mesclats amb 
catalans o dintre zones on l'ktnia catalana manté una forta densitat demo- 
grafica. Per altra banda, d'un total de 901 individus enquestats, les paren- 
teles dels quals han nascut fora dels Paisos Catalans, 345 d'entre d'ells, 
o sigui, el 38'2 % (cf. Badia, ibid., 261) parlaven catala. En aquest sentit, 
observem una tendencia semblant a la que ja hem indicat abans, és a 
dir, els barris situats als districtes mks antics de la ciutat moderna són 

Aquesta mostra es féu sobre un univers de població de 3.446 persones, que 
foren enquestades a la ciutat de Barcelona. 
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els que exerceixen una pressi6 mCs accentuada en matkria d1aculturaci6 
lingüística. 

Disposem, doncs, de coeficients que ens permeten establir els factors 
estadístics rni t jan~ant  els quals podem considerar quina és la situaci6 
real del procés d'aculturació lingüística a Barcelona d'aquests immigrats. 
D'acord amb el quadre presentat per Badia (ibíd., 261), l'expressib esta- 
dística, per districtes, de fills d'immigrats que parlen el catal&, seria 
la del quadre 5. 

QUADRE 5. IMMIGRATS DE PARLA CASTELLANA I PERCENTATGES 
RELATIUS DE CATALANITAT LINGUISTICA. 

CONVERSIO A L'ANY 1970. PER DISTRICTES.' 
Districte A % B % C % D E 

VI11 23 29'5 18 29'0 43.632 27'68 7'28 3.943 
IX 57 40'7 45 36'6 161.538 45'28 26'97 14.606 
X 26 28'9 22 28'2 61.150 36'77 10'21 5.530 

XI 18 33'3 11 25'0 25.579 26'13 4'27 2.312 
XII 35 37'2 23 28'8 91.704 39'03 15'31 8.291 

Totals . . . 345 38'2 238 32'6 598.798 34'79 99'95 54.130 

D'acord amb aquestes dades, podem destacar un fet que considerem 
remarcable: els immigrats que vingueren a Barcelona en edats infantils 
són molt propensos a fer l'adopció del catal& com a idioma habitual fora 
de l'ambient familiar. Un estudi realitzat per Maluquer (1963, 88) a Ter- 
rassa (Barcelona), ciutat de forta concentració industrial i amb molts im- 
migrats, demostra com, per exemple, 22 individus que arribaren amb 
menys de nou anys i que treballen en una d'aquestes indústries tkxtils, 
quan varen ésser observats 30 anys després, i ja en plena adaptació al 
seu ambient socio-industrial, parlaven normalment el catal&. Pel contrari, 

Columna A = Fills d'immigrats de parla castellana que, segons Badia, nas- 
queren a Barcelona i parlen catala. 

Columna B = Immigrats de regions lii~güisticament castellanes que parlen 
catalh. 

Columna C = Total d'immigrats de parles castellana i gallega, i percentatge 
que representen dintre el total demogrhfic del districte corresponent. 

Columna D = Percentatge de cada districte quant al total de castellanopar- 
lants a la ciutat de Barcelona. 

Columna E = Total d'immigrats vinguts a Barcelona amb menys de 25 anys 
i que en la nostra perspectiva parlaran el catal& quan arribin a edats madures. 

Les columnes A i B, i els respectius percentatges, corresponen als resultats 
obtinguts per Badia. La columna C i els seus respectius percentatges fan refe- 
rkncia a les nostres estimacions. La columna D és equivalent a una distribucl6 
percentual de la població de parla castellana. Es significativa perquk presenta 
la importhncia relativa d'aquesta població immigrada dintre els districtes. La 
columna E ofereix la distribuci6 demogrhfica estimada dels individus que vin- 
gueren a Barcelona amb edats menors als 25 anys. El seu total, 54.130, constltue?~ 
el nombre d'immigrats que parlaran habitualmente en catalh, almenys a partir 
dels 40 anys. En tot cas, seran bilingües. 



dintre el mateix context de treball altres immigrats que vingueren en 
edats situades a l'entorn dels 25 anys, entenien molt bC el catalh, perd 
el parlaven mediocrement, encara que algun d'ells construi'a l'idioma cor- 
rectament. Dintre l'empresa estudiada per Maluquer, la meitat de 18 tre- 
balladors amb una mitjana de residencia a Terrassa de 16'5 anys, i amb una 
edat mitjana d'arribada a Barcelona de 24 anys, parlaven bC el catal& 
(ibid., 89). La resta de treballadors immigrats, u11 total de 89 individus, 
empleats a la mateixa fabrica, i en edats semblants d'arribada, pero 
amb un temps de residkncia mCs curt, presentaven una menor comprensió 
del catala. En certs casos no l'entenien, i cap d'ells no el parlava. 

Si considerem molt susceptibles a l'aculturació lingüistica i a l'adop- 
ci6 del catala els individus arribats a Barcelona dintre edats inferiors als 
25 anys, pero sobretot infantils, observats 10 anys després d'haver vingut, 
i si en el curs d'una desena (1962-1971) d'anys el total d'immigrats entrat 
a Barcelona fou de 54.130 india~idus),~ podem adoptar una primera con- 
clusió consistent en el fet que la majoria d'aquesta població ja és de 
parla catalana en la mesura, sobretot, que hagin viscut, almenys, mesclats 
amb catalans en ambients culturalment i socialment centrats en formes de 
vida catalanes, el prestigi de les quals provoca la identificació progres- 
siva de l'immigrat, o simplement es degut al fet de la pressió integradora 
de la societat catalana, o que la promoci6 social de l'individu esta con- 
dicionada a l'adopció rapida de la parla catalana, o pot establir-se per 
mitja, en d'altres casos, de la influencia que pugui exercir un conjuge ca- 
tala al matrimoni, i en moltes ocasions el canvi pot ésser determinat per 
una nova conscikncia d'identitat ktnica una vegada substit~iides les in- 
fluencies dels pares immigrats, o del seu ambient, per altres d'identitat 
catalana. 

D'acord amb aquestes expectatives, un 8'18 O/o dels immigrats espanyols 
de parla no catalana estarien lingüísticament aculturats i parlarien el catalh. 

Dintre aquesta concl~~sió estadística, si apliquem aquest coeficient de 
catalanitat lingüistica trobat per Radia en individus nascuts fora dels 
Pai'sos Catalans, augmentara, per aculturació produi'da en el curs de la 
primera generació d'immigrats, el nombre de catalanoparlants en una 
proporció molt significativa. També sera igualment cert el fet que aquesta 
proporció hem de considerar-la en el sentit d'una poblaci6 que, havent 
vingut de regions de parla no catalana, és actualment bilingüe. D'aquesta 
manera, el 60'3 % a que fa referencia Badia (ibid., 261), o sigui, castellano- 
parlants, els pares dels quals nasqueren fora de l'area lingüística catalana, 
continuaran essent castellanoparlants la major part del seu cicle vital, 
encara que constituira una generació influi'da per la societat catalana. 

El bilingüisme a que abans ens hem referit fa reconeixement d'un tipus 
de socialització de l'immigrat feta en dues cultures expressades linguís- 

Aquest nombre de 54.130 individus arribats a Barcelona com immigrats 
resulta esser, percentualment (8'12 %), semblant al 8'18 .% obtingut per Badia en 
la seva enquesta, i referit al nombre de persones immigrades d'origen de parla 
castellana, pero que en el moment de fer-se la entrevista parlaven catala. Les 
xifres han estat produides a partir de les dades publicades en els ~Reszimenes 
estadis tic os^^ dels anys 1962 a 1971, editats per llAjuntament de Barcelona. 



ticament. Suposa, a més, la manifestació de diferkncies significatives en 
cada grup comparat: catalans i immigrats. Tanmateix, mentre el catal& 
pot ésser bilingiie (catala-castella) després d'haver estat rnonolingüe en 
catala, l'immigrat pot ésser bilingüe (castella-catala) desprds d'haver estat 
monolingüe en castellh. 

Aquesta situació l'agafem com a punt de partida, ja que suposa l'exis- 
t&ncia de diferkncies quant a la forma relativa de la conscikncia ktnica. 
Es a dir, s'hauria desenvolupat en cada cas un ego culturalment diferent, 
mentre que també ser& diferent l'estructura de significació, semantica, 
de les respectives llengües. Un ego lingüísticament considerat vol dir una 
forma psicologica per mitja de la qual l'individu adscrit, per socialització 
primaria, al llenguatge del seu grup familiar assoleix una percepció de la 
realitat que esta en funció de la cultura que el seu llenguatge interpreta 
i simbolitza. El pas a la fase següent d'adquisició d'un context bilingüe 
representa una adaptació secundaria. 

En aquest sentit, aquesta representa una experikncia més conscient que 
la primera, sobretot quan tenim present que fa referencia a una etapa in- 
fantil basada en un sol llenguatge. Dintre d'aquesta etapa la formaci6 
primaria, infantil, de l'ego es tradueix en una estructura lingüística, cata- 
lana o castellana, que s'imprimeix més profundament que la que pot cor- 
respondre a la segona fase. Del fet que el bilingiiisme posterior sigui obtin- 
gut a posteriori d'una socialització monolingüe en resulta una integració 
subconscient, de mecanismes fixats durant l'etapa infantil que, lingüísti- 
cament, esta més consolidada com a estructura i com a estrat que les 
que vinguin després. 

Si aquesta socialització lingüística infantil és substitui'da per l'adqui- 
sició d'un altre idioma, al mateix temps que continuen refor~ant-se les 
experiencies socials de la prbpia cultura i és mantinguda, a l'ensems, la 
seva funcionalitat dintre els diferents nivells d'actuació de l'individu en 
la seva societat, aleshores es produeix una mena de bilingüisme cultural- 
ment basat en l'experikncia de la societat primera o de l'ambient formatiu 
dels pares a carrec de la socialització. En aquest sentit, perb, es indub- 
table que els membres de la societat amfitriona mantenen l'avantatge 
de la continui'tat cultural, en el sentit que la societat prbpia és el fet 
social estable que permet no solament la continui'tat de la cultura tradi- 
cional, sinó també és ei fet que modifica la realitat lingüística de les 
llengües importades, fins absorbir-les, o simplement fins convertir-les en 
llengiies secundaries. 

En el cas dels immigrats la llengua catalana és una llengua secundBria 
quant a socialització bhsica, perquk s'adquireix fora de la que s'ha tingut 
en el si de la família. Tanmateix el procCs d'actuació social de l'immigrat 
en la societat i en la cultura catalanes, fa que al llarg dels anys, i en 
les condicions d'edat i d'anys de residbncia ja assenyalats, l'immigrat 
passi a convertir la parla secundaria en parla socialment primaria, en- 
cara que el domini semantic de la parla adquirida sigui generalment in- 
ferior al de la seva prbpia parla primaria d'origen. 

Per altra part, si és també cert que els immigrats aconsegueixen un 
bilingiiisme relativament complet a la segona generació, i com hem dit, 
Bdhuc a la primera, malgrat aixb el domini semantic i metafbric o control 



per identificació de la llengua secundaria o adquirida és inferior, en 
aquest sentit, al que tenen de la llengua adscrita o de socialització infantil. 

Aixb mateix és el que ocorre entre els catalans que aprenen el cas- 
tella com a llengua secundaria, amb la diferkncia que aquesta és mes un 
instrument de comunicació que un instrument d'integració de l'ego i de 
la prbpia conscikncia. Difícilment el castellh 6s per al catala una llengua 
d'integració social o ktnica dintre 1'8mbit de la cultura catalana. En canvi, 
.el catala si es per a l'immigrat una llengua d'integració. Segons aixb, la 
llengua secundaria o catalana és per a I'immigrat una llengua que no 
solament reconeix una capacitat de comunicacib, sinó que també reconeix 
una mena d'integració social que, a la vegada, és una forma d'identificació 
de la prbpia personalitat amb una cultura i una societat, la catalana, 
ambdues convertides en modificadors del seu propi carhcter d'origen. 
Dintre aquest sentit, el bilingüisme del catala es menys aculturador de la 
seva prbpia estructura cultural de personalitat que el bilinguisme dels 
immigrats. El primer usa un bilingüisme de caire poc bassat en la cultura 
no catalana, mentre que el segon usa un bilinguisme realment bicultural 
perquh representa la convergkncia i paral.lelisme de dues cultures i de 
dues llengües. 

fis certament significatiu que en aquesta mena de bilingüisme de que 
parlem existeix un aspecte pragmatic o utilitari consistent en el fet que 
el catala pot adoptar el castellh per parlar amb un individu d'aquesta 
llengua, sense que adopti la cultura del castella, o de l'andalíls, o de l'extre- 
meny, o de l'aragonks. Mentrestant, a Barcelona i a Catalunya, els indi- 
vidus d'aquestes contrades que adopten el catala per a comunicar-se amb 
els catalans, no ho fan en funcio que aquests sapiguen poc o res el cas- 
tella, sinó que realment ho fan perquh, o b t  estan en procés d'integració 
a les formes de vida catalanes o, simplement, ja es senten catalans. En 
definitiva, hi ha bilinguisme de classe diferent entre els catalans i els 
immigrats, perquk mentre els primers fan un us exclusivan~ent pragmatic 
de la llengua secundaria, d'aquesta els segons fan, a més, un us d'identi- 
ficació cultural. En tot cas, és evident que mentre el catala apren el cas- 
tella en versió escolar, formal, l'immigrat apren el catali en versió social 
parlada i com a producte d'adquisició, amb aquest idioma, d'una cultura 
diferent, la catalana, que s'ha anat realitzant en el curs d'un intercanvi 
adaptatiu amb els catalans, el resultat del qual es la pkrdua progressiva 
de les primeres identitats etniques i la substitució d'aquestes per la cata- 
lana. D'aquesta manera, mentre l'us del castella pel catala no suposa pkrdua 
de la seva identitat etnica, l'us del catala per l'immigrat indica precisa- 
ment un estat, almenys latent, de transformació i pkrdua d'aquesta mena 
d'identitat. 

El que passa amb el bilingüisme Cs que la seva adquisició per a pro- 
pbsits pragmatics es manifesta, en el cas catala, com una necessitat ins- 
trumental per a poder participar d'una forma integrada dintre el context 
social i cultural de la societat amfitrions, es a dir, de la catalana. En 
aquest sentit, té la funció d'integrar la personalitat de l'immigrat a l'es- 
tructura social del comportament propiament catala. 

Vegi's Esteva 1973 b, 177 SS. 



Dintre aquesta perspectiva, i en la mesura que la veritable integracic) 
lingüística es fa, en el meu entendre, dins 1'6s automatic de les metafores 
de la llengua, i en la mesura que aquestes són exponents de l'anomenat 
geni de la llengua, mentre el catala de socialització primaria és la classe 
de llenguatge adscrit també a la methfora o forma d'integració profunda 

- ~ 

de la personalitat, juntament amb la fon?tica, l'idioma o llengua secun- 
daria (o llengua d'adquisició conscient) no és automaticament, o subscons- 
cientment, metafbric. 

La situació del bilingüisme en aquestes condicions significa que l'ego 
del catalh en el que tC d'estructura de personalitat b h ~ i c a ' ~  s'integra més 
dintre el sentit profund de la parla i de la metafora prbpies que dintre el 
sentit formal de la segona llengua. Per a l'immigrat la situació és semblant 
quan pensem en gent vinguda a edats de maduresa que ja tenen, per tant, 
constituida una poderosa organització d'experikncies construides en forma 
subconscient. Quan es tracta de persones de mitjana edat, l'adquisició 
de l'idioma catala representa un mig camí quant a integració, ja que 
mentre el subconscient és una formació ja donada, malgrat tot, encara 
admet i organitza més quantitat de bagatge d'experiencia. No cal dir 
que els infants són els individus més proclius a la formació d'un sub- 
conscient profund o de base, i per tant són els qui demostren posseir 
una capacitat adaptativa més plastica. 

Fetes aquestes mencions, l'idioma secundari no defineix en el catala 
la seva veritable integració cultural, ja que mentre no domina la pro- 
ducció metaforica del llenguatge secundari, i mentre no pertany estruc- 
turalment (equivalent a viure fora de les societats que constitueixen I'ambit 
dels Paisos Catalans), aquest 6s solament un idioma formalitzat, apres 
per necessitat de comunicació, o per imposició política efectuada a través 
d'institucions estatals, pero no com a funció propia d'un procés d'inte- 
gracio cultural del catala a la societat no catalana. 

En realitat, tota aculturació lingüística és, en certa manera, equivalent 
a un procés d'adquisició relativa d'una altra cultura. És a dir, s'adqui- 
reixen aquells significats que s'incorporen juntament amb el lkxic. Tan- 
mateix el procés és constant, la qual cosa suposa que les addicions cul- 
turals esdevenen una forma d'integració a la societat aculturadora, fins 
produir-se el canvi d'idioma. Nogensmenys aquesta es una situació de per- 
sonalitat en la qual l'individu també modifica I'estructura del seu com- 
portament, fins assumir el caracter social de la societat amfitriona. En 
aquest sentit, el caracter social que esdevé en l'individu tradueix la seva 
situació personal en relació a les condicions objectives predominants en el 
procés productiu de la societat ainfitriona (vegi's Esteva 1973a, 50 SS.). 

No cal dir que en circumstancies adaptatives constants de l'immigrat 
als grups de la societat catalana, a l'ensems que s'ajusta al caracter social 
d'aquesta, s'ajusta també a les particularitats de la seva cultura linguis- - 

'"quest concepte 6s emprat per nosaltres en el mateix sentit que li ha 
donat Kardiner (1955). Es a dir, representa una construcció psicologica derivada 
del procés de socialització infantil. Els components O continguts son culturals: 
fan referencia a institucions o comportaments socials reconeguts i acceptats 
com a valors normals pel grup on l'individu es forma la seva conciencia. Aquest 
grup el constitueix, primkiament, la família i les forces socials de l'entorn 
immediat o de relació dels seus membres. 



tica expressada en el si de 1'Qmbit social predominant. Les vicissituts 
econdmiques i socials prbpies del procés adaptatiu de l'immigrat a l'am- 
bient catala s6n, al mateix temps que vicissituts derivades de la necessi- 
tat personal d'ésser l'ego en funció del caracter social, tambC vicissituts 
que podem referir al procés d'aculturaci6 lingüística i, per tant, de proces 
cap al bilingüisme. 

Arribat aquest moment, les adaptacions de personalitat de l'immigrat 
es manifesten també en forma de bilingüisme, i aquest tradueix el grau 
d'identificació i d'integració relatives de l'immigrat amb la cultura i la 
societat catalanes. Aquesta aculturació passa per un període d'incorpo- 
ració lkxica que és seguida per un altre de nivells semantics i metaforics 

i 
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que poden incloure la mateixa fonktica, tot depenent de quines si- I 

guin les qualitats de la fonktica del llenguatge primari de l'immigrat. 
En molts casos, l'aculturació lingüística és anterior a la mateixa in- 
tegració cultural de I'immigrat, mentre que la integració social (realitza- 
ció de funcions economiques i socials dintre l'estructura productiva i adap- 
tativa, inclosa la identificació amb els valors del caracter social) pot ésser 
també anterior a la cultural. Tanmateix l'estructura de personalitat es 
revela com un procés psíquic en crisi, és a dir, en estat de canvi a les 
noves condicions derivades de la substitució d'una forma de vida, la d'ori- 
gen, per una altra, l'actual a Barcelona o a Catalunya. 

Quan fem, doncs, referencia al procés d'aculturació lingüística, fem 
també evident que l'adquisició del catali per l'immigrat no suposa l'ex- 
clusió del castella. Mentrestant el que significa és l'aparició paulatina del 
bilingüisme, la qual cosa vol dir que l'immigrat s'esta passant a la cultura 
catalana en un es for^ de no sentir-se estrany dintre aquesta societat, 
sobretot en la mesura que aquest esfor$ constitueix part d'una necessitat I 
de promoure's socialment en els medis en que actualment viu la seva propia 
personalitat en el moment en quk aquesta passa per una crisi adaptativa* 

Cal també reconkixer que en molts casos l'immigrat és potencialment 
inés bilingüe del que pot donar a entendre la seva freqükncia relativa d'ac- 
tivitat lingüística en catala. És evident, en aquest sentit, que el temor al 
ridicul, entes com una por a pronunciar malament el catala en públic, fa 
que l'immigrat molt sovint s'inhibeixi i que, en parlar el catala defectuo- 
sament i sentir-se lingüísticament inferior, tambC pot estendre aquest 
sentiment a la idea d'ésser realment inferior en materia de personalitat 
al mateix catala. Aquest sentiment pressuposa la convicció, mes o menys 
conscient, que una parla correcta s'identifica amb una manera d'ésser 
correcta la personalitat. Com a conseqüencia, el bilingüisme de l'immigrat 
en relació amb el catala implica un procés de dificultats fonbtiques que 
molts catalans fan remarcable quan sotmeten l'immigrat a la prova, molt 
típica, de pronunciar la frase, ((setze jutges mengen fetge d'un penjat...*. 
Aquesta frase, que fonamentalment inclou la o consonant oclusiva sonora 
prepalatal, a part de les vocals obertes, molt freqüents en el catal&, és difi- 
cil de pronunciar pels castellanoparlants. 

Com sigui que, a mCs d'aquesta broma, l'immigrat Cs sotmh a d'altres 
proves lingüístiques per part del catal$ i tenint en compte que aquestes 
li produeixen una conscikncia de ridícul, com a resultat Cs molt freqüent 
que apareguin menys bilingües de castellanocatalA dels que realment 



hi ha dintre el medi barceloni. Aixb fa  que molt del bilingüisme entre 
els immigrats quedi redui't a expressions curtes i convencionals, fent, a 
més, que l'immigrat abandoni, en alguns casos, l'esforq de manifestar-se 
públicament en aquest idioma. 

Hi ha immigrats que, per altra banda, només parlen catalh amb cata- 
lans molt amics, i quan es dirigeixen a persones catalanes conegudes O es- 
tranyes, s'inhibeixen i parlen en castella. Aquesta és una manera de pro- 
tegir la integritat del seu ego, precisalllent perque la idea de parlar mala- 
ment el catalh suposa una pkdua  de confian~a en si mateix i una con- 
cessió a l'interlocutor que pot interpretar-se en el sentit de perdre valors 
d'afirmació de personalitat i d'autoestimació si les idees solament poden 
expressar-se correctament a base del domini d'un idioma. Una versió in- 
tellectual donada a partir d'una incorrecta traducció lingüística és equi- 
valent a donar una versió incorrecta del valor personal de si mateix. Es- 
tablerta aquesta preocupació, l'immigrat fa predominant la preferkncia 
per valor de l'auto-respecte, de no semblar el que no s'es. Quan aixb suc- 
ceeix, el bilingüisme retrocedeix, queda soterrat en favor del castella que, 
en definitiva, és la llengua primaria que fa recuperar a l'immigrat la con- 
fianga en I'eficacia pragn~atica dels seus propis mitjans de com~~nicacio. 

El domini d'una conversa en catala per part de I'immigrat que porta 
més de cinc anys de residencia a Barcelona, o que portant-ne uns deu, 
l'entén i el pot parlar, experimenta algunes alternatives. Per exemple, 
si es tracta d'una conversa ocasional que no té efectes en els sentiments 
i en la consciencia relativa dels valors linguistics de prestigi per part 
de la persona de l'immigrat, i si la relació comunicativa es amb catalans 
amics, aleshores l'immigrat pot ésser que empri el catala, indistintament 
o plenament, segons sigui també indistinta i plena la comunicació en 
catala o en castella que pugui fer l'interlocutor catala. En casos el ca- 
tala pot ser usat per l'immigrat com a recurs bromistic, també com a de- 
mostració personal de bona voluntat envers els catalans i de demostració 
de trobar-se be amb aquests. Si en aquest context vol matisar algunes qües- 
tions que necessiten d'una construcció precisa i, fins i tot, semantica- 
ment ben definida, aleshores l'immigrat és probable que es passi a l'ús 
del castella. Es freqüent que si aquest immigrat manté la conversa en 
catal& perdi seguretat en el domini de la situació. Amb aquest motiu pot 
Qdhuc inhibir-se i romandre callat o poc comunicatiu. 

Hi ha d'altres casos on parlar bé el catalh pot ésser un motiu d'orgull 
per a l'immigrat, ja que ho interpreta com un triomf de personalitat, 
com una prova de capacitat i de sentit de superació que li permet sen- 
tir-se socialment més complet i comunicat. En alguns moments aquesta 
conscikncia es veu refor~ada per altres elements de personalitat, com és 
el fet de no considerar-se ja un marginat social en aquelles ocasions en 
qub deixa d'ésser tractat com a immigrat i passa a ésser una persona 
niés acceptada dintre l'ambient del grup catalh. 

En el conjunt d'aquesta nova situació el bilingüisme representa una 
forma de transcendir el nivell de transició perquk suposa la capacitat d'ésser 
al mateix temps una persona culturalment normalitzada. 

No cal dir que la segona generació, o sigui, la que és filla de pares 
immigrats, acostuma a ser la mCs interessada a produir-se d'un mode 



bilingüe, precisament perquk mentre mant6 un reconeixement emocional 
i solidari amb els pares i el seu origen htnic, també adopta la conscikncia 
de la seva societat de neixement i d'interessos socials. Nogensmenys la 
situació de la segona generació significa molt sovint un trasllat simultani 
a dues cultures, la dels pares i la dels catalans, i en la mesura que el seu 
comportament és ambivalent, el seu sistema d'identificació és bicultural. 
Aquest grup de segona generació constitueix, en la seva ambivalhcia, 
l'exponent més clar de biculturalisme i bilingüisme, ja que ha estat socia- 
litzat simultaniament en les dues cultures. 

Lingüísticament, aquesta segona generació és admesa ((com del país*. 
Empra una fonktica bhsicament correcta, encara que a vegades pot Csser 
identificada com d'alguna variant comarcal indefinida dintre el catala. 
Malgrat tot, hi ha en molts membres d'aquesta segona generaci6 una 
plasticitat situacional que la fa  procliva a adoptar ambdues llengües. 
I mentre a l'ensems dubta de la seva catalanitat, al mateix temps empra 
ja la cultura catalana. En certs d'aquests aspectes el seu desdoblament 
lingüístic es manifesta com una demostració de la seva conscibncia també 
culturalment i ktnicament desdoblada. Es a dir, oscil.la entre la lleialtat, 
culturalment ja desarrelada, a l'origen etnic dels seus pares, i la lleialtat 
a la cultura de la seva societat de transplantament. El problema d'aquesta 
generació consisteix a adoptar una identificació ktnica definitiva, identi- 
ficació que es fa mCs dificil quan amb els pares s'ha mantingut una identi- 
ficació de prestigi, a més d'una consciencia política de la seva etnicitat. 
Mentrestant, pero, el seu bilingüisme manté una dimensió clarament alter- 
nativa, sinthcticament correcta, pero en molts casos desprovei'da de re- 
cursos literaris. 

gs, tanmateix, cert que l'adquisició formalitzada o escolar del catala 
dintre institucions educatives, públiques o privades, és dificil com a con- 
seqüencia de l'estructura oficial de l'ensenyament. Per aquesta raó, si 
son poques les escoles oficials i privades en les quals es dóna ensenya- 
ment en catala, els infants l1 també reben un ensenyament en catal& poc 
complet en termes d'incloure les matkries destinades a la formació dels 
infants. En aquest sentit, l'aprenentatge d'un idioma sense continui'tat 
a les diverses manifestacions de vivkncia que li corresponen suposa man- 
tenir-10 al marge de la seva comunicació necessaris amb els diversos 
nivells del coneixement i de la realitat d'una cultura: literaria, histbrica, 
científica, artística i social. 

Segons tot aixo, quan l'infant d'immigrats solament apren catala sense 
a l'ensenis complementar aquest coneixement amb I'educaci6, almenys 
primhria, en catalh, el que aprgn és una llengua formativament abstracta, 
perifkrica, que acabaria essent disfuncional si no recolzés en la seva 
mateixa capacitat social de comunicació. 

En aquests infants el bilingüisme representa un procés que té poc ajut 

" En una informació publicada pel diari barceloni, xTele/ExprCs~>, el 22 
d'abril del 1974, es deia que el 55 % dels infants que concorren a escoles priva- 
des de Barcelona reben ensenyament d'idioma catalh. Aquesta 6s una tendkncia 
que es reflecteix molt poc a les escoles públi ues, incloses les municipals. No 
cal dir que les escoles a carrec del Ministeri0 2e Eciucacidn y Ciencin, o de llEs- 
tat Espanyol, no proporcionen aquest ensenyament. 



en la vida escolar, i per tant quan s'arriba al bilingüisme no existeix 
tampoc una convicció suficient del seu valor i prestigi educatius, precisa- 
ment perque la integració al bilingüisme no es fa per mitja de la família 
ni de l'escola, sinó a través de relacions socials que es manifesten fora 
d'aquestes institucions. Hi ha molts casos on el bilingüisme dels infants 
immigrats es fa possible per la convivencia d'aquests amb grups d'infants 
de parla catalana, sobretot a les escoles, malgrat que moltes d'aquestes 
mantenen l'ensenyament en castella. 

Com a conseqiikncia d'aquestes condicions, la conversió al bilingüisme 
per part de l'immigrat constitueix un procés lent en els adults i relativa- 
ment més rhpid en els infants. En aquest Últim cas, és mes rapid 
en funció de la seva major plasticitat adaptativa. Uns i altres, pero, tenen 
una versió secundaria de la llengua catalana, tant en el sentit que l'expe- 
riencia social d'aquesta és posterior al castella, o al gallec o al basc, 
com també en el sentit que el seu coneixement d'aquella llengua ho és 
per la parla directa, sense que hi hagi ajut literari. Un dels resultats 
d'aquesta experibncia és que, basicament, el bilingüisme de l'immigrat és 
primari parlat, a la vegada que reforsat literariament o escrit i llegit en 
castella en els seus individus alfabetitzats. e s ,  en canvi, solament secun- 
dari parlat, sense cap altra complexió, el catala que coneixen. 

En tot cas, i en llur majoria, són institucions indígenes les que pro- 
mouen l'ensenyament del catala i, amb el costat d'institucions privades, 
la promoció d'aquesta llengua entre els immigrats es fa en condicions molt 
difícils, ja que és fhcil el desarrelament quan no existeix l'ajut d'una con- 
tinui'tat necesshria en el si del medi social. Quan l'immigrat es fa la racio- 
nalització relativa de fins quin punt necessita saber el catals literari; la 
resposta que es dona resulta Csser generalment negativa, ja que no argu- 
menta un veritable avantatge econbmic. Alguns d'ells consideren aquesta 
classe de coneixement més com un luxe intel.lectua1 i com un etnicisme, 
que com un valor de necessitat social de l'activitat real dintre les ocupa- 
cions habituals. Només quan es tracta d'individus de les segones genera- 
cions orientats intel.lectualment, és quan el problema de 1'6s literari de 
I'idioma es converteix en un problema de la forma d'expressió de l'ego, en 
el sentit de la seva integració cultural coherent dintre una societat, la 
catalana, que treu part de la seva f o r ~ a  afirmativa del manteniment de 
la seva constitució literhria. 

No cal dir que el fet que els mitjans i medis de difusió (TV, rhdio, 
premsa, publicitat) estiguin abrumadorament redactats i pensats en cas- 
tella fa també més difícil l'oportunitat de produir, en funció d'un mercat 
suficientment atret per la versió catalana dels significats, en llenguatge 
literari. Aquesta és una situació que influeix i desvia moltes de les ex- 
pectatives existents en relació a escriure en catala per part de les genera- 
cions immigrades que el parlen correctament. D'acord amb aquesta reali- 
tat, mentre el catal3 acostuma a Csser bilingüe literhriament, molt poques 
vegades ho és en aquest nivell l'immigrat. I, paradoxalment, el catal& es 
més sovint correcte escrivint el castella que el catalh. En la realitat, 
aquesta última llengua se li ha ensenyat, quall s'ha fet, amb un mktode 
abstracte, és a dir, incomunicat de la resta dels seus veritables valors 
d'existencia i continguts. 



Si aleshores també és cert que els infants immigrats aprenen el catala 
per contacte social amb nens i adults catalans, en ambients mes o menys 
públics, també resulta clar que quan manca aquesta relació es perd l'opor- 
tunitat de produir una consciencia precisa de les diferkncies que separen 
la cultura propia de la catalana, excepte en els distintius d'etnicitat mar- 
cada per símbols folklbrics i d'afirmació ktnica. Mentrestant és evident 
que aquesta realitat actua com una massa d'individus que, encara que 
a vegades d'una manera intermitent, te la continui'tat suficient com per 
a definir l'existkncia d'ambients socials i de cultura lingüísticament dife- 
rents als que coneix dels seus propis grups de socialització primaria. 

D'aquesta circumstancia en resulta una altra: el grau d'interks pel 
catal& i la seva adopció del bilingiiisme dependran del grau en quk esti- 
guin ktnicament identificats anlb les autoritats morals dels seus grups 
familiars i socials o ktnics propis, i en molts sentits dependran dels graus 
de dependencia social que mantinguin respecte dels infants catalans en 
matkries de jocs i de convivencia social. Ací obtenim una perspectiva en 
la qual saber llegir i escriure el catala inclou la tendkncia a identificar-se 
amb l'etnicitat catalana. Per afegitó també suposa la probabilitat que 
s'estableixi un procés de conscienciació historica i política de l'estatus 
etnic, sobretot quan aquest se'ns revela com una forma d'experiencia 
a la vegada d'integració i d'afirmació relatives de la personalitat i del ca- 
racter social. 

Perb en la situació actual de l'idioma catala l'adopcio d'aquest per part 
de l'immigrat és més el resultat de la necessitat de no sentir-se estrany 
dintre el procés historic del país, que de la mateixa conscibncia d'estra- 
nyament de la seva etnicitat d'origen. Aquella decisió que suposa l'adop- 
cio del catala, i amb aqcest, per tant, el bilingüisme, és una decisió que 
suposa en l'immigrat un reconeixement del fet diferencial catala dintre un 
nivell on la prbpia cultura d'origen encara és, basicament, una cultura 
d'afirmació i d'estructura de personalitat. De totes maneres, el bilingüisn~e 
representa, en els immigrats, una fase de conscikncia d'una cultura, la 
catalana, que sense la preskncia de la llengua deixaria de significar aquesta 
conscikncia etnica, consubstancial com a expressió de personalitat. A par- 
tir, doncs, d'un primer domini de la comunicaci6 en catala, l'immigrat 
adquireix la idea que ja s'és una mica un catalh. 

Dintre el curs d'aquesta adquisició lingüística del catala per l'immi- 
grat es produeixen algunes modificacions que s6n diferents segons sigui 
l'ktnia de l'individu. Els canvis es manifesten adhuc en l'evolució mateixa 
del seu castell& per part dels andalusos. Es així que notem que els anda- 
lusos evolucionen, primer, cap un castellh més neutre, o si volem mCs 
prbxim a les regles literaries formals d'aquest idioma, sobretot en allb que 
fa referkncia a emprar les lletres z i s i a les entonacions, amb referbn- 
cia, especialment, a la tendkncia a allargar menys les vocals finals. Molts 
andalusos s6n tanmateix propensos a suprimir les consonants finals en la 
pronunciació d'algunes paraules catalanes, com <(pessic), que mentre en 
pronuncia catalana td un so dur o que adopta una final en forma de k, 
dita per l'andalus queda suavitzada i sona pessi. 

Molts extremenys perden, per exemple, 1'6s de la h aspirada en alguns 
casos, com quan diuen, ajasme (hazme) un s i t io~,  i, com en el castella 



modern, la 12 emmudeix. Igualment, i el mateix que passa amb molts 
andalusos, acaben pronunciant les s i les z del castella en la seva dicció 
castellana correcta quan porten un temps de residencia a Barcelona. 
Diguem, a més, que en aquesta mena d'evoluci6 relativa a pronunciar lite- 
rhriament el castella a Barcelona, els andalusos tenen propensió a cor- 
regir els freqüents apocopes o supressions de lletres en finals de paraules, 
i en aquest cas moltes paraules del castella recuperen la seva literalitat 
ortografica. 

A Barcelona el castella dels andalusos evoluciona també en inateria 
de lexic. e s  a dir, sota la influencia d'un medi lingüístic catala que en 
l'us del castella és ortograficament més literal, l'andalus té també tenden- 
cia a suprimir paraules que en el seu medi formaven part del seu context 
cultural quotidia. En substitució empra paraules del castella i del catala 
urbans. 

La resta dels castellanoparlants, inclosos els gallecs i els bascs, són 
propensos a evolucionar fonhticament en altres sentits. Substancialment, 
llur evolució consisteix a adquirir un major nombre de vocals obertes 
(2 i b), encara que la pronunciació d'aquestes vocals constitueix un procés 
llarg o depenent de les edats en que s'inicia, ja que quan l'arribada a Bar- 
celona s'ha fet en períodes avanqats d'edat, aleshores els resulta molt 
difícil automatitzar la dicció. A més, alguns fonemes, com les terminacions 
catalanes en forma de 11 (Sabadell, tall, grill, per exemple), i d'altres sem- 
blants que els castelianopariants acostumen convertir en una I final, en 
fer un primer es for^ adaptatiu molts són propensos a transformar en 
Sabadei, tai i grii. Aquesta transformació no podem considerar-la universal, 
ja que quan I'immigrat adverteix que la seva pronunciació és incorrecta, 
aleshores s'inclina a retornar ai castella per por que el desavantatge lin- 
güístic li proporcioni una sensació de ridícul davant d'un catalh. 

Tanmateix, quan moltes d'aquestes pronunciacions defectuoses del 
catala es manifesten de forma reiterada per part dels castellanoparlants, 
i quan aquests prenen conscikncia de la impossibilitat de corregir-les, el 
resultat freqüent és abandonar els propbsits de parlar catala en públic. 
En aquests casos, molts immigrats redueixen l'us del catal& a frases fetes 
i convencionals que no presenten problemes fonGtics espectaculars. Així 
poden emprar les i? i les b sense inhibicions decisives. Fins i tot, i en 
relació amb les 11 inicials del catala abans de vocal, com llavors, llegir, 
lliganz, llorer i llum, paraules que els castellanoparlants acostumen pro- 
nunciar, iavors, iegir, iiganz, iorer, iunz, quan porten un bon temps de 
permankncia a Barcelona acaben per pronunciar-les més correctament 
que la 11 final catalana. 

Trobem habitual la dificultat que tenen els castellanoparlants en la 
pronúncia, per exemple, de les z que segueixen a les consonants m i t, 
com es fa evident quan ens referim a onze, dotze, tretze, i d'altres veus, 
així com la n47 final, con1 en conzpany o en la paraula bany. Altres conso- 
nants, diguem la j (jardí, joventut), i la x catalana inicial de paraula 
abans de vocal (xanzosa, xemeneia), o inicial de sillaba, com en conxorxa 
que sona sua (s), mantenen una tendkncia a percebre-les, pero difícil- 
ment les poden pronunciar d'una manera correcta les persones adultes 
dels immigrats durant els primers deu anys de residkncia, i fent excepció 



d'aquells qui arribaren a Barcelona menors de 25 anys, sobretot en edats 
infantils i que s'integraren facilment amb els catalans, la resta fan 
d'aquests fonemes una pronunciació gairebé inassequible durant la primera 
generació. Adhuc es donen molts casos que no ho aconsegueixen els indi- 
vidus posats en les circumsthncies d'edat formalment favorables a una 
adaptació fonktica. Aquests casos es manifesten en immigrats que han 
mantingut un medi social homogeniament constitui't per immigrats i que, 
per tant, no han tingut condicions socioculturals adients per a l'us del 
bilingüisme. En aquest sentit, es tracta d'immigrats que han reprodu'it 
a Barcclona part de la seba cultura d'origen, pero sobretot es tracta de 
persones que dintre d'una estructura poc favorable a l'aculturació, no 
han fet I 'esfor~ d'adoptar el canvi lingiiístic, o bé, en altres casos, serien 
persones que, per conscihncia d'ctnicitat oposada a la catalana, han resistit 
la integració social amb individus d'aquesta. 

Gs, tanmateix, cert que els progressos fets en aquest procés d'acultu- 
ració lingüística pels immigrats depenen, com hem ja dit, del temps de 
residkncia a Barcelona. Aixt vol dir que, progressivament, adquireixen 
vocabulari catala en substitució del lexic castella. En l'ambit del seu procés 
de transició se'ls presenten dubtes quant a emprar paraules correctes 
dintre contexts específics, pero aquests dubtes no fan referencia solament 
al catala, sinó també al castellj. En tot cas, es produeixen barreges lkxi- 
ques, particularment en el context dels ambients de treball i en 1'6s de 
paraules castellanes importades i adoptades pel catala, tant com en l'us 
de paraules catalanes adoptades per l'immigrat. Aquesta mena de sincre- 
tisme es presenta a l'entorn dels deu anys de residkncia a Barcelona. 

Com hem dit, on és més immediata I'aculturació de l'immigrat és en 
matkria de lexic. Aixo es dóna a partir dels seus primers contactes amb 
nuclis catalans, i adhuc en les relacions amb grups d'immigrats més 
antics. Aquest es un procés que el podem veure constitu'it en forma de 
tres nivells simultanis: 1) El que correspon a l'adquisició de paraules 
catalanes que substitueixen a d'altres castellanes dintre el mateix sentit 
o que fan referkncia a una esperikncia semblant, perb que l'immigrat 
accepta perque li representen una forma lingüística més econbmica o de 
menor esforq descriptiu. Per exemple, engegar en el catala és usualment 
emprat en relació amb algun artefacte mecanic de motor, i és equivalent 
a posar en marxa del castellh. En tot cas, l'immigrat aplica la seva sensi- 
bilitat semantica en aquells punts on l'idioma acut a referkncies que li 
permeten a c t ~ ~ a r  dintre una composició mental més concreta per si ma- 
teixa. 2) El que correspon a 11adquisici6 de nous vocabularis referits 
a noves experihncies socials de cultura, com tenim en el cas dels qui 
eren pagesos en origen i ara estan empleats en activitats industrials O 

d'altra mena on s'usen lkxics especialitzats. 3) El que correspon a vocabu- 
lari referit a les mateixes relacions socials i que té el mateix sentit que 
en castella, pero que és emprat com a part del procés de substitució d'un 
idioma per un altre. És a dir: arribat en aquest punt l'immigrat usa 
paraules que evoquen situacions d'experikncia que també realitzava dintre 
el seu medi d'origen, pero ara a Barcelona li resulta més cbmode expressar- 
les fent recurs del catala. 

Aquest són punts claus dintre el procés d'aculturació lingüística, donat 



el fet que coincideix amb aquell moment del cicle vital de l'individu en 
quk aquest actua orientat per una estructura social on l'ego ja ha co- 
menqat a estar catalanitzat. Aquest fenomen es dóna quan l'immigrat 
ha perdut integració social amb els seus medis ktnics i amb les fonts 
culturals d'origen. Quan I'immigrat depen d'una estructura social que 
fa coincidir els interessos i la seva orientació de carhcter amb els dels 
catalans, aIeshores es consolida cn I'immigrat la tendsncia a coincidir amb 
una formació secundaria culturalment catalana, i en aquest sentit es fa 
bilingüe i té tendkncin a construir indistintament en castella i en catala 
experikncies que són comunes a les dues integracions culturals. 

En el cas de I'aculturació lingüística considerada en el si del voca- 
bulari es fa present el supbsit dels antropblegs lingüistes en el sentit que 
és en aquest camp on trobem expressada la major sensibilitat lingüística 
en matkria d'aquesta classe d'aculturació (cf. Herzog 1941, 66). Tanmateix 
aquesta classe de canvi ve acompanyada, en termes del seu propi dina- 
misme per certes condicions que el fan més facil o més difícil segons 
hagin estat les situacions de l'estructura. Ens referim, per tant, a les 
variables de classe social, edat, sexe, orientació política, lloc de residhcia 
i relacions específiques amb els catalans, a més de les reaccions d'uns 
i altres entre si. 

Convé adonar-se de les situacions característiques que fan referkncia 
al rol social de l'individu, en el sentit que si aquest es manté depenent 
econbmicament i socialment d'un altre individu, i que si ia identificació 
amb I'autoritat d'estatus és profunda i Fhcil a I'adhesió mútua, aleshores 
pot actuar positivament en termes d'aculturació lingüística vers el catala, 
tant com en termes de cultura, per6 també si aquesta autoritat és adversa 
a la identificació amb el catala, en aquest cas la identificació pot resultar 
negativa. Ja que les qualitats de la identificació constitueixen un factor 
dinamic, i ja que l'etnicisme relatiu dintre de les relacions de producció 
representa una variable significativa, en aquest cas el rol de classe, els 
valors de dominació i de dependkncia relatives juguen un paper important 
en la determinació del procés d'aculturació lingüística. 

Es probable, en aquest sentit, que si l'immigrat reprodueix a Barcelona 
les relacions socials que, abans, i ara, el vinculaven a una autoritat moral 
psicolbgicament influent, també és probable que mantingui la tendkncia 
a reproduir respostes d'identificació que facin notbria la perspectiva de 
reproduir inconscientment els valors i la voluntat d'un altre. O sigui, si 
l'autoritat moral i de prestigi a que ens referim crea condicions procata- 
lanes, el procés d'aculturació lingüística sera més facil i més rapid que 
en el cas contrari. Tanmateix, si com a membre d'una classe social (obrera) 
s'ha identificat amb els valors consumistes de les classes superiors, i si 
els exemplars personals que representen a aquestes són catalans, ales- 
hores també accentuar5 la seva identificació amb la catalanitat i accelerara 
els seus esforcos en pro d'una situaci6 bilingüe que li permeti accedir 
a la conscikncia d'una altra classe ktnicament expressada. Si, en canvi, la 
seva conscikncia consumista és inferior a ia forca de la seva conscikncia 
de classe, aleshores pot donar-se un retrocés en el seu es for^ lingüístic, 
precisament perquk la seva representació lingüística d'allb catala el fa  
conscient d'una diferencia de classe, 



Sembla, doncs, evident que és més facil la sensibilitat de l'immigrat 
per al canvi lkxic que per al canvi fonktic. Tanmateix aquella classe de sen- 
sibilitat és més afavorida en uns individus que en altres, la qual cosa 
esta relacionada amb els factors d'edat, temps de residkncia, resistkncia 
política i etnicitat relativa de l'immigrat a al10 catala, freqükncia de con- 
vivkncia amb catalans, i antecedents lingiiistics d'origen que, en aquest 
cas, fan més o menys facil l'adquisició d'elemcnts lingüístics del catal5 
per part de l'immigrat. Hi ha, per exemple, una major facilitat dels 
gallecs quant a certes vocals i consonants, mentre, en canvi, hi ha una 
més forta predisposició dels andalusos en matkria de lkxic. 

En molts casos, la classe social d'origen de l'immigrat té a veure 
amb la seva relativa plasticitat lingüística, ja que aquells qui en origen 
tenen un llenguatge més restringit -obrers i camperols, per exemple- 
són també els qui tenen més dificultats fonetiques. Mentrestant, perb, són 
també els mes propensos a adquirir nous vocabularis del catala, donant 
així per acceptada l'autoritat lingiiistica dels catalans en matkria d'aquests 
vocabularis, sobretot industrials. En tot cas, els immigrats de classes 
mitjanes i superiors són resistents a l'adopció de lkxic catala, i pel con- 
trari, tenen una forta propensió a voler imposar el seu. 

No cal dir que hi ha una primera llista de paraules que entren en 
formes i combinacions diverses. Algunes d'elles són: paleta, rajola, en- 
gegar, plegar, peles (pessetes en sentit vulgar), manta (gandul en sentit 
vulgar), misto, ostres (usada en expressions de caire admiratiu o en ex- 
clamacions emfatiques, essent una transformació d'hbsties, de manera que 
emprat en substitució d'aquesta ultima intenta evitar la idea de blas- 
fkmia. De totes maneres, hbstia també s'empra en sentit admiratiu), setma- 
nada (salari setmanal), mongeta, escudella, bolet, pa de pessic, amanida, 
rai (donar per feta una expectativa no explicitada), prou, fotre (verb po- 
pular, no culte, de múltiples aplicacions i que s'usa comunment per de- 
notar l'acció que hom sofreix per part d'una altra persona, o acció de 
qui: es fa objecte a un altre individu: m'han fotut, l'hem fotut. També 
s'usa en altres contexts, com, estic fotut. En cada cas, indica situació 
o estat de perjudicar o d'ésser objecte d'una acció incorrecta, com quan 
es diu: aem vaig fotre tot el que em varen donar)), és a dir, vaig menjar 
exageradament o a contracor. Incomprensiblement no figura en el Diccio- 
nari Fabra), coi (transformació de la paraula de sentit groller, cony), cal, 
adéu, i d'altres. 

Aquestes paraules acostumen a ésser usades en diferents combinacions 
o en frases que són explicites del context on estan integrades. Altres vegades 
constitueixen mescles sintactiques de castella i catala. Per exemple, són 
molt freqüents certes adaptacions del catali al castella: aEsto no se vales; 
ecesto, rai)); (<iprOu, callatea; ~jenckégame la lavadora! a;  (cesto no en- 
ckega!)); o canvis de gknere: . ¡Hace mucka calor! u. 0: ccel chico plega 
a las siete en punto! n; ~compraremos rackolas azules para el bañoa; o, 
ccme costo 100 pelas)); o ((uix21 va mal)); o ((puckavemos el domingo si todo 
va bienn; <(bon dia! ; N iqué fots!)); ((Hola, noi; ((Si no nos espabilamos, 
nos foteremos!)); o ccno cal paner)). També es fan traduccions de caire 
barbar del castella al catala, com, per exemple: ((vaig a comprar pescat 
(pescado) n. 



En general, aquestes construccions fan reconeixement d'interferencies 
del lexic catala en el si del castella dels immigrats, especialment en els 
qui són originaris de classes pobres o baixes del camp i que formen el 
contingent mCs nombrós de la població immigrada. Els immigrats de 
classes mitjanes i superiors acostumen a tenir una consciencia més lite- 
raria del llenguatge, i en aquest sentit cuiden de la seva pulcritud i pro- 
curen no caure en aquestes formes d'aculturació i de barbarismes. Adhuc, 
una vegada instalvlats a Barcelona, alguns d'ells s'esforcen a parlar el cas- 
tella més depurat possible. Molts tracten de resistir I'ingrés de lexic 
catala dintre el seu vocabulari, particularment la primera generació d'adul- 
tes. No cal insistir, perb, en el fet que la influkncia d'aquests és notoria 
en aquest sentit en la segona generació. 

Amb frequkncia, aquesta 6s més una actitud dels castellanoparlants 
d'origen castella, que dels d'origen, per exemple, andalús, extremeny, 
aragones, o gallec. Aixo indica que dintre aquest context és important 
la variable ktnica, puix aquesta participa d'elements polítics i de cons- 
cikncia histbrica importants en el procés d'aculturació. Per altra part, la 
sensibilitat al canvi lingüístic en relació a l'adopció del catala, és més 
notoria entre la gent del litoral mediterrani i propera a aquesta zona, que 
en la resta de l'interior i del Cantabric. Tanmateix, i dintre de cadascuna 
d'aquestes variables, les classes baixes immigrades són mes propenses al 
canvi que no ho fan les mitjanes i superiors. 

En general, perb, hi ha una primera actitud de resistencia major al 
bilingüisme que a l'aculturació. Mentre aquesta es produeix a mesura que 
l'immigrat incorpora lkxic especialitzat del treball, o més economic pel 
seu major sincretisme, 6s també cert que en algunes activitats modernes 
(llenguatges científics, sobretot) els immigrats de parla castellana són 
propensos a imposar les traduccions fetes d'aquests vocabularis, inicial- 
ment vinguts cn llengües anglosaxones, al catala, de tal faisó que, en 
aquest cas, l'aculturació lingüística es produeix en el catala des del cas- 
tella actuant com intermediari. La direcció principal de I'aculturaciÓ, en 
aquest cas, \,e donada des del castella, encara que també és freqüent 
usar directament els vocabularis estrangers sense traducció i Únicament 
amb adaptació fonktica. Malgrat aixo, la massa gran de població immi- 
grada es objecte d'un procés d'aculturacio i de bilingüisme que son relatius 
al grau en que cada variable és combinada amb les altres que consti- 
tueixen cl joc liistoric d'aquesta dialkctica. 

Barcelona, abril 1976 

Claudi ESTEVA FABREGAT 
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