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Quan es parla de la questi6 de la identitat ttnica, els neerlandesos tendeixen normal- 
ment a restringir aquest concepte a grups immigrants, com els turcs o els marroquins. Pel 
que fa a la demarcaci6 d'aquests grups als Pdisos Baixos, s'ha assenyalat que els criteris 
per definir els grups immigrants solen basar-se tradionalment en la nacionalitat i el lloc 
de naixement, molt més que no en l'autodefinici6 i la llengua (veg. BROEDER et al., 1992). 
De manera semblant, la identitat frisona se simplifica sovint, als Paisos Baixos, i es con- 
verteix en una categoria Únicament geografica, segons la qual tots els que viuen en aquesta 
província es defineixen com a ((frisons)) (Van der PLANK, 1987: p. 17). En aquest sentit, 
sabem que alguns frisons no experts en la qiiesti6 posen en dubte si tenen o no una identi- 
tat ttnica (MAHMOOD i ARMSTRONG, 1990); també perceben que les minories etniques dels 
Pai'sos Baixos s6n les formades per estrangers. 

Tanmateix, els grups ttnics no necessiten ser, per definici6, grups immigrants (veg. 
ERICKSON, 1987). L'etnicitat es refereix bbicament a un sentiment de pertineng, de cons- 
ciencia del ((nosaltres)) (WITTERMANS, 1967). L'etnicitat es pot definir subjectivament com 
un sentiment d'alianca per part d'una persona a un grup, sentiment basat en característi- 
ques grupals reals o percebudes. La llengua és sovint una característica fonamental dels 
grups (minoritaris). La relaci6 entre llengua i identitat (ttnica) és certament inextricable. 
POOL (1979: p. 8) va arribar a interrelacionar fins a 18 variables que tenen a veure amb 
els complexos lligams entre llengua i identitat. 

Els sentiments d'identitat ttnica es viuen de manera personal (veg. BOWIE i DAVIES, 
1992) i, tanmateix, s6n sentiments que no es determinen individualment. Ben al contrari, 
es defineixen socialment i es transmeten de generaci6 en generaci6. A més, els sentiments 
actuals d'identitat etnica solen tenir fortes arrels histbriques (veg. FEITSMA, 1980: p. 174- 
175).1 Com que la identitat ttnica estii definida socialment, pot relacionar-se amb varia- 
bles sbcio-estructurals com l'edat, el sexe i l'estatus sbcio-econbmic. Aquestes variables 
socials formen la base de la categoritzaci6 social (veg. TAJFEL, 1978: p. 5). Totes juntes, 
i interactuant entre elles, conformen la identitat social de cadascú; altrament dit, la identi- 
tat social d'una persona es crea mitjancant les seves aliances amb el col.lectiu (veg. TUR- 
NER i OAKES, 1986). Es podria dir que la identitat social consisteix en diverses subidenti- 
tats (((ser)) fris6, home, socialista, etc.) i la preemintncia de cada subidentitat pot variar 
en situacions diferents (veg. CLBMENT i NOELS, 1992; WADDELL i CAIRNS, 1986). 

La recerca empírica ha confirmat l'existtncia de relacions entre la identitat ttnica i algunes 
de les anomenades variables dcio-estructurals. WADDELL i CAIRNS (1986) van trobar, per 
exemple, que els irlandesos protestants que viuen a Irlanda del Nord se sentien més brita- 
nics, mentre que els irlandesos catblics s'adherien amb forca a la seva identitat com a irlan- 
desos. Els autors atribuien aquest contrast a l'estatus de minoria dels catblics d'Irlanda 
del Nord (:30). Pel que fa a exemples frisons, Gorter i els seus companys van descobrir 

1. Compareu la historicitat de la noci6 d'identitat nacional (veg. Van Sas, 1993). 



que els professionals de baixa categoria (L1 fris6) s'autoidentificaven relativament sovint 
com a completament frisons, mentre que els professionals de categoria més alta (L1 frisó) 
es descrivien més sovint amb l'autoreferent mitigat ctneerlandts-fris6~ (GORTER et al., 1984: 
p. 161). 

L'estudi de la identitat ttnica no té només un interb acadtmic, perqut la identitat va 
relacionada amb la practica lingüística. En aquest sentit, s'ha afirmat amb ra6 que la llen- 
gua i la identitat knica es relacionen recíprocament, és a dir, que 1'6s lingüístic influeix 
en la formaci6 de la identitat ttnica, i que la identitat ttnica també influeix en 1'6s lingüís- 
tic (GUDYKUNST i SCHMIDT, 1987: p. 157). Més especificament, s'ha suggerit que la iden- 
titat ttnica és rellevant per a interaccions a curt termini a nivell individual, així com per 
a tendtncies grupals a llarg termini de manteniment i erosi6 de la llengua (GILES i JOHN- 
SON, 1987: p. 73). 

Donada la gran importancia de la qüesti6 de l'etnicitat, no és sorprenent que la identi- 
tat ttnica hagi estat un tema destacat dins de I'estudi del bilingüisme a Frísia en les últimes 
dtcades (veg. FEITSMA, 1980; GORTER, 1988; GORTER et al., 1984: cap. 7; KHLEIF, 1982; 
MAHMOOD i AMSTRONG, 1990; Van der PLANK, 1982 i 1987; WITTERMANS, 1967). 

En canvi, s'ha prestat molta menys atenci6 a la complicada pregunta sobre qui pot ser 
considerat un fris6 auttntic (tanmateix, veg. Van der PLANK, 1982; GORTER et al., 1984: 
cap. 7). Contrhriament a les anteriors, aquesta pregunta pren en consideraci6 la definici6 
com a fris6 per part d'altres. El problema de saber quins s6n els constituents reals com 
a criteris definidors de l'altera-identitat frisona és un punt discutible, sobre el qual s'ha 
debatut recentment de manera acalorada en els mitjans de comunicaci6 populars de la pro- 
víncia. Sembla profit6s, perb, especificar almenys quatre candidats: parentiu, llengua, lloc 
de residtncia i autoatribuci6. D'aquesta manera, es pot argumentar que els quatre consti- 
tuents següents indiquen una altera-identitat frisona: 

- tenir pares frisons (parentiu) 
- viure a la província de Frísia (lloc de residtncia) 
- parlar fris6 (llengua) 
- autoatribuci6 com a fris62. 

En relaci6 amb aquests indicadors de l'altera-identitat, es pot establir una divisi6 entre el 
parentiu i el lloc de residtncia, per una banda, i la llengua i l'autoatribuci6, per l'altra. 
Les dues primeres característiques s6n trets adscrits, mentre que la llengua, i especialment 
l'autoatribució, s6n característiques adquirides. 

Cadascun d'aquests quatre parilmetres té un impacte acumulatiu, en més o menys pro- 
porci6, sobre I'altera-identitat frisona. f?s a dir, l'altera-identitat ttnica no és una variable 
dicotbmica, sin6 més aviat el resultat de la interaccid entre diversos components. Referint- 
se a aquesta qüesti6, KNOPS (1987: p. 116) va postular la configuraci6 de dimensions ttni- 
ques segons les quals s'ordenen jerkquicament els criteris definidors. Per exemple: les per- 
sones que responen als quatre criteris es poden anomenar frisones més fhcilment que no 
els qui tenen pares frisons i s'autoidentifiquen com a frisons, perb no parlen la llengua 
frisona i viuen fora de la província. 

El valor de cadascun dels components proposats adquireix, doncs, un interts central. 
És clar que tots ells estan relacionats amb l'altera-identitat frisona, perb, quina és la signi- 
ficació relativa que cal donar a cada criteri? g s  que els trets adquirits anul.len els trets 
adscrits? 

2. Observeu que la categoria d'autoatribucib s'inclou aquí, expressament, dins de la llista de pararnetres que 
els altres fan servir per definir la identitat frisona. 



Tenint en compte tot el que acabem d'assenyalar, aquest article es proposa diferents 
objectius. Per comencar, vol examinar el gru d'autoidentificació etnica a Frisia. En segon 
lloc, investiga si certes variables d'origen social es relacionen amb el grau d'autoidentifica- 
cio etnica. Es refereix a les variables d'edat, sexe, estatus socio-econbmic, preferencies poli- 
tiques i filiació religiosa. La raó que s'hagi escollit aquest conjunt de variables social i no 
un altre té dues vessants: els factors esmentats constitueixen variables més o menys esta- 
blertes que apareixen en moltes de les investigacions de ciencies socials i, en conseqüencia, 
tenim dades de recerques empíriques sobre ells a partir de les quals es pot treballar. En 
tercer lloc, l'article vol clarificar la importhncia relativa de cadascun dels quatre parame- 
tres esmentats de l'altera-identitat frisona. Per acabar, posarem punt i final a l'article amb 
un breu resum i alguns comentaris a tall de conclusió. 

A principis dels anys 1980, es va dur a terme a Frisia una enquesta lingüística a gran 
escala (veg. GORTER et al., 1984, 1988). L'estudi abracava una mostra representativa de 
la poblaci6 de la província (+ 12 anys). En el qüestionari hi havia un item relacionat amb 
la identitat, que es molt útil per als nostres objectius. Els resultats d'aquest item es troben 
resumits a la taula 1. 

Taula 1: Autodefinició etnica de la població de la província, segons l'origen lingüistic, en 
percentatges. 

Friso Neerlandks friso No friso 

L1 Frisó (n = 536) 57 40 3 
L1 Neerlandts (n = 335) 10 30 60 

(Adaptat de GORTER et al., 1984: p. 160). 

S'observa que una majoria (57%) de parlants frisons (L1 frisó) s'identifica completa- 
ment com a frisona. Una minoria (40%) de parlants frisons s'atribueixen una identitat mixta, 
en escollir identificar-se com a neerlandesos-frisons. En certa manera, aquesta categoria 
s'assembla a la noció d'identitat subtractiva, introdui'da per Ross i els seus col.laboradors 
(Ross et al., 1987: p. 257). Cal remarcar que gairebé no es troba una identificacib no fri- 
sona assimilativa en el grup de frisons (3%), de manera que quasi no apareix la tendencia 
a fusionar-se. Tanmateix, aquest petit grup de frisons que opta per una autoidentificació 
com a no frisons si que indica que el factor de l'origen lingüistic tot sol no és condició 
suficient perque sorgeixi l'autoidentificació ttnica. Tot plegat, trobem un grau prou elevat 
d'autoidentificacib ttnica entre els frisons. 

Tal com hem vist abans, als Pai'sos Baixos se sol considerar que la identitat frisona 
6s una categoria geogrhfica, segons la qual, senzillament, tots els habitants de la província 
es defineixen com a frisons. e s  interessant observar com els parlants neerlandesos que viuen 
a la província adopten una perspectiva clarament diferent. La taula 1 mostra que una majoria 
d'ells (60%) es descriuen amb una autoidentificació no-frisona, mentre que gairebé i de 
cada 3 s'atorga una identitat mixta (neerlandesa-frisona). En darrer terme, la taula mostra 
com 1 de cada 10 parlants de neerlandes (LI) s'atribueix una autoidentificaci6 frisona inte- 
grativa. Aquestes xifres impliquen que l'origen lingüístic tampoc no és condició necesshria 



per a l'autoidentificaci6 frisona, fet que es corrobora amb els resultats aportats per Stru- 
bell (1984), el qual va demostrar que almenys el 35% de la poblaci6 immigrant de Catalu- 
nya de llengua materna castellana se sentia catalana (STRUBELL, 1984: p. 98). 

Descobrir que I'origen lingüístic no és condici6 ni suficient ni necessaria per a una auto- 
definició com a frisó deixa ben clar que l'autodefinici6 com a fris6 implica un acte de tria 
més o menys conscient. També indica que les fronteres de grup entre les comunitats lin- 
güístiques frisona i neerlandesa s6n permeables (veg. YTSMA, 1989: p. 87). 

Les respostes dels parlants neerlandesos (L1 neerlandts) suggereixen que el criteri de 
la identificació etnica pot canviar segons la perspectiva de cada individu. Els neerlandesos 
que viuen fora de Frísia semblen aplicar, generalment, un criteri geogrhfic, mentre que 
els que viuen dins d'aquesta província l'apliquen molt menys. 

S'observa que el grau d'identificacib ttnica també pot canviar segons la perspectiva 
de l'individu. A partir de recerques recents en un nombrbs grup de frisons3 emigrats de 
Frísia a altres províncies dels Paisos Baixos i membres d'una Fryske krite (associacib friso- 
na), s'ha pogut veure el següent: en relaci6 amb la pregunta de la recerca sobre si el seu 
sentit de ccser frisb)) havia canviat des que vivien fora d'aquella província, el 26% (n = 530) 
afirmava que la seva frisonitat havia augmentat, mentre que només el 7% declarava que 
havia disminui't. Un 64% no constatava cap canvL4 El fet que un quart llarg dels infor- 
mants afirmés que el seu sentit de ser frisons havia augmentat mostra que la residtncia 
no és tan sols un dels parametres constitutius de l'altera-identitat ttnica (vegeu l'apartat 
4), sin6 que també pot afectar el grau d'autoidentificacib. Pel que sembla, apareix la para- 
doxa següent: viure a Frísia és un dels elements constitutius de l'altera-identitat frisona, 
mentre que viure fora de la província sol fer augmentar l'autoidentificaci6 frisona. 

A I'apartat del prefaci (I), hem esmentat que els sentiments d'identitat ttnica es repro- 
dueixen en un alt grau dins de la família. Les xifres de la taula 2 se centren en aquesta 
qüestió: la taula descriu el grau d'autoidentificaci6 ttnica dels infants d'escola primaria 
de Frísia. 

Taula 2: Autodefinició ttnica d'infants d'escola primaria, segons origen lingüístic i nivell 
d'escolaritzacio, en percentatges. 

Escolars Frisó Frisó-neerland&s Neerland6s-frisó Neerlandks 

Infants frisons 
de 56. grau (n=249) 58 36 

Infants frisons 
de 8e. grau (n = 270) 60 38 

Infants neerlandesos 
de Se. grau (n = 193) 2 9 

Infants neerlandesos 
de 8e. grau (n = 202) 2 12 

(Font: dades intdites de l'autor). 

3.  S'ha fet una selecci6 sobre la variable de la primera llengua. Els resultats que es presenten es refereixen als 
informants que tenien el fris6 com a llengua materna. 

4.  L'altre 3% no sabia si el seu sentit de <<ser f r i s6~  havia canviat o no. 



Si considerem conjuntament la segona i la tercera columnes d'ttidentitats mixtes)), obser- 
vem que els sentiments d'etnicitat dels infants reflecteixen molt acuradament els de la pobla- 
ció de la província (veg. taula 1). La discrephcia més important entre les dues taules es 
refereix als parlants neerlandesos: mentre que tan sols un 2% dels infants neerlandesos 
se situen a la categoria de ccfrisons)), els adults ho fan en un nombre cinc vegades més alt. 

Una altra descoberta important és que els infants neerlandesos més grans mostren un 
canvi considerable d'una autodefinició completament neerlandesa a una identitat mixta 
neerlandesa-frisona, en relaci6 als companys d'escola mes petits. Aquesta evolució trans- 
versal ens fa pensar que els infants neerlandesos comencen a identificar sentiments de fri- 
sonitat a mesura que es van fent grans. Aixb concorda amb recerques anteriors sobre les 
actituds dels infants neerlandesos envers el fris6, ja que es va descobrir que els infants més 
grans parlants de neerlandes comencaven a apreciar el valor de solidaritat del frisó (YTSMA, 
1990). 

3. RELACIONS AMB ALGUNES VARIABLES D'ORIGEN SOCIAL 

Examinem aquí si l'autoidentificació etnica esta relacionada amb les variables d'origen 
social, d'edat, sexe, estatus sbcio-econbmic, preferencies polítiques i filiació religiosa, i, 
si la relació es confirma, en quin grau existeix. Farem referencia a dades recollides mitjan- 
Cant un qüestionari a gran escala sobre qüestions relacionades amb la llengua, aparegut 
recentment al Leeuwarder Courant, que és, amb molta diferencia, el diari de més difusió 
a la província.5 Per als nostres objectius en aquest punt, només vam preseleccionar els 
informants amb el frisó com a llengua materna, que van ser anomenats ((frisons)). 

La primera relació que examinem és la que es pot establir entre l'edat i l'autodefinició 
etnica. La taula 3 ens n'ofereix els resultats. 

Taula 3: Edat i autodefinici6 en els ctfrisons)), en percentatges. 

Edat Friso Friso i neerlandes Neerlandes i friso Neerlandes 

< 30 anys (n = 704) 45 42 

30-49 anys (n = 1671) 37 50 

> 50 anys (n = 1701) 3 3 52 11 4 

(Xi quadrat = 43'28, p < '001). 

La taula mostra una relació significativa entre la variable edat i els sentiments d'identi- 
tat frisona. Els frisons més joves (< 30) mostren una identitat frisona més pronunciada, 
mentre que els frisons més vells (30-49 i > 50) se situen en un percentatge més elevat dins 
la categoria de ((fris6 i neerlandtsn. 

A la taula 4 veurem si la variable sexe esta relacionada amb l'autodefinició etnica. 

5 .  6s  clar que les dades recollides a traves d'aquest qüestionari no s6n representatives de la poblaci6 de la pro- 
víncia. Tanmateix, en aquest apartat no tenim la intenci6 de ser descriptius. Nomes examinem possibles relacions 
entre diverses variables, per la qual cosa la no representativitat de la mostra no ens representa cap problema. 



Taula 4: Sexe i autodefinició etnica en els ((frisons)), en percentatges. 

Sexe Frisó Frisó i neerlandes Neerlandes i .frisó Neerlandks 

Homes (n = 2 105) 38 47 12 3 

Dones (n = 1978) 36 5 1 10 3 

(Xi quadrat =6'61, n.s.). 

La taula mostra clarament que no hi ha una diferencia significativa entre homes i dones 
frisons respecte del seu grau d'autoidentificaci6 etnica. 

La tercera relaci6 que volem observar és la de l'estatus sbcio-econbmic6 i l'autodefi- 
nici6 etnica. Els resultats es presenten a la taula 5. 

Taula 5: Estatus sbcio-econbmic (nivell educatiu) i autodefinici6 etnica en els en percentatges. 

Categories Frisó Frisó i neerlandes Neerlandes i frisó Neerlandes 

Alta (n = 1092) 3 1 53 

Mitjana alta (n = 1205) 3 5 49 

Mitjana baixa (n = 1480) 42 47 

Baixa (n = 298) 44 47 

(Xi quadrat = 74'1 1, p < '001). 

La taula precedent mostra un lligam f o r ~ a  estret entre l'estatus sbcio-econbmic dels 
ctfrisons)) i la seva identificaci6 ktnica. En general, sembla que l'autoidentitat frisona es 
fa mCs forta a mesura que disminueix l'estatus sbcio-econbmic, fet que confirma estudis 
anteriors (GORTER et al., 1984: p. 161-62). Inversament, la freqiikncia relativa dins de la 
categoria ((identitats mixtes)) es redueix a mesura que augmenta l'estatus sbcio-econbmic. 

Un altre factor que possiblement es relaciona amb el grau d'autoidentificacib etnica 
dels frisons és el de la seva filiacib religiosa. A partir de les dades que es presenten a la 
taula 6 podem valorar aquesta possibilitat. 

Taula 6: Filiaci6 religiosa7 i autoidentificaci6 ktnica en els ctfrisons)>, en percentatges. 

Religió Frisó Frisd i neerlandes Neerlandks i .frisd Neerlandes 

Sense religi6 (n = 1785) 36 49 11 4 

Protestant (n = 1840) 38 49 1 O 2 

Catblic (n = 226) 34 52 12 3 

(Xi quadrat = 15'35, p < '02). 

6. L'estatus sbcio-econbmic es determina en aquest cas pel nivell educatiu, que es divideix en quatre categories: 
alta (universitat i formaci6 professional superior), mitjana alta (formaci6 professional mitjana), mitjana baixa (for- 
maci6 professional baixa) i baixa (escola primbia). 

7 .  Altres categories de respostes, molt mes petites, han estat excloses de l'anitlisi. 



Tot i que I'analisi de la xi quadrat mostra una relació estadísticament significativa entre 
la filiació religiosa i la identificació etnica, les xifres de la taula 6 no permeten observar 
cap discrepancia important, de manera que podem arribar a la conclusió que la filiació 
religiosa es difícilment relacionable amb el grau d'autoidentificació etnica. 

La darrera relació que observarem es la de la ideologia política i l'autoidentificació etnica. 
¿Podem establir alguna connexió entre les preferbncies polítiques dels frisons i l'autoiden- 
tificació etnica? La taula 7 ens presenta dades referents a aquesta qüestió. 

Taula 7: Orientació política8 i autodefinició etnica en els ((frisons)), en percentatges. 

Partit Frisó Frisó i neerlandes Neerlandes i frisó Neerlandes 

PvdA (n = 736) 3 5 54 

CDA (n = 657) 3 O 53 

VVD (n = 344) 22 48 

D66 (n=416) 27 48 

(Xi quadrat = 80'48, p <  '001). 

PvdA = socialistes; CDA = democrata-cristians; VVD = liberals; D66 = democrates. 

La taula 7 mostra diferencies considerables en el grau d'autoidentificació etnica dels 
frisons segons les seves preferkncies poiítiques. Sembla que els socialistes frisons s'atribueixen 
relativament més sovint una identitat frisona (35%), i menys sovint una identitat neerlandesa- 
frisona (8%) o neerlandesa (2%). Contrasten en aquest sentit sobretot amb els liberals fri- 
sons, dins dels quals la identitat frisona (22%) es tan forta com la identitat neerlandesa- 
frisona (23%). 

Resumint, observem que el grau d'autoidentificació etnica dels ((frisons)) sol canviar 
segons altres característiques grupals que conformen la identitat social. Les dades que hem 
presentat revelen que l'autoidentitat ttnica a Frísia té una clara relació amb l'edat i l'esta- 
tus sbcio-econbmic dels ctfrisons)), i també amb les seves preferkncies polítiques. De fet, 
la variable sexe és l'unica que no discrimina de cap manera. A l'apartat final (5) es donara 
una interpretació de les relacions concretes entre l'autodefinició btnica i algunes variables 
socials. 

4. L ' A L T E R A - I D E N T I F I C A C I ~ :  QUI ES A U T ~ N T I C A M E N T   FRIS^? 

Tal com ja hem dit, el problema de saber quins són els components definidors reals 
de l'altera-identitat frisona es una qüestió complicada. Van der Plank (1982) va ser el pri- 
mer que va intentar aclarir el tema amb dades empíriques. Va diferenciar tres ((dimensions 
etniques)): parentiu, llengua i residencia. La seva recerca va mostrar com els frisons mes 
vells (50-70 anys) consideraven la dimensió del parentiu mes important que no els joves 
(20-40 anys). Al contrari, segons els frisons joves, la llengua era el criteri mes decisiu. 
D'aquesta manera, l'estudi de Van der Plank proposava la possibilitat que la importancia 
relativa assignada a components diferents de la frisonitat canviés segons generacions. Repren- 
drem aquest aspecte mes endavant. 

8 Altres categories de respostes, molt més petites, han estat excloses de l'anklisi. 



Hem identificat abans el parentiu, la llengua, la residencia i també l'autoatribució com 
a criteris definidors de l'altera-identitat frisona. És interessant mesurar el valor de cadas- 
cun d'aquests components i, per fer-ho, vam preguntar a un grup de frisons adults que 
marquessin en unes escales de 7 punts la importkncia relativa que segons ells tenia cadas- 
cun dels criteris esmentats.9 La formulació exacta de la pregunta era la següent: ((Fins a 
quin punt són rellevants.les següents caracteristiques perque algú es pugui anomenar fri- 
s ó ? ~ .  La taula 8 ens ofereix les respostes. 

Taula 8: Mitjanes obtingudes per frisons adults a partir de quatre criteris definidors de 
I'altera-identitat frisonalo. 

Criteri Mitjanes (mín. 1; max. 7) (n =) 

Autoatribució 

Llengua 

Parentiu 

Residencia 

La taula mostra que les caracteristiques adquirides, autoatribuci6 i llengua, es conside- 
ren d'una importkncia essencial, mentre que les caracteristiques adscrites de parentiu i, 
sobretot, residencia, es valoren com a components molt menys substancials de l'altera- 
identitat frisona. 

Tal com s'ha esmentat abans, els estudis anteriors de Van der Plank (1982) suggerien 
l'existtncia de diferencies d'edat pel que feia a la importilncia relativa que calia atribuir 
a les dimensions de l'altera-identitat frisona. Per tal de resseguir aquestes possibles dife- 
rencies generacionals, vam dividir el grup de frisons adults segons la seva edat. EYs infor- 
mants mes joves són els que tenien entre 18 i 45 anys, mentre que els altres es van classifi- 
car com a ctvells)). La taula 9 presenta els resultats de tots dos grups d'edat separadament. 

Taula 9: Mitjanes obtingudes per frisons adults sobre quatre criteris definidors de l'altera- 
identitat frisona, segons grup d'edat. 

Criteri Jove (n = 77) Vell (n = 79) Valor de t P =  

Autoatribució 

Llengua 

Parentiu 

Residencia 

9. La mostra estava formada per persones que van visitar un dia de portes obertes a la Fryske Akademy el 
1992. Els informants tenien 18 anys o mes, i tots provenien de famílies on es parlava frisb. 

10. El valor 1 significa gens important i el 7 ,  molt important. 



A partir de les dades precedents, podem concloure que els frisons, joves i vells, estan d'acord 
a acordar una alta rellevancia al factor d'autoatribució. Les diferencies de les mitjanes dins 
de l'escala corresponent no arriben a un grau estadísticament significatiu. Tanmateix, els 
frisons vells si que consideren de manera constant els factors de llengua, parentiu i residtn- 
cia com a significativament més importants que no els frisons joves. La diferencia de valo- 
raci6 més gran és la que s'observa respecte del criteri definidor de parentiu, fet que, en 
general, es correspon amb estudis anteriors esmentats per Van der Plank (1982). 

Cal remarcar que les xifres anteriors suggereixen que els frisons adults més joves esta- 
bleixen una diferencia forqa acusada entre les característiques adscrites i les adquirides. 
Les característiques adscrites de residencia i parentiu es consideren d'una importancia rela- 
tivament menor, contrariament a les característiques adquirides de llengua i autoatribu- 
cio, valorades totes dues com a altament rellevants. 

5 .  RESUM l COMENTARIS FINALS 

En general, les persones malden per una identitat social positiva, que es deriva del grup. 
Recentment, Clément i Noels van afirmar que és possible que els membres d'un grup mino- 
ritari tendeixin a identificar-se amb el grup amb més probabilitats de donar-10s la identitat 
social més positiva, és a dir, amb el grup majoritari (CL~MENT i NOELS, 1992: p. 205). 
Aquesta empenta enfora de la minoria podria portar en darrer terme a una assimilació 
totals dels membres del grup minoritari. Tanmateix, els nostres resultats demostren que 
aquesta no és en absolut la situació a Frisia. Només una proporció molt redui'da de par- 
lants frisons canvien de costat i passen a identificar-se senzillament amb el grup majorita- 
ri, mentre que la majoria prefereix identificar-se del tot com a frisona (veg. taula 1). A 
més, les dades sobre l'autoidentificació etnica d'infants frisons suggereixen que l'auto- 
identificació etnica queda establerta molt aviat. Donat el desequilibri negatiu de poder entre 
el fris6 i el neerlandes dins de la província, potser l'autoidentitat frisona continua sorpre- 
nentment be (veg. FEITSMA, 1980). En conjunt, hi ha una empenta endins prou forta, i 
estem d'acord amb Fishman, que va arribar a la conclusi6 que s'ha conservat intacta bona 
part del lligam entre el frisó i la identitat frisona (FISHMAN, 1991: p. 157). Malgrat aixb, 
sembla que en altres &rees com Catalunya o Galeles la identitat ktnica és més pronunciada 
(veg. YTSMA, VILADOT i GILES, 1994; YTSMA, 1989). 

També hem vist com la magnitud de l'autoidentificació etnica dels frisons estava rela- 
cionada amb altres codeterminants socials de la identitat social. És important recordar que 
la variable edat afectava el grau d'autodefinició ktnica: els frisons mCs joves s'adherien 
de manera comparativament més forta a la seva identitat frisona, mentre que els més grans 
donaven una prefertncia lleugerament superior a una autoidentitat mixta ctfrisona- 
neerlandesa)). És difícil interpretar aquest resultat de manera no ambigua, pero pot ser 
productiu referir-se a la societat en sentit ample. En general, l'autoidentificació etnica dis- 
minueix a mesura que decau la vitalitat dels grups etnics (veg. LANDRY i ALLARD, en prem- 
sa; YTSMA, VILADOT i GILES, 1994). De manera inversa, perb, en alguns casos una vitali- 
tat afeblida esperona esforcos per mantenir la llengua etnica (GILES i JOHNSON, 1987: p. 
80). Una tendtncia reactiva d'aquest tipus pot explicar el relativament alt nivell de frisoni- 
tat dels frisons joves (<30 anys), que van créixer en un periode en el qual la província 
de Frisia va experimentar un procés demolingiiistic bastant fort de neerlanditzaci6, i hom 
pot sostenir que aquest fet ha promogut sentiments d'etnicitat. Una tendtncia reactiva similar 
podria explicar en part els sentiments creixents de frisonitat dels emigrants frisons, senti- 
ments esmentats més amunt (apartat 2). - És interessant assenyalar que, segons les dades, l'autodefinició completament frisona 
és més forta si l'estatus sbcio-econbmic dels frisons és baix, resultat que corrobora altres 



estudis anteriors (GORTER et al., 1984: p. 161-62). Davant d'aquest fet, la correlació nega- 
tiva entre l'estatus sbcio-econbmic i l'autodefinicid frisona no s'adequa bé a la idea d'una 
identitat social derivada del grup ja que, seguint aquest argument, les persones que es tro- 
ben al capdavall de l'arbre social tendirien mes aviat a identificar-se amb el grup presti- 
gi6s. Ben al contrari, els nostres resultats suggereixen que, subjectivament, 6s més filcil 
per als frisons deixar el propi grup quan el seu estatus sbcio-econbmic 6s (més) alt. fis clar 
que eis frisons amb un nivell m6s alt d'educació s'adonen que, d'una o altra manera, dei- 
xar parcialment (cels frisons)) els sembla socialment atractiu i, en cert sentit, s'adhereixen 
al grup d'estatus alt. 

Cal destacar el resultat segons el qual els frisons adults perceben generalment l'autoa- 
tribucib com a fris6 com un criteri essencial de l'altera-identitat frisona, fins al punt que 
aquest criteri arriba a arraconar el component lingüístic (parlar frisó). Aixb sembla en cer- 
ta manera sorprenent, si tenim en compte que s'ha arribat a la conclusi6 gaireb6 unhnime 
que la llengua 6s el senyal quintaessencial de l'etnicitat (veg. FISHMAN, 1977: p. 25). Perb 
els nostres resultats donen suport a la posici6 d'Allardt, el qual va subratllar que l'autoa- 
tribuci6 era un element primordial perqut existís una minoria lingüística (ALLARDT, 1984: 
p. 202)." 

A més, els resultats indiquen que els frisons adults més joves tendeixen a atorgar una 
importdncia menor a les característiques adscrites de residtncia i parentiu, a difertncia de 
les característiques adquirides de llengua i autoatribuci6, que es consideren d'una rellevh- 
cia fonamental. Aquest model ens fa pensar en l'argumentaci6 de Knops: tot parlant de 
l'impacte de la llengua com a marca de la pertinenca a un grup ttnic, esmenta la transici6 
esdevinguda de comunitats petites, estables i tancades a societats grans, inestables i ober- 
tes (KNOPS, 1987: p. 119). Knops mant6 que, en el primer tipus de comunitats, eren els 
atributs socials adscrits els que es consideraven normalment d'una importhcia crucial, men- 
tre que les característiques adquirides s6n les que prevalen en la societat moderna. 

Per resumir el que hem dit fins.ara, a partir de les dades aportades en l'article, no hem 
pogut demostrar una tendkncia clara de desetnificaci6 en els frisons: l'autoidentitat dels 
frisons sembla f o r ~ a  persistent. Perb sí que hem trobat senyals d'un proc6s de recomposi- 
ci6 de l'altera-indentitat frisona, a partir del qual s6n especialment les característique ads- 
crites de l'ahera-identitat frisona les que perden la importhcia que tenien en el passat. 

11. Observeu que, contrbiament a nosaltres. Allardt no subsumeix I'autoatribuci6 dins de la llista de parhe-  
tres emprada per altres en definir la identitat etnica. 
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