


V. Conclusions

«Una gran part d1aquesta poblado immigrada s'ha sentit
protegida i lingüísticament mes cómoda per mitjá d'aquesta
presencia política de l'Estat i de la seva llengua, el
castellá, que no fent l'esforg d'haver d'integrar-se lin-
güísticament al cátala» (Esteva 1991: 12)

Aqüestes afirmacions, sens dubte, en molts de casos deuen ser

aplicables ais filis deis ijnmigrants.

El poc orgull lingüístic entre els autóctons, 1"actitud de

canvi de llengua deis catalanoparlants amb els al-loglots, l'es-

panyolització cultural i lingüistica de 1'escola i deis mitjans

de comunicació, el major prestigi del castellá com a llengua de

cultura, la concentrado espacial deis immigrants, etc., poden

ser algunes de les causes de la poca necessitat d1 integrado

lingüística que presenta la societat mallorquína ais nouvinguts

i ais seus filis245.

Amb tot aixó es veu que, probablement, perqué aquests joves

s'integrin lingüísticament a la societat mallorquína, fa falta

un canvi que doni al cátala una major preponderancia social, que

se'n creí la necessitat d'ús perqué així se'n puguin adonar de

la utilitat que l'ús real té, com mostra el fet que així tendei-

xi a succeir entre els pocs immigrants de segona generado que

viuen ais pobles. La dependencia entre la catalanitzacio de

l'ambient social i la integrado deis immigrants es molt alta

(Strubell 1988: 61-63), pero son pocs, com hem vist, els filis

deis immigrants que viuen en condicions idónies per fer-ho.

Com a situado extrema de la creado de necessitat d'inte-

grar-se, hi ha el rebuig que, contra els immigrants, es dona en

alomes socletats i que, segons Kremnitz (1993: 146), en la

jria d1aquests casos, paradoxalment, com mes gran es el re-

juig mes gran també es la voluntat d'assimilar-se:

«[El rebuig] fa que 1'immigrant senti encara mes el
seu estatus subprivilegiat i per tant la necessitat
d1escapar-ne. Només quan els grups d1immigrants son
prou grans per poder representar el seu fet diferen-
cial d'una manera mes ofensiva, poden formar les
própies poblacions sota la pressió del rebuig i la
incomprensió (ghettització)»

249. v. en aquest sentit, i aplicat a Eivissa, Joan (1984: 140).
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12.3. SÍNTESI GENERAL.
/ X^

1) Sembla que la presencia de la llengua catalana en el medi

social en general (i en particular, en els currículums escolars,

els mitjans de comunicació, 1'administració, etc.) es suficient

per garantir que la majoria deis joves nascuts a Mallorca as-

soleixin un nivell de cátala que els faci sentir-se capacos

d 'entendre ' l i expressar-s 'ni sense dif icultats25"; pero no ho

es perqué l 'usin amb la freqüéncia i els casos en qué seria

lógic en una situació normalitzada, tractant-se de la llengua

que es propia del territori.

2) La mateixa situació fa, en canvi, que la majoria deis joves

usin el castellá amb molta freqüéncia i que, sigui quina sigui

la seva llengua familiar, se sentin mes capacitats en coneixe-

ments de castellá que de cátala. Aquesta creenca pot explicar

part del poc ús que els joves illencs fan d 1 aquesta darrera

llengua en situacions lliures. La coincidencia de majors usos

amb majors percepcions de domini, duu a pensar que la insegu-

retat en aquest aspecte en els parlants d'una llengua pot empé-

nyer-los a abandonar-la o a no usar-la. Així, en determinades

situacions, poden evitar d'usar el cátala perqué teñen por de

fer-ho incorrectament (sobretot els no catalanoparlants; pero

també els catalanoparlants), pero en altres (sobretot entre

aquests darrers) potser encara influeix la consideració que l 'ús

del cátala, per les raons que sigui, es mal vist en l'entorn25*,

250. No podem valorar aquí aspectes de qualitat lingüística objectiva del
domini que diuen teñir de la llengua, sino que hi volem entendre només capa-
citat comunicativa.

251. A les liles, en produir-se el creixement económic degut al turisme, part
de la població enriquida ha estigmatitzat la llengua catalana cora a llengua
de la població pobra, tradicional, passada de moda. . . Igualment la manca
d'assumpció de l'estandardització de la llengua ha ajudat a aquest sentiment
d1inferioritat deis catalanoparlants. En aquest sentit, convé teñir en compte
que, com afirma Kremnitz, els moviments de prestigi i desprestigi de la
llengua passen a afectar els qui la parlen: «A través de les formes lingüís-
tiques que son revalorados i desvalorades així, es revaloren i desvaloren
grups i comunitats parlants sencers» (1993: 24).
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0 considera que es tracta d'una llengua de qualitat inferior.

Mentre no canviin aqüestes percepcions será difícil que l'ús del

cátala s'estengui entre el conjunt deis joves de Mallorca, per-

qué no emprar el castellá implicará, per a ells, renunciar a

l'ús de la llengua que mes dominen, que els es mes fácil, i que

es mes valorada socialment. Aquesta renuncia es donará, només,

quan s'hi vegin clarament empesos o en casos d'ideologització

lingüística favorable al cátala. Ens podem trobar, per tant, amb

la paradoxa que, actualment, quan mes augmenta la competencia en

cátala es quan mes en disminueix l'ús.

3) Segons les nostres dades, sois un poc mes de la meitat deis

joves de Mallorca diu haver parlat sempre la llengua catalana.

Aquesta poblado sembla que seria la que 1'aprén de manera natu-

ral, com a nadius, mentre que la resta necessita d'actuacions

plai ificades concretes, que en aquests moments es limiten prác-

ticament a 1'escolarització.

4) A part deis coneixements, l'entorn vital deis joves condicio-

na clarament les diferencies que podem observar en llur compor-

tament lingüístic. En primer lloc els usos lingüístics familiars

deis joves venen determinats, com es obvi, per la llengua que hi

usen els pares. La tria familiar, en part, es converteix en la

base del comportament lingüístic fora del cercle familiar, tot

1 que els catalanoparlants hauran de canviar de llengua amb

moltes mes situacions i freqüéncia que r is castellanoparlants.

Per altra banda, el fet de residir a poi les o a Palma (entorns

amb una composició poblacional prou diferent des del punt de

vista lingüístic) afecta l'ús del cátala entre els joves de/ tal

manera que, en moltes d'ocasions, supera la incidencia que hi té

la llengua familiar.

5) La manca de pressió política per fer avangar la normalització

lingüística escolar, ha provocat que les árees on es mes urgent

progressar (aquelles on l'entorn es mes castellanitzat) siguin

les que continúen tenint menys factors que hi actuln a favor
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(les escoles, per exemple, son les mes castellanitzades) i que

els pocs avangos que s' han fet es concentrin sobretot ais po-

bles.

6) Sembla ciar que, en la situació actual de Mallorca, un deis

factors claus en el comportament lingüístic deis joves catalano-

parlants (i de tota la població) es la presencia de persones

identificades com a castellanoparlants, la qual imposa una re-

ducció d'ús del cátala. Aquesta presencia pot donar-se en la

familia (en els grups mixtos, sobretot) o en l'entorn social,

com proven les diferencies de comportament entre les families de

Palma i les deis pobles. Així, cal veure els castellanoparlants

com a causa immediata del canvi de llengua per part deis cata-

lanoparlants, encara que 1"origen calgui cercar-lo en altres

factors. Durant tots els anys d1escolarització exclusiva en

castellá i de mitjans de comunicació només en aquesta llengua,

la substitució lingüística sembla que no avangava tan rápidament

com ara, quan el cátala es present, amb mes o menys extensió, a

les aules, a la radio i a la televisió. L'explicado d'aquest

fet es que ara el castellá es mes present com a Ll d'una bona

part de la població i molt mes dominada per tota la resta.

7) En concordanga amb aquest comportament global hi ha el fet

que la llengua de 1'interlocutor condiciona mes que el lloc de

residencia i I1origen familiar la tria de la llengua d'ús deis

joves. Solen cercar-hi la coincidencia, encara que tenguin la

certesa que, mantenint la seva llengua, no hi haurá problemes de

comprensió. Així i tot, mentre que entre els catalanoparlants la

voluntat de confluencia lingüistica amb 1'interlocutor es, en

totes les ocasions, ámpliament majoritária; entre els castella-

noparlants en cap cas no afecta la meitat deis alumnes quan

1'interlocutor es catalanoparlant. Cal, per tant, que els caste-

llanoparlants arribin a entendre que un comportament lingüístic

seu de manca d'integració no suposa una actitud neutra davant el

procés de substitució lingüística; sino que, en realitat, n'és

una acceleració. Els catalanoparlants, igualment, han d'adonar-
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se que 1'actitud de claudicació lingüística suposa el pas fona-

mental en 1'avanc de la substitució.

Aqüestes diferencies en els usos de la seva Ll entre els cas-

tellanoparlants i els catalanoparlants expliquen que sigui pos-

sible que quasi una tercera part deis filis deis immigrants

diguin que només es relacionen en castellá amb les persones

conegudes, mentre que no arribin al 5% els filis d'autóctons que

diguin aixó mateix amb relació al cátala. Es ciar, per tant, que

(a part de la incidencia que hi pot teñir el grau de coneixement

de cada una de les llengües) el castellá, majoritáriament, es

concebut com la llengua comuna, práctica i que mes poques com-

plicacions suposa en cas de ser triada.

Aixó mateix es posa en evidencia en les situacions de contac-

te deis joves mallorquins amb desconeguts, en les quals la llen-

gua que hi expandeix l'ús es el castellá, ja que el canvi de

llengua deis catalanoparlants es molt mes elevat que el deis

castellanoparlants.

8) Es necessari indicar que, en parlar deis efectes castellanit-

zadors que suposa la presencia de castellanoparlants, no ens

podem referir exclusivament a persones físiques, d'origen immi-

grant o no, sino que hi hem d'incloure qualsevol element emissor

o difusor de llengua. Es fácil d'entendre que la major presénci-

a, de vegades quasi exclusiva, del castellá en mitjans de comu-

nicació, retolació comercial, publicitat, ensenyament, etc.,

reforca els factors contraris a la integrado lingüística en les

zones amb mes població al • loglota i els debilita en la resta.

Aqu ts factors, a mes de participar directament en la configu-

ració del medi lingüístico-ambiental, que, com ja hem dit, es

essencial en la resposta de les persones, actúen també en el

mateix sentit en les relacions individualitzades. Per les res-

postes que hem obtingut en l'enquesta, sembla ciar que en un

marc castellanitzat es mes esperable que l'activitat lingüística

de l'individu s'inicii (i continuí) en castellá, amb independen-

cia de quina sigui la seva Ll. En canvi, en un marc catalanitzat

els catalanoparlants tendiran a usar d1entrada aquesta llengua,
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i aixó mateix només no fará una part deis castellanoparlants

(tal com mostra, per exemple, la llengua en qué contesten el

qüestionari de l'enquesta).

La pressió lingüística que exerceix 1'entorn social no es la

mateixa sobre els individus d'una o altra llengua; i aixó s'ha

de teñir en compte a 1'hora de qualsevol planificació.

9) A mes del grau de catalanització del medi i de la llengua de

1'interlocutor, les característiques socials d'aquest també con-

dicionen la tria lingüística deis joves. Quan 1'interlocutor

(per prestigi social, autoritat, edat, atribucions o control) té

una determinat ascendent sobre ells fa que augmenti la voluntat

de confluir-hi lingüísticament. Sembla evident, per tant, que la

tasca de la normalització lingüística no només se circumscriu

ais programes escolars o ais mitjans de comunicació (i a les

famílies), sino que, en casos com el nostre, també s'ha d1 in-

fluir, de forma tan o mes important, en les característiques de

les relacions entre els grups lingüístics diferents i en el pa-

per de model de comportament que teñen els grups socials diri-

gents i les institucions.

10) Encara que, peí que fa a. coneixements, es pot acceptar que

prácticament la totalitat de joves de Mallorca escolaritzats

poden considerar-se bilingües, no tots es comporten com a tais

amb relació ais usos. D1altra banda, així com entre els caste-

llanoparlants es molt freqüent que la tria del castellá impli-

qui, en moltes situacions, l'exclusió del cátala, al revés aixó

no passa gairebé mai. Per aixó, el grup que mes s'adiu a ser

classificat com a bilingüe es el deis filis de matrimonis autóc-

tons i, mes exactament, els que es consideren de Llcat; mentre

que els castellanoparlants actúen molt mes com a monolingües.

Per tant, fins i tot des de la defensa de les virtuts del bi-

lingüisme, s'hauria d1acceptar que es necessari incidir fort a

favor de la llengua catalana perqué els joves immigrants de

segona generació (i també els filis de matrimonis mixtos) puguin
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teñir comportaments bilingües a la práctica (fase, d'altra ban-

da, imprescindible per a la normalització del cátala).

11) Amb relació al pensament que teñen els joves sobre la pro-

blemática lingüística, les variables com 1'origen familiar o el

lloc de residencia no sembla que determinin de manera tan clara

la resposta deis enquestats, com quan es tracta d'usos. Així i

tot, potser ni ha una tendencia a considerar normal la situació

que viuen o, mes ben dit, que creuen viure ja que, per exemple,

els que están mes en contacte amb el cátala, siguin de la Ll que

siguin, son els que menys obligats se senten a usar-lo i els que

mes l'usen, i els que estudien a centres mes catalanitzats son

els mes favorables a 1'ensenyament en cátala. Com mes situacions

d'ús i presencia del cátala coneguin els membres de la nostra

societat, mes tendencia tendrán a creure que aquests usos i

presencies son part de la normalitat; com mes se'ls mostri per

a qué serveix, mes el faran servir; com mes contacte tenguin amb

els nivells cuites de la llengua, menys aliens els resultaran.

D'altra banda, els que son de grups poc catalanitzats consi-

deren mes que la situació del cátala a Mallorca está normalitza-

da que els que pertanyen a grups mes catalanitzats; aquests dar-

rers, per tant, son els mes propensos a avangar.

La tendencia a acceptar el present, la realitat que viuen o

creuen viure, justifica i fa necessari que la planificació lin-

güística s'esforci per facilitar, creant-los o potenciant-los,

l'accés de la població a ámbits d'ús normal de la llengua cata-

lana. En aquest sentit, : gran majoria de joves presenta una

actitud favorable a la llengua catalana superior a la que es

podría esperar a partir del seu comportament práctic. De fet,

els factors d1índole ideológica o actitudinal poden moderar els

comportaments de l'individu, pero no capgirar-los.

12) Es obvi, per tant, que hi ha, entre la majoria d'aquesta

població, un ambient idoni per impulsar un avanc continuat de

les mesures de planificació a favor de la llengua catalana,

sempre i quan no es produeixin salts que puguin semblar voler
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capgirar la situado actual. Aquesta predisposició s'ha de teñir

en compte si el que es pretén es assolir la normalització lin-

güistica amb el máxim consens social possible.

13) D'altra banda, en alguns deis aspectes relacionats amb el

camp de les idees sobre la situació lingüística, els alumnes

deis cursos superiors, sobretot de COU, teñen una actitud mes

favorable a la llengua catalana que els deis altres cursos (en

la qüestió del nom i de la identitat de la llengua que es parla

a Mallorca, de la situació en qué es troba, etc.)- Aixó demostra

que, entre els escolaritzats, la major maduresa generacional i

un aprofundiment superior en el coneixement de la llengua faci-

lita la consolidació d'actituds positives envers la llengua,

encara que no sembla influir gaire en els usos.

14) Entre els joves, siguin de la procedencia lingüística que

siguin, l'acceptació de la presencia del cátala es mes alta quan

en son receptors o no els suposa una cárrega mes (per exemple,

rebre 1'ensenyament en cátala o en cátala i castellá) que quan

significa un increment suplementari de l'esforg, una dificultat

mes (com va ser el cas de 1'assignaturitzacio, que va implicar

la presencia d'una assignatura mes, de mes materia, etc.). Fets

paral•lels es produeixen en l'alta acceptació del bilingüisme

passiu i la baixa práctica que se'n fa, per exemple. Així ma-

teix, en aquest sentit de poc compromís actiu, hi ha l'accepta-

ció práctica de la unitat i el nom de la llengua, pero es amor-

tida per evitar conflictes, potser per dissimular la discrepan-

cia del que creuen estat d'opinió majoritari. Sembla que aixó

s'haurá de teñir en compte a 1'hora de planificar actuacions de

política lingüística.

15) Cal teñir present també que, entre els joves, el sentiment

de mallorquinitat encara va molt amb relació a l'ús de la llen-

gua catalana i que aquesta en siguí la seva Ll.
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16) Sembla que s'ha avangat terreny en l'ús de la denominado

cátala al llarg deis mes de deu anys d1oficialitzacio d1aquesta

llengua a 1'escola. Pero ha estat un avang globalment molt redu-

it en el cas de la denominado referida a la modalitat familiar.

Es probable que 1'avang hagi estat superior en el fet d'acceptar

que es tracta de la mateixa llengua (Meliá 1994a). Així i tot,

el reconeixement de la unitat de la llengua i l'acceptació del

nom unitari, pot ser que a la fi, després que ja s'hagi enunciat

repetides vegades amb antelació, dugui camí de ser assumit per

tota la població. El fet que així ho facin la major part deis

enquestats i que el grau d'acceptació vagi en consonancia amb el

nivell d'estudis sembla ser-ne una prova. Es difícil que, davant

la possibilitat de contacte diari (grácies, principalment, ais

nous mitjans de comunicació en cátala) amb parlants de totes les

grans árees de la llengua catalana, 1"evidencia de la unitat de

la llengua pugui ser camuflada pels qui, en aquest sentit, fins

ara es valien de la ignorancia provocada sobre aquest tema entre

la majoria de la població. Mentrestant, en la gran majoria de

casos, no es pot afirmar que l'ús del nom regional («mallorquí»)

impliqui l'adopció d'una actitud secessionista.

17) Tenint en compte tot el que hem dit fins ara es pot afirmar

que, primerament, la problemática de la identitat i nom de la

llengua catalana a Mallorca es molt complexa i plena de matisos.

En segon lloc, cal abordar aquesta qüestió amb les precaucions

que demana 1'existencia d'un rerefons d'importants implicacions

personáis i de prejudicis col-lectius. Les posicioris mostren un

alt grau de confusió, inestable i molt fluctuant (en la doble

dimensió: col-lectiva i individual), al voltant de la correspon-

dencia entre la identitat de l'objecte i la seva denominació.

Aixó ho reflecteixen uns resultats que, observats fora de con-

text, poden ser vists com a contradictoris. Així i tot, sembla

que l'evolució temporal afavoreix les posicions mes objectives.

Els canvis d'hábits lingüístics es donen normalment quan hi

ha canvis ambientáis. Sens dubte també deu teñir molt de pa-

ral -lelisme amb aquest fet l'acceptació del canvi de denominació
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de la llengua. Els problemas sociolingüístics amb qué ens trobam

avui en dia no son fruit únicament de la situado d'ara, de la

correlació de forces actuáis, sino que molts d'ells son herencia

de temps passats que es perpetúen a causa de la inercia. Sens

dubte, será necessari que ni hagi alguns canvis generacionals

perqué se solucionin. I aixó encara es mes cert quan la política

lingüística que s'aplica per redrecar-ho es tan tova i ineficag

com la que patim a les liles Balears.

18) Si haguéssim d'enumerar els principáis elements que, a par-

tir del nostre treball, permeten descriure la situació lingüís-

tica que hem estudiat, seria convenient distingir entre aquells

que es poden considerar positius des del punt de vista de la

normalització lingüística de la llengua catalana i els que,

contráriament, mostren una situació difícil de redrecar.

Entre els negatius cal destacar els següents:

a) El domini del castellá per part de tota la població i

1'existencia d'excepcions en el cas del domini del cátala.

Així mateix, la percepció, de la gran majoria deis enques-

tats, que teñen un major domini de castellá que de cátala.

Aquesta situació anuncia la difícil reversibilitat del procés

de substitució lingüística, el qual únicament podrá ser cap-

girat a partir d'importants canvis en la conducta col-lecti-

va.

b) La presencia generalitzada del castellá en el medi

social (entorn immediat extrafamiliar, escola, mitjans de

comunicació, monolingües castellans...), en contrast amb la

de major fluctuació i irregularitat del cátala.

c) La persistencia d'hábits lingüístics, en tots els grups

analitzats, favorables al castellá. En aquest sentit s'ha

d1esmentar la facilitat amb qué els catalanoparlants canvien

al castellá en els contactes heterolingües, o quan intueixen

que ho poden ser, i la resistencia deis castellanoparlants a

fer un canvi equivalent.
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d) La majoritária monolingúització castellana deis matri-

monis de cónjuges heterolingües.

e) La percepció general que el repartiment de les funclons

socials de les dues llengües en conflicte es normal i esta-

ble; es a dir, la desproblematització del conflicte lingüís-

tic.

Per l'altra banda, entre els positius, podem esmentar:

a) L'amplia extensió de competencia lingüística suficient

de la llengua catalana entre els joves, la qual fa gairebé

impossible situacions d1incomunicació causades per l'ús del

codi cátala.

b) L'alt manteniment de la transmissió generacional del

cátala en els matrimonis de cónjuges d1origen autócton.

c) L'acceptació de les comunicacions bilingües entre cata-

lanoparlants i castellanoparlants.

d) L'adaptació del comportament lingüístic d'una gran

majoria de joves a les característiques de l'entorn; aixó,

tot i que 1'adaptabilitat es inferior entre els castellano-

parlants, permet assegurar que les actuacions de política

lingüística que modifiquin el medí incidirán sobre els com-

portaments individuáis.

e) L'existencia de posicions teóriques mes favorables al

cátala que el que demostra la práctica lingüística vigent;

cosa que permet preveure l'acceptació majoritária d'una polí-

tica lingüística favorable a 1'increment de la presencia

social del cátala.
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A partir de les dades del nostre treball, sembla que es poden

treure algunes conclusions amb relació a aspectes i actuacions

de política lingüística. Els suggeriments que hi ha en aquest

apartat del treball, pensara que son adequats i necessaris tant

en una situació política com I1actual com en una altra en qué es

pugui disposar de major poder decisori sobre el propi país, pero

que hagi de partir d'una situació sociolingüística com la d'ara.

Així i tot, la facilitat d'aplicació i 1'efectivitat d'aquestes

mesures, evidentment, poden variar en un cas i en l'altre a

favor d1 aquella situació en qué es disposi d'un major poder

polític.

1) Sembla necessari que les institucions —publiques i priva-

des—, en el procés de normalització lingüistica, vagin per

davant les actuacions deis individus, perqué aquests presenten

teóricament una acceptació de mesures mes avangades que les que

els seus comportaments com a usuaris permetria deduir. Es molt

difícil que en una societat, com la nostra, en qué majoritária-

ment els canvis socials s'han dirigit des de dalt a baix, en la

qüestió de la llengua pugui anar al revés. A mes, per «I1experi-

encia histórica sembla que moltes situacions de canvi sociolin-

güistic massiu —en especial, planificades— tinguin el seu

nucli impulsor principal mes en les comunicacions de tipus ins-

titucionalitzat —tant de dependencia oficial com no-oficial—
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que no pas en les de tipus individualitzat» (Bastardas 1991b:

46) .

2) El coneixement de la situació social —des del punt de vista

sociolingüístic— i del procés de canvi que experimenta es cada

cop mes imprescindible per a la normalització lingüistica. L'a-

plicació d'actuacions publiques ha de comportar coherencia i

claredat en els objectius, així com un continu tempteig deis

canvis de receptivitat entre la població, perqué qualsevol mesu-

ra que s1aplica sobre el eos social provoca un reequilibri que

pot alterar el grau d'idoneitat d'una determinada política lin-

güística. Uñó política lingüística amb aqüestes característi-

ques, s'anomena voluntarista (Kremnitz 1993: 155), perqué pretén

fixar institucionalment una situació considerada modélica, de

tal manera que, amb mes o menys rapidesa, els ciutadans s'iden-

tifiquin amb aqüestes normes. La política lingüística que ha

provocat la situació actual també ha estat voluntarista, pero

amb objectius oposats; l'éxit que ha tengut es manifesta en el

fet que ara pot obtenir els mateixos resultats sense ser-ho,

dient que actúa per fer institucional alió que es normal en el

comportament lingüístic de la majoria de ciutadans, comportament

que encara es reflex i conseqüéncia deis factors i actituds

promoguts explícitament abans de 1975.

3) Com a fase primordial en la normalització lingüística, cal

que tots els nivells en qué apareix, o pugui aparéixer, estruc-

turat el poder estatal reconeg i I existencia de la llengua

catalana i no limiti, en cap cas, els drets (passius i actius)

deis catalanoparlants en les relacions amb els organismes esta-

tals. La desvalorització (des de dins o des de fora) d'una rea-

litat lingüística fa que els que la viuen, si están poc cohesio-

nats i poc segurs de la seva capacitat, es debilitin i assumei-

xin aquesta desvaloració. Les institucions própies de les liles

Balears han de teñir total potestat per legislar en els terrenys

lingüístic i escolar. En aquest sentit, a mes d'aprofundir en

els drets lingüístics actius, s'han d1abordar des del vessant
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passiu (deis drets cora a receptora de mitjans de comunicació,
n r o

consumidors, etc.) . L'administracio pública ubicada a les

liles (periférica, autonómica i local) ha d1exigir que, per

accedir-hi, els aspirants a funcionaris tenguin una competencia

suficient en cátala. Si la legislació i les actuacions publiques

donen un tráete preferent al cátala, sens dubte s'aconseguirá

una societat d'individus plurilingües; en canvi si actúen perse-

guint un bilingüismo equilibrat, arribaran a reduir-la al mono-

lingüisme castellá.

4) Cal fer possible que la presencia del cátala en el medi fami-

liar i en el social sigui molt mes alta que en l'actualitat i

arribar a ser preponderant. Les famílies es mostren com a fac-

tors essencials en la dicotomia entre continuitat o canvi lin-

güístic deis infants. Es important actuar per garantir la conti-

nuitat de la transmissió del cátala. Per aixó es necessari que

les famílies autóctones i les mixtes s'adonin que l'adopció del

castellá com a llengua familiar suposa, en realitat, mes perju-

dicis que avantatges per ais seus filis. Quan els progenitors

son ambdós de llengua catalana, la transmissió d1aquesta llengua

ais filis, com hem vist, es alta. Entre les parelles mixtes,

pero, l'abandó del cátala es molt important i, per frenar-lo, en

el futur caldran actuacions que inclinin els membres catalano-

parlants a mantenir el cátala amb els filis. Sembla urgent inci-

dir en aquest sentit, si tenim en compte que les respostes que

donen sobre les previsions d'ús familiar en el futur apunten cap

a una reducció de la proporció de famílies que usaran el cátala.

L'aprenentatge de la llengua catalana en el cercle familiar

252. Cal aprofitar que les institucions actúen també com a consumidors, per
exigir ais proveidors que totes les relacions s'estableixin en cátala. Aixó,
a causa del volum que mouen les institucions, a mes de servir de referent
d'actuació deis ciutadans, faria mes temptadora la conversió de les actuaci-
ons lingüístiques deis proveidors.
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sempre será mes efectiu que el social; la natlvització es essen-
T C O

cial per al manteniment d 'una llengua"0.

5) Fora de l 'ámbit familiar, tot i que sigui amb arguments de

discriminació compensatoria, cal que en els entorns que mes

directament son controlables per les institucions publiques

(escola, mitjans de comunicació, administracions, universitat,

etc.) el cátala s 'hi faci llengua ámpliament predominant. Pensam

que ha quedat prou demostrada la transcendencia del medi sobre

els comportaments lingüístics, perqué sigui justificat insistir-

hi . Fins i tot les propostes que fan referencia a la necessi-

tat d'establir un model de societat en qué es doni un equilibri

d 'ús i presencia entre les dues llengües oficiáis, haurien d'a-

nar acompanyades d 'una planificació lingüística desequilibrada

clarament a favor del cátala, perqué aquesta llengua pogués

assolir el mateix nivell que el castellá. En cas d'equilibris

teórics, es evident quin será el camí que seguirá l'evolució

práctica, com ho mostra el procés en el si deis matrimonis amb

un membre de cada una de les llengües oficiáis. Les forces que

actúen sobre el comportament lingüístic deis individus son d'or-

dre molt divers (económic, administratiu, polític, cultural,

historie, demográfic, mi l i t a r . . . ) , i en el cas de la llengua

catalana només es possible actuar marginalment sobre algunes

d'elles. Es evident, per tant, que l'actuació de la planificació

lingüística sobre els elements que condicionen 1'entorn lingüís-

tic, es fonamental per determinar el procés del conflicte lin-

güístic. Cal que la legislació, en aquests aspectes, contempli

una discriminació positiva a favor de la llengua catalana que

253. Les parelles mixtes poden ser un bon bañe de proves per mesurar la
incidencia de la política lingüística, perqué es on amb mes facilitat pot
reintroduir-se l 'ús del cátala, ja que un deis membres no ha de fer mes que
mantenir-hi la seva Ll. A mes, aquesta classe de matrimonis, en haver augmen-
tat considerablement la proporció persones nascudes a Mallorca que teñen el
castellá com a Ll, tendiran a ser cada cop relativament mes importants.

254. Les conclusions a qué arriba Anna Cabré en el seu treball sobre l'evolu-
ció demográfica i lingüística de Catalunya (1995), assenyalen també en aquest
sentit.
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permeti incremet}±ar i impulsar la catalanització de tots aquests

factors.

6) Des de les institucions publiques s'ha de suplir, on sigui

necessari, la iniciativa privada per fer que 1'oferta mediática

en cátala no pateixi els desavantatges que suposa en el terreny

competitiu, incrementant 1'oferta de mitjans en cátala, potenci-

ant l'aparició de xarxes multicanals (radio, televisió i premsa,

principalment) i la consolidació d'una oferta de mercat i dis-

tribució regular a tot el territori. Igualment, es important

assegurar tot l'ámbit cátala com a espai comú de referencia

comunicativa.

7) Cal intervenir des deis poders públics, també, en totes les

altres árees que creen el medi lingüístic (el món del comerg,

les relacions laboráis, la publicitat, etc.) per modificar-ne,

en primer lloc, els comportaments institucionals. Sovint s'ha

parlat de la facilitat amb qué els infants aprenen una L2 al

carrer en contrast amb la lentitud amb qué ho fan a 1'escola,

principalment si per a tots els infants es L2. Segons W. Mackey

(1976: 385-386), els avantatges del carrer son que 1'aprenentat-

ge que s'hi fa es per integrar-se i identificar-se amb un grup

concret i immediat, per fer-se entendre per una gent que d'altra

manera no l'entendria o perqué l'ús lingüístic es percebut com

una part d'una manera global de comportar-se. En canvi, a 1'es-

cola 1'aprenentatge d'una L2 només sol veure's com una activitat

lingüística mes.

8) S'ha d1assegurar que la capacitat d'usar la llengua catalana

sigui efectiva per a tota la poblado i que, alhora, els autóc-

tons no tenguin la sensació —certa o no— de dominar mes el

castellá que el cátala. L'escola (per la llengua que usa i pels

contiguts que vehicula) es també essencial, encara que no únic

factor, en la integració deis castellanoparlants i per aturar la

desintegració deis mallorquins. La necessitat d'aprendre una

llengua que teñen els immigrants no castellanoparlants ha de ser
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tinguda en compte per fer que s'incorporan al costat del cátala

i perqué no suposin una minva de la proporció deis catalanopar-

lants amb relació ais castellanoparlants.

9) Amb la finalitat d'evitar el distanciament que sembla que es

pot produir a causa de la irregular distribució de 1'ensenyament

en cátala (que ha avangat mes on hi ha hagut menys resistencia,

en les árees catalanitzades, i molt mes poc en els llocs en qué
es mes necessari), caldria que la planificació escolar (i també

la que no ho es) es preocupas essencialment d'incrementar la

presencia del cátala en els centres de Palma i en les zones amb

predomini de població d1origen immigrant" . En aquest sentit,

de cap manera no sembla pertinent que es plantegi una doble

xarxa de centres escolars a partir de la preferencia de llengua

vehicular. En primer lloc, per evitar els efectes de divisió

social que una mesura d'aquests tipus pot provocar; en segon

lloc, perqué habitualment, sobretot entre els castellanopar-

lants, la tria s1orientarla cap al model que usa la llengua que

mes dominen, i per tant es perdria un factor importantissim

d1integrado lingüística; i, en tercer lloc, perqué la interac-

ció lingüística que s1ocasiona en una escola amb individus de Ll

diferents, amb la freqüéncia de situacions en qué necessiten

identificar-se amb l'altre grup, supera de molt els avantatges

d 'un bilingüismo exclusivament académic.

10) D'al t ra banda, la incorporació del cátala a 1'escola ha de

ser des de les primeres edats, per garai tir la facilitat i la

qualitat d ' aprenentatge ais al • loglots256. D 1 aquesta manera, no

255. Deixar la catalanització de 1'escola exclusivament a la demanda deis
progenitors es condemnar-la al fracás ja que, a part deis condicionants
sociológics a qué hem anat fent referencia, en aquest cas s'hi suma la ten-
dencia, bastant general, deis progenitors escolaritzats de voler que els seus
filis ho siguin de la mateixa manera que ells.

256. Per garantir l'expansió de 1'ensenyament en cátala es necessari també
preveure mesures d'inserció, en el sistema educatiu, d'alumnes provinents de
fora de l'área catalana. Els grups d'acollida del Quebec (Bruch-Plaza 1990:
11-28; 1991: 16-17) o els centres lingüístics de Gal-les (Garcia-Manuel 1991:
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es tractaria 'vspls d'aprendre una nomenclatura, sino també unes

maneres d'actuar, d'assimilar la realitat. Els canvis lingüís-

tics de gran abast es produeixen amb major efectivitat i mes

fácilment en l'etapa de socialització inicial (entorn familiar,

com hem vist, i primers anys escolars) que quan pretenen modifi-

car conductes d'individus ja socialitzats.

11) Es important, també, 1'aprenentatge d'altres llengúes, di-
n r n

verses a partir de tries individuáis , perqué es pot reduir

ostensiblement el pes del castellá com a única llengua de rela-

ció exterior (Bastardas 1993: 92), encara que també aixó pugui

comportar perills de major marginalitat del cátala (Esteva 1991:

16)

12) Així i tot, l'éxit de la bilingúització general deis no

catalanoparlants no depén exclusivament de 1'escola, sino de

totes les influencies que rebin del seu medi ambient. En aquest

sentit, i mantenint-nos en les primeres edats, caldrá incidir

també en moviments i col-lectius d'esplai i esportius perqué

actuin plantejant-se la seva important funció en el procés de

normalització lingüística i cultural. D'altra banda, des de les

institucions publiques, 1'organització d'activitats de lleure

(colónies, intercanvis juvenils, etc.) adregades a infants no

catalanoparlants, amb l'objectiu explícit d 1 afavorir-los 1'apre-

nentatge del cátala i la integrado lingüística, aprofitaria els

avantatges de la socialització fora de 1'escola. La insistencia

en el món infantil i juvenil es essencial, pero no s'han de

deixar desateses les altres edats, s'ha d'assegurar la continuo. -

tat de la catalanització.

13) Cal potenciar la investigació lingüística per fer que l'ús

de la llengua catalana no sigui estranya en els camps mes avan-

29-31) en poden ser un exemple.

257. Aracil (1986: 35-36) es mostra partidari, pero, de promocionar una sola
llengua com a interlingua comuna a tots.
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gats de la societat (audiovisual, informátic, e t c . ) - Si es redu-

eix la comunicació en una llengua en determinats ámbits, a la

llarga els seus parlants arriben a creure que no serveix per a

aquelles funcions i, també, disminueix la seva capacitat d'usar-

la-hi; el desenlia? pot ser adoptar una altra llengua o no teñir

accés a aquests ámbits (Kremnitz 1993: 150).

14) D1altra banda, cal fer agafar seguretat, jurídica i social,

en l'ús de la seva llengua ais catalanoparlants. Mitjangant el

comportament institucional s 'han de mostrar i ensenyar noves

normes d 'ús i legitimar i fer veure com a positives les actituds

de fidelitat lingüística (algunes de les quals son encara estig-

matitzades). La majoria de casos de canvi lingüístic son gene-

ralment injustificats, inútils i dificulten frenar la substi-

tució lingüística.

15) Es imprescindible bastir mares de col•laboració estreta amb

la resta de terres de parla catalana i estructures d'abast gene-

ral, per aprofitar recursos comuns, per facilitar l'increment de

la percepció de vitalitat lingüística i cultural deis autóctons

i la integració deis al-lóctons, i, a la vegada, per poder in-

fluir amb mes contundencia en les institucions estatals i euro-
pees258.

16) Sembla ciar que res no justifica haver de renunciar al nom

unitari (sens dubte l'element mes cohesionador d 'una llengua).

Cal mantenir la denominació cátala255 i, com que encara es ne-

cessari, fer-ne pedagogía, justificar-ho comparant la nostra

situació amb la d'altres llengües, aclarir que no es tracta del

258. El Tractat de la Unió Lingüística entre Holanda i Flandes es un bon
referen! d'aquest tipus de col-laboració, com també, en alguns aspectes, ho
pot ser el Consell Nórdic (Argemí 1991: 227-228; Havu 1991: 239-254; Wi-
llemyns 1991: 255-261; Mari 1992: 53-63).

259. Com diu Sanchis Guarner (al próleg de Ferrando 1980: XII) el "problema
onomástic es realment important per tal com la fixació definitiva d'una
llengua está estrictament lligada a la seua denominació."
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nom d 'una variant, la de la comunltat autónoma de Catalunya260

(que de fet , com a variant, no existeix des d 'un punt de vista

lingüístic), argumentar per qué interessa seguir avangant com

una sola llengua i no com a llengües diferents; elaborar els

models de llengua a partir de totes les variants. Mostrar com

son les zones mes dinámiques, les que mes usen la llengua en

tots els ámbits, les que en marquen els distints models (radio,

premsa, escola, televisió, administracio, ciencia, etc. ) •

Mentre no s'aclareixi definitivament aquesta qüestió entre la

majoria de la població, l'actitud d1imposar l 'ús a tots els

ámbits del terme cátala, i reservar els noms locáis per al camp

de la dialectología, pot no resultar excessivament positiva en

una societat en qué l 'opinió es fabrica a partir de titulars i

d'etiquetes (cal no facilitar gratuitament la provocació d'ús de

titulars que, sense possibilitat d'explicació detallada ni de

réplica immediata, puguin interpretar-se malament). Mentrestant,

en lloc de refusar els noms locáis, cal integrar-los i acceptar-

los, en determináis usos, com a sinónims de cátala, la forta

identificacio gentilicia amb mallorquí ratifica aquesta neces-

sitat. No es pot negar la validesa deis noms locáis en situaci-

ons col-loquials o de molta implicació personal. Cal, alhora,

prestigiar les variants lingüístiques própies de tots els ni-

260. Josep Taronjí el 1872 a l'article "La Llengua Catalana. Controvérsies"
publicat a la Revista Balear, «[...] la Renaixenca literaria catalana (i,
entengam-ho be, al dir catalana diera també mallorquína i valenciana, ja que
Palma, Valencia, Barcelona no son mes que els tres grans centres de la civi-
lització llemosina) [. . .]». (Llull 1975: 36). Miquel deis S. Oliver a La
Literatura en Mallorca (1903) quan parla de l'obra de Jeroni Rosselló diu que
«ha escrito además una multitud de poesías catalanas» i aclareix «entendiendo
siempre la denominación de catalana como comprensiva del mallorquín, valenci-
ano y barcelonés» (Massot 1985: 76).

261. «Si els valenciana no haguessen pogut ser percebuts com a muelles, i
s'haguessen llaurat la imatge (respecte a la seva llengua com a mínim) de qué
gaudeixen els catalans, una altra cosa seria, ara: conrear 1'idioma, parlar-
lo i llegir-lo i escriure'l es la millor garantía per a poder donar-li nom i
que aquesta denominació assolesca difusió mes enllá de Requena» (Company
1988: 321)
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vells . L'adhesió majoritária a la normalitzacio lingüistica

no es fará si els parlants consideren que es a unes formes que

no pot reconéixer com a seves. La castellanització també ens ha

contagiat aquest afany d'alguns d1ignorar la validesa de totes

les variants, que poden coexistir amb l'estándard (Aracil 1979:

70-71). Aixó no vol dir, pero, que no ni hagi la necessitat de
n e o

mostrar que la variant formal es també la seva llengua". L ' e-

xisténcia d 'una variant formal que no sigui coneguda o acceptada

per la gran majoria de parlants no actúa d'element simbólic i

prestigiador de la llengua minoritzada enfront de la que la

substitueix que té, sempre, aquesta varietat reconeguda.

17) D'al t ra banda, sembla que no es gens positiva la ignorancia

sobre el vertader abast i les causes del procés de substitució

lingüistica que es produeix a les liles i sobre els antidots que

cal aplicar-hi. Si la situació de minorització no es percebuda

o es interpretada com a lógica (legítima, per tant) , en comptes

de motivar rebuig entre la població que la pateix, la impulsará

a resignar-s'hi.

«Quan ens sentim segurs i contents (al nostre element)
immersos en un sentit comú, 1'acceptem sense reserves, com
a natural —i no hi trobem res a remarcar, ni tan sois el
veiem» (Aracil 1983: 13)

Per aixó, les institucions també s 'han de preocupar de divul-

gar I1 origen i "" 'abast del conflicte lingüístic a les liles, les

actituds (indi\ duals i col•lectives) que afavoreixen i les que

dificulten el procés de normalitzacio lingüística i les conse-

262. A través de 1'ensenyament i deis raitjans de comunicació es convenient
divulgar, al costat deis aspectes comuns de la llengua, la diversitat del
cátala perqué la gent pugui adonar-se de coincidéncies interárees i de diver-
géncies intraárees que sovint son ignorados o silenciades.

263. Gran part de les darreres generacions de mallorquins, fins fa poc, només
hera conegut un registre en la llengua propia: el col-loquial. Encara ara, son
molt pocs els que teñen un domini de l'estándard oral. En realitat, entre la
gent preocupada per la normalitzacio lingüística, es freqüent sentir en els
usos formáis un model que hauríem de situar a mig camí entre el col•loquial
i l'estándard (Bibiloni 1984).
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qüéncies que se'n poden derivar. Així mateix han de proposar les

vies de solució, les mesures necessáries per garantir la conser-

vació de la llengua catalana a Mallorca, cosa que mes del 90%

deis enquestats sostenen. En conéixer-les será quan, informats

sobre la situació, podran decidir entre abandonar la idea de la

conservació de la llengua (si es valora que les mesures son

excessivament dures) o acceptar i donar suport a l'aplicació

d1aqüestes mesures (si es considera que s'ha d'assegurar el

manteniment de la llengua).

18) S'ha d'avangar simultániament amb la normalització lingüis-

tica i la normalització cultural (en el sentit d'arrelament en

el medi, en la historia propia, en les tradicions, etc.), perqué

fomentar la primera deslligada de la segona significa dotar-la

de poca consistencia i de poca rao de ser.

Es cert que la normalització social d'una llengua, en darrer

extrem, depén sobretot deis seus parlants. El medi lingüistic

condiciona el comportament deis individus; pero, alhora, en bona

part, la suma del comportament de tots els parlants, en totes

les situacions, forma aquest medi. Perqué l'acció deis individus

canvii el resultat de la interacció social, cal que grans grups

de parlants canviin paral•lelament el seu comportament, actuin

d'acord amb plantejaments intencionáis mes que convencionals.

Aixó sois será possible, en circumstáncies com les del territori

cátala, si els parlants teñen a l'abast la informació, les eines

i un medi que progressivament s'hi vagi adaptant. En aquests

casos, sembla que la perspectiva i el control institucionals son

imprescindibles per dur-ho a terme.

La preparado competencial i, en part, ideológica deis joves

per assumir un major protagonismo social de la llengua catalana

es bona, pero la realitat deis usos i de 1'entorn no fan mes que

empényer els catalanoparlants cap a la deserció lingüistica, i

els castellanoparlants a la persistencia en el monolingüisme ac-

tiu. Aquests comportaments, lligats a la situació actual, pero,

poden perdre importancia i extingir-se si es produeixen determi-
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nats canvis ambientáis. L'elecció de la llengua que fan els

joves, la fan d'acord amb les seves estratégies d'ús en cada

situació, per tant cal actuar perqué siguí estrategicament pre-

ferible la tria favorable al cátala.

En definitiva, el futur immediat que espera a la llengua

catalana a Mallorca, i a la resta de les Balears, depén en gran

mesura del grau d'implicació i compromís que totes les insti-

tucions, i en primer lloc les polítiques, hi vulguin teñir; de

si son capaces de fer arribar a la població el missatge que la

conservació i normalitzacio de la llengua catalana depén de

mesures concretes; de la creació deis entorns necessaris per a

l'expansió del seu ús. Pero també depén de la voluntat deis

illencs, de la pressió que siguin capacos de fer per variar el

sentit de la influencia deis factors (individuáis o col-lectius,

públics o privats) que determinen l'evolució lingüística de la

nostra societat.
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101. Ús del cátala amb desconeguts. Segons el grup

d'origen familiar 237

102. ús del cátala amb desconeguts. Segons la Ll 239

103. Interpel•lacio en llengua catalana amb desconeguts.

Segons la Ll i la població de residencia 240

104. Usos interns i especiáis de la llengua 243

105. Usos interns i especiáis de la llengua. Segons

el grup d'origen familiar 245

106. Usos interns i especiáis de la llengua. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 247

107. Llengua usada per contar acudits. Segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia 250
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108. Llengua usada per preñare apunts 251

109. Llengua usada per prendre apunts. Segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia 252

110. Llengua usada per contestar el qüestionari. Segons

el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 254

111. Usos condicionats del cátala. Segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia 255

112. Llengua que parlaran amb la parella i els filis.

Segons la llengua de la parella 257

113. Llengua que parlaran amb la parella. Segons la

llengua de la parella i la seva Ll 259

114. Llengua que parlaran amb els filis. Segons la

llengua de la parella i la seva Ll 260

115. ús del cátala amb la parella. Segons la llengua de

la parella i el lloc de residencia de l'enquestat . . . 262

116. ús del cátala amb els filis. Segons la llengua de

la parella i el lloc de residencia de l'enquestat . . . 263

117. Llengua que usaran a la üniversitat o a la feina . . . 264

118. Llengua que usaran a la Üniversitat o a la feina.

Segons la Ll 265

119. Llengua que usaran a la Üniversitat o a la feina.

Segons la Ll i el lloc de residencia 266

120. Nivell d'ús de la llengua catalana (global i per

grup d'origen) i de la llengua castellana (global)

segons les situacions 270

7. Opinions sobre els comportaments lingüístics.

121. Valoració del bilingüisme passiu. Valors globals

i segons el grup d'origen familiar 278

122. Valoració del bilingüisme passiu. Segons el

grup d'origen familiar i el lloc de residencia 280

123. Valoració del bilingüisme passiu. Segons el grau

de catalanitzacio del centre a qué assisteixen. Alumnes

del grup AÜT amb residencia ais pobles 281

124. Valoració del bilingüisme passiu. Segons la Ll . . . . 282

125. ús del cátala i del castellá deis alumnes de

Llcat o Llbil que no consideren una falta d'educado

practicar el bilingüisme passiu 283
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126. Actitud lingüística^ en reunions mixtes (I). Valors

globals i segons el grup d'origen familiar 285

127. Actitud lingüística en reunions mixtes (I). Segons el

grup d 1 origen familiar i el lloc de residencia 286

128. Actitud lingüística en reunions mixtes (I).

Segons la Ll 287

129. Actitud lingüistica en reunions mixtes (II). Valors

globals i segons el grup d1origen familiar 288

130. Actitud lingüística en reunions mixtes (II). Segons el

grup d 1 origen familiar i el lloc de residencia 290

131. Actitud lingüística en reunions mixtes (II).

Segons la Ll 291

132. S'han sentit obligats a parlar en cátala o en

castellá 292

133. Circumstáncies en qué s'han vist olbigats a parlar

en cátala o en castellá 293

134. Alumnes de distints grups lingüístics que s'han

sentit obligats a parlar en cátala o en castellá . . . . 295

135. Circumstáncies en qué els alumnes de Llcat i de

Llcast s'han vist obligats a parlar en cátala o

en castellá 296

136. Lloc de residencia deis que s'han sentit obligats

a parlar en cátala o en castellá 298

137. Circumstáncies en qué els alumnes de Palma i deis po-

bles s'han vist obligats a parlar en cátala o en castellá 299

138. S'han sentit obligats a parlar en cátala o en castellá.

Segons els cursos 300

139. Usos de cátala d1alumnes de Llcast segons si s'han

sentit obligats a parlar en cátala o no (I) 302

140. Usos de cátala d'alumnes de Llcast segons si s'han

sentit obligats a parlar en cátala o no (II) 302

141. Assignatures que menys els agraden. Segons el curs . . 305

142. Nombre de dentres en qué el percentatge d'alumnes

que citen el cátala com 1'assignatura que menys els

agrada se sitúa entre els valors indicats 307

143. Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els

agrada es el cátala. Segons el grup d'origen 308

144. Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els

agrada es el cátala. Segons el grup d'origen i el

lloc de residencia 309
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145. Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els

agrada es el cátala. Segons la Ll 310

8. Opinions sobre la situació de la llengua catalana a l'actua-

litat.

146. Extensió de l'ús del cátala. Valors globals i segons

el grup d'origen familiar 319
147. Extensió de l'ús del cátala. Segons la Ll 320

148. Extensió de l'ús del cátala. Segons el grup

d'origen i el lloc de residencia 321

149. Evolució del canvi lingüístic. Valors globals i

segons el grup d'origen familiar 323

150. Evolució del canvi lingüístic. Segons la Ll 325

151. Evolució del canvi lingüístic. Segons el

grup d'origen familiar i el lloc de residencia 327

152. Evolució del canvi lingüístic. Segons el curs . . . . 328

153. La utilitat de la llengua catalana 329

154. La llengua catalana es útil. Valors globals i segons

el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 330

155. La llengua catalana es útil (Segons la Ll) 331

156. El cátala es útil per trobar feina. Valors globals i

segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 332

157. El cátala es útil per trobar feina (Segons la Ll) . . 334

158. Diferencia entre la utilitat del cátala i la

facilitat de trobar feina. Segons el grup d'origen

familiar i el lloc de residencia 335

9. Opinions sobre la no, ilització lingüística

159. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística . 343

160. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística.

Segons el grup d'origen familiar 344

161. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística.

Segons la Ll 346

162. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística.

Segons el curs 347

163. Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar . . . . 349

164. Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons

el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 349

165. Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons
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la Ll i segons el curs 350
166. Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar 351

167. Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons
el grup d'origen i el lloc de residencia 352

168. Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons

la Ll i segons el curs 355
169. Llengües vehiculars a 1'escola 357

170. Llengües vehiculars a 1'escola. Segons el grup

d'origen i el lloc de residencia 358
171. Llengües vehiculars a 1'escola. Segons la Ll

i segons el curs 360
172. Equiparado del cátala i del castellá 362
173. Model bilingüe per a tot l'estat 363

174. Acord amb un model bilingües per a tot l'estat (Segons

el grup d'origen familiar i el lloc de residencia) . . . 364
175. Acord amb un model bilingües per a tot l'estat. Segons

el curs (i el grup d'origen familiar) 366

176. Acord amb un model bilingües per a tot l'estat. Segons
la Ll 367

177. Oficialitat única del cátala a Mallorca 367
178. Acord amb 1'oficialitat única del cátala a Mallorca.

Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 368
179. Oficialitat única del cátala a Mallorca. Segons el

curs (i el grup d'origen familiar) 370
180. Oficialitat única del cátala a Mallorca. Segons la Ll 370
181. El manteniment social de la llengua catalana 371

182. Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 372

183. Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala. Segons
el curs 373

184. Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala. Segons
la Ll 374

185. Es bo que a Mallorca es conserví el cátala 374
186. Es bo que a Mallorca es conservi el cátala. Segons

el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 375

187. Es bo que a Mallorca es conservi el cátala. Segons
el curs 376

188. Es bo que a Mallorca es conservi el cátala. Segons
la Ll 376
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10. La identitat deis alumnes i de la llengua de Mallorca,

189. Autoidentificació 387
190. Autoidentificació. Segons el grup d'origen familiar

i el lloc de residencia 388

191. Autoidentif icació. Segons la Ll 389

192. Identitat deis alumnes. Segons la Ll i el lloc de

residencia 389

193. Identitat deis alumnes. Segons la Ll i el grup d'origen

familiar 390

194. Opinions amb relació a la llengua catalana. Segons la

Ll i la identificació gentilicia 391

195. Usos del cátala. Segons la Ll i la identificació

gentilicia 392

196. El nom de la llengua propia de les liles Balears.

Valors globals i segons el grup d'origen familiar . . . 397

197. Anomenen cátala la llengua propia de les liles Balears 399

198. Identitat del mallorguí. Valors globals i segons

el grup d1 origen familiar 400

199. Identitat de la manera de parlar de Barcelona, Palma

i Valencia 401

200. Consideren que el mallorquí es cátala 402

201. Reconeixen la unitat lingüística de la llengua catalana 402

202. Reconeixement explícit i implícit de la llengua

catalana 403

203. Reconeixement de la unitat lingüística de la llengua

catalana. Segons el grup d'origen familiar i el lloc

de residencia 404

204. Reconeixement explícit i implícit de la unitat de

la llengua catalana (segons el curs) 405

205. Nom que usen per referir-se a la seva Ll els alumnes

que hi teñen el cátala o el cátala i una altra llengua . 407

206. Ús del nom cátala per referir-se a la llengua en

diverses situacions. Valors globals i segons el grup

d'origen familiar 408

207. Llengua que els ensenyen a I1 escola 409

208. El nom de la llengua i la autoidentificació 411
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ANNEX I. ASPECTES RELACIONATS AMB LA METODOLOGÍA

a. Codificació deis grups enquestats

CODIS :

POSICIÓ X : 1 = FP

2 = BUP/COU

3 = REM

POSICIÓ -X—: 1 = Palma

2 = Pobles

POSICIÓ —X-: 1 = Públics

2 = Privats

POSICIÓ X: centre

1. Ir D. Politecnia. 3111.

2. 2n D de 2n Grau. Politécnic. 1111.

3. Ir F. Francesc de B. Molí. 1112.

4. 2n F de 2 Grau. F. de B.Moll. 1112.

5. Ir G. Juníper Serra. 3113.

6. Ir A. Na Camel-la. 1211.

7. 2n A de 2n Grau. Na Camel-la. 1211.

8. Ir B. Llorenc Duran. 1212.

9. Ir E. Joan Taix. 1213.

10. 2n B de 2n Grau. Joan Taix. 1213.

11. Ir A. Santa Ponga. 1214.

12. Ir B. CIDE. 1121.

13. Ir A de 2n Grau. Sant Josep Obrer. 1122

14. Ir A. Sant Antoni Abat. 1123.

15. Ir E. Liceu Balear. 1221.
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16. Ir I. Ramón Llull. 2111.

17. COU F. Ramón Llull. 2111.

18. Ir G. Joan Alcover. 2112.

19. COU D. Joan Alcover. 2112.

20. Ir A. Guillem Sagrera. 2113.

21. COU A. Guillem Sagrera. 2113.

22. Ir E. Camp Redó. 2114.

23. Ir C. Núm.8. 2115.

24. COU A. Guillem Colom. 2211.

25. Ir B. Ca'n Peu Blanc. 2212.

26. COU E. Berenguer d'Anoia. 2213.

27. Ir A. Lloren? Garcías. 2214.

28. Ir E. Mossén Alcover. 2215.

29. Ir C. Maria Antonia Salva. 2216.

30. COU C. Maria Antonia Salva. 2216.

31. Ir C. CIDE. 2121.

32. Ir D. La Salle. 2122.

33. COU A. La Salle. 2122.

34. Ir A. Lluís Vives. 2123.

35. COU A. Lluís Vives. 2123.

36. Ir A. Liado. 2124.

37. COU D. SCAL. 2221.

38. Ir A. Pius XII. 2125.

b. Sessions de recollida de dades

Les 38 sessions s'han realitzat entre el 12 de febrer i el 8

de juny de 1991.

Abans d'iniciar-les, i a partir de 1'experiencia de les ses-

sions de prova, redactárem les normes a seguir per 1' en-

questador (Annex III).

Els qüestionaris anaven impresos sobre fulls amb el logotip

de la Universitat de les liles Balears perqué els alumnes cop-

sassin que es tractava d'un estudi serios i, albora, que no

seria comprovat per professors del centre.
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En 22 casos várem dirigir les sessions nosaltres mateixos.

En aquests casos no importava que la sessió tingues lloc du-

rant una hora dedicada a la classe de llengua catalana o de

qualsevol altra assignatura. Després d'iniciar-se la sessió el

professor de 1'assignatura que tenien podia anar-se'n de 1'au-

la; o, si ho desitjava, podia quedar, pero suficientment allu-

nyat deis alumnes per tal que no se sentissin observats.

La nostra relació amb el món de 1' ensenyament mitjá, ens ha

permés disposar de col•laboradors que s'han encarregat de di-

rigir les sessions de recollida de dades a 16 centres de BUP i

FP públics. En aquests casos ens hem assegurat que els profes-

sors col•laboradors hagin estat persones no marcades en el

centre per ser molt favorables a la normalització lingüística

ni tarapoc molt contraríes; que no hagin dirigit la sessió per

obligació; que hagi seguit les normes que els hem donat; que

si era possible no hagi estat un professor del grup; i que,

sobretot, hagin avisat que l'enquesta no havia de ser revisada

per ningú del centre. No cal dir que s'ha procurat que el di-

rector de la sessió no fos cap professor de llengua catalana.

Únicament hi ha hagut una excepció, el grup de 2/2FP de l'IFP

de Manacor; en aquest cas, davant els alumnes el professor va

insistir especialment en el fet que els qüestionaris no queda-

ven en el centre i que ell no els comprovaria.

Totes les sessions s' han fet en cátala i s' ha avisat que si

algú no entenia qualque cosa li ho explicarien.

c. Revisió de les dades

Després d'introduir tota la informació en una base de dades

s' ha fet una primera revisió en qué s'han detectat errors a

partir de valors impossibles de les variables. Posteriorment

s' ha fet una revisió del 10% deis qüestionaris (totes les que

acabaven en 7) i es va detectar que en el bloc de les primeres

300 hi havia al voltant de 12 errades per cada 10 qüestionaris

(es a dir 12 errades cada 1900 ítems), mentre que ais 709 res-
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tants les errades es reduien aproximadament a 6 (6 cada 10

qüestionaris o cada 1900 ítems). A partir d'aqui es van revi-

sar tots els qüestionaris restants mitjancant 1'enregistrament

en cinta magnetofónica deis valors i la comparació posterior

amb els valors entrats i, en els casos en qué hi havia discre-

páncies, comparació amb el qüestionari escrit. Després es van

intentar detectar errades a partir de valors impossibles de

les variables; no se'n detectaren. Una revisió posterior del

10% de les enquestes, comparant el qüestionari escrit amb les

entrades, tampoc no ha permés detectar cap errada. A partir

d'aqui es pot afirmar que els errors de transcripció que hi

pugui haver son insignificants.

d. Determinació del codi de catalanització del centre

A partir de la informació que ens donen els alumnes, hem

caracteritzat els grups-classe amb un índex de catalanitat,

que vol reflectir el grau d'ús que hi té la llengua catalana.

La pregunta de qué hem partit es la que fa referencia a

alguns usos concrets deis professors i deis alumnes dins les

classes, la qual, en el qüestionari apareix formulada de la

següent manera:

LV. A part de l'assignatura de llengua catalana, durant el curs actual, en el teu grup, es
en llengua (), practicasen t:

1. A totes les 2. En aproxim. 3. En 1 o 2 4. No ho es
assignatures la meitat en cap

l.Les explícacions
del/la professor/a

2.E1 ülbre de text

3.Les intervencions
d'alguns alumnes

4.Els meus exercicis
i exámens

5.Alguna activitat
ajilada
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questats, ho hem fet seguint el procediment explicat a conti-

nuació:

J
__-/

a) Per determinar 1' índex de catalanització de cada un deis

usos per classe:

1) Hem agrupat les respostes per classes.

2) Hem multiplica! el nombre de respostes a la columna 1

(«A totes les assignatures») per 3; les de la columna 2

(«En aproximadament la meitat»), per 2; les de la columna

3 («En una o dues»), per 1.

3) Hem sumat tots els productes anteriors i hem dividit

el resultat peí nombre de respostes d'aquests tres apar-

tats mes el de l'apartat 4 («No ho es en cap»).

4) El resultat obtingut 1'hem considerat com a índex de

catalanització en un determinat grup deis usos descrits a

cada filera. Evidentment com mes s'acosta a O aquest ín-

dex menys catalanització indica; com mes s'acosta a 3,

mes catalanització.

b) Per determinar la importancia que té cada un deis usos en

el conjunt de grups:

1) S'han ordenat dins cada grup els distints usos d'acord

amb 1'índex de catalanització de cada un (de major a me-

nor) .

2) Totes les primeres posicions de cada ús s'han multi-

plicat per 5; les segones, per 4; les terceres, per 3;

les quartes, per 2; les cinquenes, per 1.

3) S'han sumat els distints resultats de cada grup i

s' han dividit per 38, que es el nombre total de grups;

excepte l'ús 3 que s' ha dividit per 37 perqué hi ha un

centre que no 1'ha contestat.

4) Els resultats obtinguts en cada un deis usos ens indi-

quen el grau relatiu de catalanització (entre 1 i 5, de

menor a major) d'aquests elements en el conjunt deis

grups estudiáis. Es a dir quins son els elements que apa-

reixen com a mes normalitzats, quins son els que se situ-
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menor a major) d'aquests elements en el conjunt deis

grups estudiats. Es a dir quins son els elements que apa-

reixen com a mes normalitzats, quins son els que se sitú-

en al davant, sigui quina siguí la situació de normalitat

del grup.

c) Com que aquests índexs encara no faciliten el maneig de

dades per esbrinar quina relació hi pot haver entre grup cata-

lanitzat i comportament deis alumnes, hem tret la mitjana deis

índexs deis usos 1, 2 i 5 (els que no depenen deis alumnes,

sino de la planificació, explícita o no, del centre; es a dir

aquells sobre els quals la decisió del centre mes directament

pot incidir i controlar) i el resultat 1'hem considerat indi-

catiu de la catalanització del centre. Encara que partim de

dades exclusivament docents, normalment hi ha correlació entre

aqüestes i l'ús del cátala en els ámbits de gestió académica i

administrativa, en l'ús ambiental del centre, etc.

A partir deis valors de la mitjana del usos mes institucio-

nalitzats hem classificat els centres en 7 grups, que hem co-

dificat (LVX), tenint en compte la mitjana, de la següent ma-

nera: O (mitjana inferior a 0,25), 1 (entre 0,25-0,74), 2

(0,75-1,24), 3 (1,25-1,74), 4 (1,75-2,24), 5 (2,25-2,74), 6

(superior a 2,75).

Un índex O indicaría que es un centre on no es fa res en

cátala; 1, que se'n fa molt poc ús; 2, se'n fa ús equivalent a

una o dues assignatures; 3, l'ús no abasta la meitat de 1' ac-

tivitat docent; 4, l'ús del cátala o ipa aproximadament la

meitat de l'activitat i de les assignatures; 5, l'ús del cáta-

la es superior a la meitat de les activitats; 6, prácticament

tota l'activitat docent es en cátala. No cal dir que aqüestes

son les observacions que fan els alumnes.
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El nombre de grups que té cada un d'aquests codis es el se-

güent:

GRAU DE CATALANITZACIÓ DELS DELS CENTRES PÚBLICS I PRIVATS (T T.515/1-4)

G rau de catalanització

No mb rede grups
Priváis

Públics

0

2

0

1

5

4

2

5

8

3

0

7

4

0

6

5

0

0

6

0

1

Sobre la caracterització d'aquests grups podem dir que el

codi 6 el té un grup d'un centre de la part forana (2213).

Tots els grups amb codi 4, excepte un (2114), i els de codi 3,

excepte dos (2113, 1111) están situats a la part forana. Deis

quatre centres públics de codi 1, dos son de nocturn (2111,

2112). La coincidencia entre la nostra codificació i les in-

formacions que tenim sobre el funcionament del cátala en tots

aquests centres es gairebé total. L'única nota curiosa es que

no resulti cap centre al qual se li pugui aplicar el codi 5;

de totes maneres, com que alió que pretenem es distribuir els

grups en una escala de catalanització, d'aquesta manera no hem

aconseguit.

d) Finalment, a causa que segons quines subdivisions volíem

fer (per exemple segon origen familiar i lloc de residencia)

el nombre d'alumnes que restava a cada grup era molt baix, vá-

rem crear una nova variable (LVX2) que simplifica el nombre de

graus de catalanització i els redueix a dos, que distingeixen

els grups en qué la catalanització equival a teñir dues assig-

natures en cátala deis grups en qué es superior (O si LVX es

igual a O, 1 o 2; 6, si LVX es igual a 3, 4 o 6) . En aquest

cas les respostes ja ens permeten molt mes determinar els can-

vis que hi ha entre els alumnes deis grups poc catalanitzats

(0) i els mes catalanitzats (6).
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ANNEX II. CENTRES i GRUPS DE LA POBLACIÓ ESTUDIADA i GRUPS
QUE FORMEN LA MOSTRA

Centres-Grups-Alumnes

Els grups seleccionats apareixen subratllats.

FP

PUBLICA

PALMA

IFP Politecnia. Palma

REM/FP

REM/REM

IFP F. de B. Molí. Palma

FP

FP/Régim general

Primer COU/2n2n

Grups Alumnes Grups Alumnes

8

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

I

244

346

8

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

220

317
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IFP Juníper Serra. Palma
FP

FP/Régim general

REM/BAG

IFP Verge de Lluc. Palma

FP

FP/Régim general

POBLES

IFP Na Camel-la. Manacor

Régim general/FP

Régim general/BAG

IFP Ll. Duran. Inca

FP

9 308

A

B

C

D

E

F

G

H

I

7 266

A

B

C

D

E

F

G

9 286

A

B

C

D

E

F

G

H

I

7 247

A

B

C

D

E

F

G

6 248

A

B

C

D

E

F

2 37

A

B

4 101

A

B

C

D

5 149

A

B

C

D

E
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IFP J. Taix. La Pobla 6 236 2 51

F̂ /FP A A

FP/Régim general B B

C

D

E

F

IFP P.de S.Gall. Llucmajor 4 122 3 47

REM A A

B B

C C

D

IFP V.de S.Salvador.Felanitx 4 142 2 45

FP A A

B B

C

D

IFP S. Ponga. Calviá 3 97 1 17

A A

B

C

IFP Sóller 2 72 1 32

A A

B

PRIVADA

PALMA

CFP CETA. Palma 4 181

A

B

C

D

CFP CIDE. Palma 3 2

A 39 A 17

B 38 B 37

C 39
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CFP S.Josep Obrer. Palma (R) 4 158 5 163

A A

B B

C C

D D

E

CFP Jesús María. Palma (R) 2 69

A

B

CFP Monti-Sion. Palma (R) 2 74

A

B

CFP S.A.Abat. S.Ferriol.Palma 1 " 40

A

CFP Liado. Coll d'en R. Palma 2 65

A

B

CFP Aula Balear. Palma 2

A 42

B 39

POBLES

CFP SKAL

Magalluf.Palma(t.apr) 1 40

A

CFP Liceu Balear.

Marratxí 5 191

A

B

C

D

E

CFP Puresa. Inca 1

A 35
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BUP

PUBLIC

PALMA

IB Ramón Llull. Palma (Diürn) 5 200 4 156

A A

B B

C C
D D

E

(REM) 2 61 1 15

F E

G

(Nocturn) 3 111 5 209

H F

I G
J H

I

J
IB Son Rul-lan. Palma 2 80 2 81

REM A A

B B

IB J.Alcover.Palma

(Diürn)(t.apr) 5 200 4 154

A A

B B

C C

D D
E

(Nocturn)(ta. apr) 2 70 4 150

F E

G F

G

H
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IB Antoni Maura. Palma

IB G. Sagrera (ta apr)

IB Camp Redó. Palma (ta apr)

IB 7. Palma (REM) (ta apr)

IB 8. Palma (REM)

9 330 5 150

A A

B B

C C

D D

E E

F

G

H

I

6 240 5 193

A A

B B

C C

D D

E E

F

6 240 4 160

A A

B B

C C

D D

E

F

6 240 1 35

A A

B

r,

D

E

F

5 150

A

B

C

D

E
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POBLES

IB G.Colom. Sóller 3 115 2 63

A A

B B

C

IB G.Cifre. Folíenla 3 120 2 80

A A

B B

C

IB Can Peu Blanc. Sa Pobla 4 160 2 82

A A

B B

C

D

IB Berenguer d'Anoia. Inca 7 269 5 192

A A

B B

C C

D D

E E

F

G

IB Ll. Garcías. Arta 2 149 1 39

A A

B

(REM) C

D

E

F

IB M. Alcover. Manacor 7 271 3 108

A A

B B

C C

D

E

F

G
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IB V. de Sant Salvador.
Felanitx

IB M.A. Salva. Llucmajor

IB Calviá. Calviá (ta apr)

PRIVAT

PALMA

C. S. Lluís Gonzaga. Palma

C. CIDE. Palma (ta apr.)

C. M. Alberta. Palma (R)

C. V. del Carme. Palma (R)

5 179

A

B

C

D

E

3 106

A

B

C

6 220

A

B

C

D

E

F

1 36

A

B

3 100

A

B

C

4 133

A

B

C

D

2 62

A

B

3 111

A

B

C

3 114

A

B

C

2 55

A

2 72

A

B

3 77

A

B

C

2 42

A

B
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C. La Salle. Palma (R)

(ta apr) 6 240 4 160

A A

B B

C C

D D

E

F

C. Monti-Sion. Palma (R) 3 124 3 116

A A

B B

C C

C. S. Gaietá. Palma (R)

(ta apr) 4 140 3 120

A A

B B

C C

D

C. Ll. Vives. Palma 3 107 3 101

A A

B B

C C

C. S. Alfonso. Palma 1 34

A

C. Aula Balear.Palma(ta apr) 1 40 1 35

A A

C. F.de B. Molí. L'Arenal.

Palma 1 25

A

C. La Porciúncula. L'Arenal.

Palma(R) 2 84 1 27

A A

B

C. S.A. Abat.Son Ferriol.

Palma 2 77 1 35

A A

B
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C. Liado.Coll d'en Rabassa.

Palma 1 42 1 32

A A

POBLES

C. SKAL. Magalluf. Calviá 4 191 4 96

A A

B B

C C

D D

C. L.Balear.Marratxí 1 32

A

C. Ramón Llull. Inca 4 153 2 84

A A

B B

C

D

CONCERTAT

PALMA

C. Pius XII. Palma 3 93 2 70

A A

B B

C

C. S. Josep Obrer. Palma (R) 3 119 3 120

A A

B B

C C

C. Sant Pere. Palma (R) 3 120 2 79

A A

B B

C

C. S. María. Palma (ta apr) 1 40

A

totals 239 8,919 143 4,894
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- Les instruccions marcades amb ** s'han d'explicar encara que

ells no ho demanin.

- Les marcades amb * s' han d'explicar encara que ells no ho

demanin, pero en el moment en qué arribin a la pregunta con-

creta.

- Les que no están marcades només s'han d'explicar si els

alumnes sol-liciten aclariments

Convé mirar-se l'enquesta i aqüestes normes abans d'entrar a

la classe. Una sessió de 50 minuts es suficient, pero ve molt

justa si hi ha interrupcions.

INDICACIONS GENERALS

1. Aquest mateix qüestionari es passa a 38 grups mes (24 de Ir

de BUP i d'FP i 14 de COU i de 2n de 2n de FP) de centres de

Mallorca, tant públics com privats

1. Només s'ha de passar al/s grup/s assenyalat/s.

- 2. Se'ls ha d'indicar que es part d'un treball de la Univer-

sitat i que no serán revisades en el centre. S'ha de procurar

no demostrar el contrari.

3. Es bo que qui dirigeix la sessió vagi marcant el ritme de

resposta i que tots duguin el mateix. Aixó permet que sigui

suficient fer els aclariments necessaris una sola vegada.

** 4. En la majoria de casos es tracta de marcar amb una X

l'opció correcta. Normalment només es pot marcar una opció.

** 5. En el cas que puguin ser mes d'una les respostes a mar-

car, s'indica en la formulació de la pregunta o posant-ne el

nombre máxim entre paréntesis.
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6. Si hi ha preguntes que ells consideren que no poden contes-

tar perqué no ho saben o perqué no fan l'activitat que s'indi-

ca, etc. 1'han de deixar en blanc.

INDICACIONS CONCRETES

pág. 1

* BAR: El primer grup de barriades agrupa la part antiga de

Palma; el segon, 1'exterior de les Avingudes; el tercer, les

barriades deslligades del nucli urbá.

Si algún alumne no troba el nom de la seva barriada, pot es-

criure'1.

* Centre: El codi que s'indica al comencament d'aqüestes

normes. i

* LNA: Població de naixement. Si es fora de Mallorca^, no

es cap 'capital de provincia' o es fora de l'estat, que po-

sin també el nom de l'illa, la provincia, l'estat, etc. que

permeti localitzar-la.

* ARA: El nombre d'anys o 'S', si hi han viscut sempre.

* LRNA: = LNA.

* AAF: Només una; la que considerin principal.

* LN: = LNA

* AR: = ARA

* SL: s'ha de col•locar el codi de l'opció corresponent.

* E: = SL

* G: L'alumne també compta (si no té cap germá/ana, ha de mar-

car l'opció 1)

Ll: Es refereix a la llengua familiar originaria, de petits,

* NI : Si algú no té clara la pregunta, es pot recorrer a dir,

el qui dirigeix la sessió, «la llengua que jo xerr», natural-

ment si parla en «la llengua propia de les liles Balears».

Després d'haver contestat, convé fer-los fixar en la nota que

segueix. Vol dir que cada vegada que aparegui "llengua ( )"

ells han de substituir mentalment "( )" peí nom que han escrit
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en aquest punt del qüestionari i contestar en conseqüéncia.

Evidentment, ells no han d'escriure mai en cap resposta "llen-

gua ()"

pág. 2

* LC, LL, LP, LS: Es el primer cas de substitució de "( )"

peí nom que han donat a NI.

Han de marcar en cada cas el nivell que consideren que teñen

el pare, la mare i ells mateixos.

* EN: A partir d'aquesta pregunta basta que escriguin els

noms de les llengües de forma abreuj ada (com a mínim 3 lle-

tres). El qui dirigeix la sessió no els pot dir cap nom d'a-

quests, sobretot cátala o mallorguí.

* APLA: Poden marcar, com a máxim, dues opcions. Es el pri-

mer cas en qué apareix entre paréntesis el nombre máxim d'op-

cions a marcar.

NA, NAE: S'ha de marcar amb una X el nivell de cada área.

EIF: No es necessari contestar a «Per qué 1' estudies?».

Aquest mateix criteri s'ha d'aplicar a casos semblants (expli-

cacions de respostes).

*W: Convé fer-los entendre be el funcionament d'aquesta pre-

gunta. Fa referencia a la llengua que usen ells amb determi-

nades persones i la pregunta vol determinar si la llengua que

usen canvia tenint en compte la deis seus interlocutors. Si en

algún cas només es relacionen amb persones d'una sola opció de

les dues, han de deixar l'altra en blanc.

Pág. 3

*S: Poden escriure el nom de la llengua abreujat i, si hi va

be, cometes. Si en qualque situació de les descrites no saben

la resposta o no s'hi han trobat mai i no saben qué han de

posar, que la deixin en blanc.

*WE: S'han de fixar que hi ha dues opcions i que en cada cas

1'interlocutor entén les dues llengües.

*TV. . . R. . M...: Convé fer-los fixar quan només s'ha de po-

sar una X (quan no s'indica una altra cosa) i quan apareix el

«(2)» vol dir que en poden posar un máxim de dues.
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A partir d'aquí apareixen opcions buides. Les poden omplir si

no els satisfan les que s' of ereixen) ; si es així, cal especi-

ficar-les.

pág. 4

L1C. L2C, L3C: La segona part de les opcions s' ha de llegir

«2. M'hi obliguen els pares: ; 3. M'hi obliguen els profes-

sors: »

Pág. 5 ^

ASS: Han de llegir: «1' assignatura que mes m'agrada es:» i

«1'assignatura que m'agrada mes poc es:»

*LV: Han de comengar per la columna de 1'esquerra i compro-

var quin deis encapcalaments s'acosta mes a la seva realitat i

marcar-ho amb una X.

AC: «...que l'entén»= que entén la llengua en qué li parlen.

pág. 6

*ENL: Han de posar la lletra que precedeix l'opció triada en

l'espai que hi ha després de cada número, segons la importan-

cia que al seu parer tengui.

Oí i O2: Si hi ha mes d'una circumstáncia en qué ha ocorregut

poden marcar-les totes.

Pág. 7

*F: Convé fer-lc> fixar-se que l'enunciat F té distintes coes

(LUP, LUS, P i F)

IA: Només una, la que els agradi mes (segurament ho demana-

ran) .

MOLT IMPORTANT:

NOM I LLINATGES. DOMICILI

Escriure aqüestes dades es totalment opcional. S' ha posat al

final per evitar que, si ho posávem al comencament, identifi-
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car l'enquesta condicionas les respostes deis alumnes. Per

tant s'ha d'evitar, sense forcar-ho, que ho vegin en comencar-

la. En arribar-hi cal remarcar que es totalment voluntari po-

sar el nom i el domicili.

Els motius per qué es demana son dos:

a) per si s'bagues de verificar l'enquesta poder posar-se en

contacte amb alguns deis qui 1'han contestada i comprovar que

es correcta.

b) per si d'aquí a una serie d'anys es vol fer una enquesta

per determinar l'evolució de la mostra poder localitzar mes

fácilment el máxim d'individus (per carta, per exemple) i sol-

• licitar, si cal, de respondre un altre qüestionari.

De tota manera es totalment voluntari donar aqüestes dades. No

se'n fará cap ús públic.
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Universitat de les
liles Balears

Coordinació Educativa

POB. Poblacio on vius:

BAR. Si vius a Palma, indica la barriada.
Cort: El Sindical: Jaume IH-Bonaire: La Calatrava: La LJotja-El Bom: La Missió: La Seu: Monti-
Sion: Pea deis Patins: Puig de Sant Pere: Sant Jaume: Sant Nicolau:_

'Amanecer': Arxiduc: Avingudes: Bons Aires: Cas Capiscol: Camp d'Ea Serralta: Camp Redó: Can
Capes: El Jonquet: Foners: El Fortí: Els Hostalets: L'Olivera: La Soledat Pere Garau: Piafa de
Toros: Polígon de Llevant: Santa Catalina: Son Armadans: Son Cañáis: Son Cotoner: Son Dámelo:
Son Dureta: Son Espanyolet: Son Forteza: Son Gotleu: Son Oliva:

L'Arenal: La Bonanova: Cala Major: Can Pastilla: Can Pere Antoni: Casa Blanca: Coll d'en Rabassa:
El Molinar: El Pil.larí: El Rafal (Nou i Vell):_ El Terreno:_ Establiments: Genova: La Indioleria:_ La
Vilela: Les Cadenes: Les Meravelles: 'Los Almendros': Portopí: L'Aranjassa: Sant Agustí: Sant
Jordi: El Secar de la Real: Son Anglada: Son Criadera: Son Espanyol: Son Feniol: Son Flor: Son
Malferit: Son Peretó: Son Rapinya: Son Roca: Son Rullan: Son Sardina: Son Sena: Son Vida: Son
Xigala: Son Ximelis: Verge de Úuc: El Vivero:

Centre: Curs: (1) Ir BUP ; (2) Ir FP ; (3) COU ; (4) 2n de 2n FP

ANA.Any de naixement: 19 ; A2.Sexe: 0. Home: 1. Dona:

LNA. Poblado de naixement :

ARA.Anys de residencia a les Ules (S= sempre):

LRNA. Si no hi has viscut sempre, abans on vivies:

SLA.Situació laboral: O.Només estudii: ; l.També treball: ; 2.També cerc feina:

PA. Si treballes, professió:

AAF. Fora d'aquest centre, principal estudi o activitat que fas actualment:
(XEsportiva: ; 1.Recreativa, monitor d'esplai: ; 2.Comptabilitaf ; 3.1diomes: ; 4.1nformática:

; S.Musical/artística: ; 6. Perruqueria/Confecció: ;7. . :

PARE MARE

LN. LIoc de naixement:

AR. Anys de residencia a les IHes(S=sempre)

PR. Població de residencia ' '

SL. Situació:
l.Treballa; 2. Rendista; B.Pensionista/Jubilat; 4.Difunt

P. Professió

E. Estudis:
l.Sense 2.Primaris 3.Batxillerat,FP 4.Diplomatun 5.Universitaria

G. Quants de germans sou?: 1: ; 2: ; 3: ; 4: ; 5: ; 6 o mes:

Ll. Llengua primera de la mare: ; el pare: ; l'alumne/a:.

LMP. Quina llengua parlen els teus pares entre ells?:

En quina llengua et parla ta mare? MWA. I ton pare?PWA

W. Quina llengua parles habitualment amb:

MiaMARE: P.E1PARE: G£ls GERMANS:.

NI. Quin nom té la llengua propia de les Ules Balears?:

A partir d'ara, cada vegada que apareixi "llengua ()", pensa que entre els paréntesis hi ha la
rcsposta que has donat a la pregunta anterior.



El PARE LA MARE L'ALUMNE/A
La llengua ( ) Be Regular No Be Regular No Be Regular No
LC.L'entén?
LL.La sap Hegir?:
LP.La sap parlar?; I_~~
LS.La sap escriure?: ~^_

EN. Al teu barrí/poblé, quina llengua sents parlar majoritáriament...

1. al bar: ^___ 2. al carrer

3. a la botiga: 4. a l'església:.

5. a l'escola: 5. al lloc on practiques esports:

APLA. De quina manera has aconseguit parlar la llengua ( )? (2)
1. Semprel'he parlada. 2. He seguit curséis a part 3. Per la meva amiga/Peí meu amic.
4. Peí sistema escolar. 5. Encara no la parí. 6. Per algún familiar.
7. Pels meus amics. 8. Per la feina que faig. 9.Altres mitjans/moüus. Quins?:

DPLA. Si consideres que encara et resulta difícil de parlar-la marca un máxim de 2 dificultáis
o circumstáncies que et costa superar.

LA casa normalment parlam el castella. 2.No teñe companys/es que en la seva familia hi parlin.
3 JE1 companys m'hi parlen poc o gens. 4. Al lloc on vise no sent prácticament mai ningú que hi parli.

_ S.Consider que m'és difícil pronunciar-la be ó.Crec que es una imposició i no he d'aprendre-la.
7.No m'és útil ni té cap interés parlar-la. 8.M"és difícil haver de traduir constantment del castella.
9.Qualque vegada se nlian riguL. . 10£m fa vergonya, teñe por que se'n riguin.
1 l.No fa el cas, sempre hi he parlat 12.Altres. Quines:

NA. Quin nivel! consideres que en tens, en relació ais següents aspectes:

Pronuncia Gramática Ortografía Vocabulari
1. Molt bo
2.Bo •
3. Regular
4. Molt dolent

NAE. Quin consideres que es el teu nivell de castella, en relació ais següents aspectes?:
Pronuncia Gramática Ortografía Vocabulari

1. Molt bo
2. Bo
3. Regular
4. Molt dolent

EIF. Fora del teu centre, estudies cap idioma? Sí: No:

Quin? Per qué ('estudies?:

W. Quina llengua parles habitualment amb:
(Quan s'indica que parlen una llengua, slia de suposar que entenen l'altra. Escriu el NOM de la llengua que uses en cada cas)

C. ELS COMPANYS DE CLASSE
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ( ):

A. ELS AMICS DE BARRIADA/POBLE/CAPS DE SETMANA
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ():

F. ELS FAMILIARS TEUS DE MES DE 30 ANYS
l.Que parlen CASTELLA: . 2.Que parlen la llengua ( ):

V. LES PERSONES CONEGUDES DE MES DE 30 ANYS
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ( ): .

N. I AMB L'AMIC/AMIGA QUE MES TAGRADA:

T. I AMB ELS PROFESSORS
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ():



S.Quina llengua uses en les situacions segúents?:
Quan hl ha el nom de professions no saps en quina llengua parlen.

1. Amb un/a dependendent/a d'una botiga;

2. Amb un/a empleat/ada d'un bañe:

3. Amb un/a policia municipal:

4. Amb un/a policia nacional:

5. Amb un/a guardia civil:

6. Amb un/a professor/a:

7. Amb un/a cambrer/a:

8. Amb un/a empleat/da de l'Ajuntament: _

9. Amb un/a empleat/ada de discoteca/pub:

10. Si vas/anasses a demanar feina:

11. Amb un/a metge/essa:

12. Quan somies:

13. Quan t'enfades, l'expressions son en:

14. Quan fas comptes o operacions, les expressions son en:

15. Quan animes el teu equip, ho fas en:

16. Si contes acudits, normalment ho fas en:

17. Els apunts d'una classe en llengua castellana, els agafes en:.

18.1 els d'una classe en llengua (), en:

Tl.Quina llengua uses per teléfon quan telefones a un lloc públic o a una oficina i no saps

qui et contestará?:

T2. En quina llengua contestes al teléfon quan no saps qui et telefona?:

WE. Normalment, quina llengua uses quan parles a una persona

l.de llengua castellana?-saps que pot entendre la llengua ( ): :

2. que parla la llengua ( )?-saps que pot entendre el castellá:

TVU. Quan mires TV en llengua ( )?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ¡3. Esporadicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5.

TVD. Si mires TV en llengua ( ), quiñis canal/s sintonitzes mes? (2):
TVl(Circuit Balear): ; TV3: ; C33: ; Canal 9: ; Altres:_(Quina/es?: )

TVT. Si mires TV en llengua ( ), quina classe de programes, principalment? (2):
l.De tot tipus: ; 2.Esportius: ; 3.Serials: ; 4.Culturals: ; 5.Concursos: ;6. Pel.lícules: 7.
Musicals: 8: Informatius: 9: Dibuixos animats: 0. :

TV12. Quan mires TV en llengua castellana?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporadicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5.

TV22. Si mires TV en llengua castellana, quin/s canal/s sois sintonitzar més?(2):
TV1: ; TV2:! ; Anteiuú: ; TeleS: ; Canal*. Altres: (Quina/es?; )

TV32. Si mires TV en llengua castellana, quina classe de programes, principalment?(2):
l.De tot tipus: ; 2.Esportius: ; 3.Seriáis: ; 4.Culturals¡ ; 5.Concursos: ; 6. Pel.lícules: 7.
Musicals: 8: , Informatius: 9: Dibuixos animats: 0.: :



TV13. Quan mires TV en altres llengues (anglés, francés, italiá...)?:
1. Prácücament cada día: ; 2. Alguns dies a la setmana: ,3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ,4. Mai: 5.

Rl. Escoltes radio en llengua ( )?:
1. Prácücament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molu ;4. Mai: 5, :

R2. Si escoltes radio en Mengua ( ), quines emissores sois sintonitzar mes? (2):
1. Radio 4 (Radio Nacional): ;2. Radio 5 (Radio Nacional): ;3. Catalunya Música: ; 4. RAC: ; 5. Catalunya
Radio: ; 6. Radio local: (Quina?: ); 7. Altres: (Quina/es?.. )

R3. Si escoltes radio en llengua ( ), quina classe de programes, principalment?(2):
l.De tot tipus: ; 2.Esportius: ; 3.Musicals: ; 4.Culturals: ; S.Concursos: ; 6. Informatius: ;

R12. Escoltes radio en llengua castellana?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5.

R22. Si escoltes radio en llengua castellana, quines emissores sois sintonitzar mes? (2):
1. Radio 1 (R. Nacional): ; 2. Radio 2 (R. Nacional): ; 3. Radio 3 (R. Nacional) 4. Radio 80: ; 5. Antena3: ;6.
Radio Mallorca: 7. Radio Popular: 8. Radio Balear: ; 7. Altres: (Quina/es? )

R32. Si escoltes radio en llengua castellana, quina classe de programes, principalment? (2):
l.De tot tipus: ; 2,Esportius: ; 3.Musicals: ; 4.Culturals: ; S.Concursos: ; 6. Informatius: ;

7. :

R13. Escoltes radio en altres idiomes (anglés, francés, italiá...)?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5. :

MI. Escoltes música en llengua ( )?
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament: ;4. Mai: ; 5.

M2. Quins cantante o grups musicals en llengua ( ) t'agraden mes? (2)

1. 2..

M12. Escoltes música en llengua' castellana?
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament: ;4. Mai: ; 5.

M22. Quins cantants o grups musicals en llengua castellana t'agraden més?(2)

1. 2.

M13. Escoltes música en anglés?':
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament: ;4. Mai: ; 5.

M23, Quins cantants o grups musicals en anglés t'agraden més?(2)

1. 2
L Aproximadament, quants de Hibres llegeixes en un any? Escriu la xifra que correspon a cada
llengua.

1. En llengua (): ; 2. En llengua castellana: 3. En altres idiomes:

L1C. Quan llegeixes Hibres en llengua ( ), per quin motiu no fas?:
1. M'agrada llegir: ; Mlü obliguen: 2.els pares: ; 3. els professors:

4.

L2C. Quan llegeixes llibres en llengua castellana, per quin motiu no fas?:
1. M'agrada llegir: ; Mili obliguen: 2.els pares: ; 3. els professors:

4.

L3C. Quan llegeixes llibres en altres idiomes per quin motiu no fas?:
1. M'agrada llegir. ; Mili obliguen: 2.eli pares: ; 3. els professors:

4.



LB. Si pots llegir un ll ibre en llengua castellana o en llengua ( ), en quina ho fas?
1, En llengua (): 2. En llengua castellana; 3. De vegades en una i de vegades en l'altra:

Pl. Sois llegir/fullejar periódics o revistes en llengua ( )?
1. Sí: 2: No: 3. De vegades: ;4._ . :

P2. Si en Ilegeixes/fulleges, quins/es mes habitualment? (2):
l.Avui: ; 2JDian de Barcelona: ; S.Lluc: ; 4.E1 Mirall: ; 5.E1 Temps: ; ó.Set Dies: ; 8. Premsa local:

(Quina?:

P12. Sois llegir/fullejar periódics o revistes en llengua castellana?:

1. Sí: 2: No: 3. De vegades: ;4.

P2. Si en Ilegeixes/fulleges, quins/es mes habitualment? (2):
1.Última Hora: ; 2.Diario de Mallorca: ; 3. El Díalo: ; 4. Baleares: ; 5. El País: ; 6.La Vanguardia: ;

S.Altres: (Quina/es?: )

EA. A quin entorn del segúents consideres que has aprés mes la llengua ( )?
1. Familia: 2. Amics: 3. Barriada/poblé: ; 4. Centre d'EGB: 5. Centre de BUP:

6. TV: ; 7.

EGB. On has estudiat l'EGB?
Només hi has de posar el centre on has estudiat mes anys.

1:

ASS. L'assignatura que...
...mes m'agrada es: ...mes poc m'agrada es:

LV. A part de l'assignatura de llengua catalana, durant el curs actual, en el teu grup, es en
llengua ( ), prácticament:

l.A totes les 2.En aproxim. 3JEn 1 o 2 4.No ho es
assignatures la meitat en cap

liesexplicacions
del/la professor/a

2.E1 llibre de text

3.Les intervencions
d'alguns alumnes

4.Els meus exercicis i
exámens

5. Alguna activitat

LVA. En cursos anteriors he estat en un grup en qué es feia en llengua ( ):
A.Totalment totes les assignatures: B.Tolalment algunes assignatures: C.Algunes activitats en
totes les assig.: D.Algunes activitats en algunes assig.: E.En cap assignatura no s"hi ha fet mai res:

LE. Quina d'aquestes afirmacions s'acosta mes al que tu penses?:
A l'escoia m'ensenyen...

1. la llengua catalana general:
2. la ll.catalana general a partir de la variant mallorquína:
3. la llengua que parlen a Barcelona i no la de Mallorca:
4. la llengua mallorquína:
5. :

AC. Creus que es una falta d'educació...
1. Parlar en llengua ()a un castellanoparlmt que renten?: Sí: No:
2. Parlar en castella a un parlant de la llengua () que l'entén?: Sí: No:



ACT1. En una reunió si hi ha qualcú que entén amb dificultáis la Mengua ( ), quina solució
es mes correcta?:

1. Continuar parlant en llengua ( ) com si res:
2. Continuar parlant en llengua ( ), pero mes a poc a poc i aclarint els dublés:
3. Parlar tots en castellá:
4. Altres: (

ACT2. En una reunió mixta, quina solució et sembla mes correcta? (Tots entenen les 2
M e n g ü e s )

1. Només parlar en llengua () : 2. Només parlar en castellá:
3. Parlar casdascú com vulgui: 4. Parlar cadascú en la seva llengua:

LAE1 L'escola, quina/es llengua/ües creus que ha d'assegurar que els/les alumnes dominin?:

LAE2 Creus que s'han d'adoptar les mesures necessáries perqué siguí així? Sí No

LAE3. Si vols, cita'n algunes que puguin ajudar-hi:

LVE. Quina llengua hauria de ser ('habitual de l'ensenyament a Mallorca?
1. La llengua (): 2. Castellá: 3. Totes dues:
4. En tots els casos, la del/la professor/a: 5. En tots els casos, la de la majoria de l'alumnat de la classe:
6. :_

LAEE. Així com el castellá es llengua obligatoria de l'ensenyament ais territoris de l'Estat
espanyol que teñen una altra llengua, creus que al territori propi del castetlá hauria de ser
obligat l'estudi d'una altra llengua de l'esíat? Sí: No:

LOM. Així com el castellá es llengua oficial única ais territoris castellanoparlants, creus que
la llengua ( ) hauria de ser llengua oficial única a Mallorca? Sí: No:

UT. La llengua ( ) es una llengua útil? Sí: No:

UTF.A Mallorca, té mes oportunitats de trobar feina la gent que sap parlar en llengua ( )?

Sí: No:
NG. Seria bo que a Mallorca tothom parlas en llengua ( )? Sí: No:
PLM. Es bo que es procuri que a Mallorca es conservi l'ús de la Uengua ( )? Sí: No:
ENL. Ordena eis següents elentents en relació a la importancia (de major a menor) que teñen
per a la normalització lingüística, segons el teu parer (3)
a)L'escola; b)Els mitjans de comunicació; c)Les institucions polítiques; d)La familia; f)Els partits polítics; g)L'empresa
privada.
h) i):
1. 2. 3.

Ol.T'has vist obligat algún cop, contra la teva voluntat, a parlar en llengua ( )?
Sí: No:
En cas afirmatiu, en quines circumstáncies?

1: Amb familiars, amics. 5: Al treball, amb clients, al teléfon.
2: Quan algú m'hi parla. 6. En els contactes amb organismos oficiáis.
3. Anant a cercar feina. 7. Quan els professors m'hi parlen
4. Anant de compres. 8. Amb el professor de llengua catalana.
9. Amb els que la parlen 10

O2. T'has vist obligat alguna vegada, contra la teva voluntat, a parlar en Uengua castellana?
Sí: No:
En cas afirmatiu, en quines circumstáncies?

1: Amb familiars, amics. 5: Al treball, amb clients, al tetófon.
2: Quan algú m'hi parla. 6. En els contactes amb organismes oficiáis.
3. Anant a cercar feina. 7. Quan els prdfessors m'hi parlen
4. Anant de compres. 8. Amb el professor de llengua espanyola.
9. Amb els castellanoparlants 10.



F. Si en el fu tur vius a Mallorca, en quina llengua creus que...

LUP. parlarás a la Universitat/a la feina?

LUS. escriurás a la Universitat/a la feina?

P. parlarás a la teva parella?

1. Si parla la üengua (): 2. Si parla castellá: _

3. Si parla les dues llengües: 4. Si parla una altra llengua:

F...Í ais teus filis?

1. Si la teva parella parla la llengua (): 2. Si parla castellá:

3. Si parla les dues llengiies: 4, Si parla una altra llengua:.

IL. El mallorquí es:
1: Una variant geográfica de la llengua castellana (com també ho son l'andalús, el íléones, etc.)
2: Una variant geográfica de la llengua catalana (com també ho son el menorquí, el barceloní, el pallares, etc.)
3: Una llengua independen! (com també ho son el castellá, el cátala, el francés, etc.)
4:

IA. Si has de triar una de les següents opcions, tu et sents mes cómode dient que ets?
1. Andalús/a: 2. Balear: 3. Castellá/ana: 4. Cátala/ana: 5. Espanyol/a:
6. Mallorquí/ina: 7: :

IL2. Amb quina afirmado estás mes d'acord?
Una persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palma que-parlen en la llengua propia de la seva comunitat

autónoma...
1. parlen tres llengües diferents.
2. parlen en diferents variants de la mateixa llengua.
3. la de Barcelona i la de Valencia parlen en la mateixa llengua; la de Palma, en una altra.
4. la de Valencia i la de Palma parlen en la mateixa llengua; la de Barcelona, en una altra.

• 5. la-de Palma i la de Barcelona parlen en la mateixa llengua; la de Valencia, en una altra.

SIT1. Amb quina afirmado estás d'acord en relació a l'ús de la llengua ( )?
1. Cada vegada hi ha mes gent que la parla i la parlen mes correctament:
2. Cada vegada hi ha mes gent que la parla i la parlen mes incorrectament:
3. Cada vegada hi ha mes poca gent que la parla i la parlen mes correctament;
4. Cada vegada hi ha mes poca gent que la parla i la parlen mes incorrectament:

SIT2. Quina creus que es la situado de la llengua ( ) a Mallorca?
1. Está avan?ant cap a la seva normalització: 2. Está normalitzada; 3. Está avancant cap a la desaparició:

4.

A completar voluntáriament (aqüestes dades no es faran publiques)

Nora i llinatges:

Domicili: C/Pca: núm:_

MOLTES GRACffiS PER HA VER TENGUT LA PACIENCIA DE CONTESTAR AQUEST QÜESTIONARI.



ANNEX V. TAULES.



NOTA: Quan hem considerat que el valor de la Probabilitat extreta a partir de X tenia

interés, per les caracteristiques de les variables tractades a les taules, hi consta de la

següent manera (Prob. X = 'valor'). Hi indicara també el percentatge de caselles de cada

taula en qué les freqüéncies teóriques son excessivament baixes (menors de 5); en fer

Fanálisi deis resultáis i parlar de la dependencia de variables només ens referim ais

valors de les caselles en qué no es donen aquests valors baixos. Hem considerat oportú,

en la majoria de taules d'aquest annex, representar-hi tots els valors recollits; pero,

quan la variació de la Prob. X (causada per teñir en compte tots els valors de les case-

lles de la taula o només els que no ofereixen problemes de volum) es significativa ho

indicara.
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Taules (o grups de taules) relacionades amb el capítol 2 (Me-
todología) .

Pagines 585-602. DISQUET: I; ARXIU: TAU1. Taules

Cursos tractats 1
Població de residencia deis alumnes 2-4
Any de naixement deis alumnes 5
Sexe deis alumnes 6
Lloc de naixement deis alumnes 7-8
Anys de residencia deis alumnes a les liles 9-10
Lloc de residencia anterior deis alumnes 11
Alumnat que sempre ha viscut en territori de llengua
catalana 12
Lloc de naixement deis progenitors 13-14
Estudis deis progenitors 15-16
Nombre de germans 17

Taules (o grups de taules) relacionades amb el capítol 4
(L'ambit familiar).

Pagines 602-875.

L'ús de la llengua catalana a les famllies 18-168

Pagines 602-679. DISQUET: I; ARXIU: TAU1

Ll deis progenitors i deis alumnes 18-23

NOTA: Per un error en l'assignació de números a les Taules ens hem vist obligáis, per no haver de
refer tota la distribució, a assignar el número 515 a 44 Taules, les quals es diferencien amb Fadjunció
d'un número secundari (de l'l al 44) al costat del principal després de / (per exemple, 515/1, 515/2).
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Llengua d'ús familiar 24-37
Tipus de lloc de naixement deis progenitors . . . . 38-40
Ll deis alumnes segons el grup d'origen familiar . . . . 41
La llengua catalana a l'ámbit familiar del grup AUT . 42-107

Carácter!stiques deis alumnes del grup AUT
de Llcast 55-107

La llengua catalana a l'ámbit familiar del grup MXT 108-155
La llengua catalana a l'ámbit familiar \aerl grup IMM 156-167
Ús del cátala en l'ámbit familiar segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 168

Coneixements de llengua catalana a les famílies . . . 169-244

Pagines: 680-715. DISQUET: I; ARXIU: TAU2.

Domini de la llengua catalana en les diferents
habilitáis 169-171
Llengua usada pels progenitors amb els filis
i domini de l'expressió oral deis progenitors . . . 172-173
Domini de la llengua catalana en les diferents
habilitats segons el lloc de residencia 174
Coneixements de cátala de progenitors i filis . . . 175-186
Coneixements de cátala de progenitors i filis
segons el grup d'origen familiar 187-196
Coneixements de cátala de progenitors i filis
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 197-244

Domini relatiu de cátala i de castellá 245-428

Pagines: 716-838. DISQUET: I; ARXIU: TAU3

Grau de domini de cátala i de castellá 245-246
Domini comparat de cátala i de castellá 247-250
Domini comparat de cátala i de castellá segons
el grup d'origen familiar 251-263
Domini comparat de cátala i de castellá segons
el lloc de residencia 264-271
Domini comparat de cátala i de castellá segons
el curs en qué están matriculats 272-287
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Carácter!stiques deis alumnes que teñen el mateix
domini de cátala que de castellá 288-292
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá 293-294
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala 295-296
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá o
igual 297-302
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala o
igual 303-308
Domini superior o igual de cátala i de castellá
segons la Ll deis alumnes 309
Nivell de domini del cátala 310-313
Nivell de domini del castellá 314-317
Nivell de domini del cátala segons el grup
d'origen familiar 318-321
Nivell de domini del castellá segons el grup
d'origen familiar 322-325
Nivell de domini del cátala i del castellá
segons el grup d'origen familiar i el curs . . . . 326-349
Nivell de domini del cátala segons el curs . . . . 350-353
Nivell de domini del castellá segons el curs . . . 354-357
Domini comparat del cátala i del castellá 358-361
Domini comparat del cátala i del castellá segons
el grup d'origen familiar 362-373
Domini comparat del cátala i del castellá segons
el curs 374-389
Domini comparat del cátala i del castellá segons
el lloc de residencia 390-397
Domini comparat del cátala i del castellá segons
la Ll 398-409
Carácter!stiques deis alumnes que teñen el mateix
domini de cátala que de castellá 410-412
Caracterlstiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá en tots
els aspectes 413-414
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala en tots
els aspectes 415-416
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Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá en
algún aspecte i igual en els altres . . . .
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala en
algún aspecte i igual en els altres . I. . .

417-422

423-428

Entorns d'aprenentatge de la 1lengua catalana

Pagines: 839-875. DISQUET: I; ARXIU: TAU4.

429-469

Forma d'aprenentatge de la llengua catalana . . . . 429-430
Entorns mes afavoridors en 1'aprenentatge de la
llengua catalana 431
Forma i entorn d'aprenentatge de la llengua
catalana 432
Entorns mes afavoridors segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 433
Entorns mes afavoridors segons el curs 434
Entorns mes afavoridors segons la Ll 435
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana . . . 436-437
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana
segons el grup d'origen familiar 438-439
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana
segons la Ll 440-441
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 442-447
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana 448
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana segons el grup d'origen familiar . . . 449
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana segons el curs 450
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana segons la Ll 451
Entorn mes afavoridor, quan no es la familia, segons
el curs 452
Entorn mes afavoridor, quan no es la familia, segons
el lloc de residencia 453
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Entorn mes afavoridor, quan no es la familia, segons
el grup d'origen familiar 454
Entorn mes afavoridor segons la llengua que parlen
els progenitors 455
Entorn mes afavoridor segons el grup d'origen fami-
liar i el lloc de residencia/la llengua que parlen
els progenitors/el curs/la Ll 456-467
Forma d'aprenentatge i entorn on 1'han apresa mes . 468-469

Taules relacionadas amb el capítol 5 (L'entorn
lingüístic extra familiar)

Pagines: 877-1106

L'entorn immediat 470-515

Pagines: 877-913. DISQUET: I. ARXIU: TAU5

Llengua que senten mes en 1'entorn immediat . . . . 470-483
Llengua que senten mes en 1'entorn immediat segons
el lloc de residencia i el grup d'origen familiar . 484-515

L'escola 515/1-44

Pagines: 914-960. DISQUET: I. ARXIU: TAU6.

Grau de catalanització deis grups-classe segons
el curs 515/1-4
Grau de catalanització deis grups-classe de
centres públics i privats 515/5
Grau de catalanització deis grups-classe i
realització d'activitats en cátala pels alumnes 515/6-7
Grau de catalanització deis grups-classe segons
el grup d'origen familiar 515/8-9
Grau de catalanització deis grups-classe segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . 515/10
Grau de catalanització deis grup-classe actual i
altres experiéncies en cursos anteriors 515/11
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Catalanització de les explicacions del professor
segons el curs i el grup-classe 515/12-15
Catalanització deis llibres de text segons el
curs i el grup-classe 515/16-19
Catalanització de les intervencions d'alguns
alumnes segons el curs i el grup-classe 515/20-23
Catalanització deis exercicis i exáníens propis
segons el curs i el grup-classe 515/24-27
Catalanització d'activitats aillades segons
el curs i el grup-classe 515/28-31
Relació entre el grau de Catalanització del
grup-classe i la realització d'activitats en
cátala pels alumnes 515/32-33
Grau de Catalanització deis grups-classe segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 515/34-37
Grau de Catalanització del grup-classe actual
i altres experiéncies anteriors segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia . . . . 515/38-43
Reducció a dos grups deis alumnes segons el
grau de Catalanització deis grups-classe a
qué assisteixen 515/44

Els mitjans de comúnicaeió audiovisual i escrita

Pagines: 961-1106. DISQUET: II; ARXIU: TAU7.

Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals . .
Contacte relatiu amb els mitjans audiovisuals en
cátala o en castellá
Lectura de premsa en cátala i en castellá . . .
Lectura de llibres
Motius de la lectura de llibres

516-683

516-533

534-536
537-542
543-549
550-552

Llengua preferida en les lectures 553-555, 557

Grup d'origen familiar distribuits per cursos 556

Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá 558-566
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons el lloc de residencia . 567-572
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Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons el grup d'origen
familiar 573-578
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 579-587
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons la Ll 588-593
Nivell d'exposició comparada ais mitjans audio-
visuals en cátala i en castellá segons el grup
d'origen familiar 594-602
Nivell d'exposició comparada ais mitjans audio-
visuals en cátala i en castellá segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 603-620
Nivell d'exposició comparada ais mitjans audio-
visuals en cátala i en castellá segons la Ll . . . 621-629
Lectura de premsa en cátala i en castellá 630-631
Lectura de premsa en cátala i en castellá segons
la Ll 632-633
Lectura de premsa en cátala i en castellá segons
el grup d'origen familiar 634-635
Lectura de premsa en cátala i en castellá segons
el lloc de residencia 636-637
Nivell de lectura comparada de premsa en cátala
i en castellá 638
Lectura de premsa en cátala segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 639-641
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1' any 642
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1'any segons el grup d'origen familiar 643-645
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1'any segons la Ll 646-648
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1'any segons el grup d'origen familiar i el lloc
de residencia 649-660
Motius de lectura de llibres 661-663
Motius de lectura de llibres en cátala segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 664-666
Motius de lectura comparáis de llibres en cátala
i en castellá 667
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Motius de lectura de llibres en castellá segons el
nombre de llibres que llegeixen i el grup d'origen
familiar 668-671
Motius de lectura de llibres en cátala segons el
nombre de llibres que llegeixen i el grup d'origen
familiar 672-675
Llengua preferida en les lectures quan poden triar . . 676
Llengua preferida en les lectures quan poden triar
segons el grup d'origen familiar i el lloc de re-
sidencia 677-679
Llengua preferida en les lectures quan poden triar
segons el curs i el grup d'origen familiar . . . . 680-683

Taules relacionadas amb el capítol 6 (Usos de la
1 lengua catalana)

Pagines: 1107-1286

Os amb interlocutors coneguts 684-773

Pagines 1107-1163. DISQUET: II; ARXIU: TAU8.

Llengües usades amb coneguts segons la 1lengua
d'aquests 684-691
Llengües usades amb coneguts, amb independencia
de la llengua d'aquests 692-694
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i la seva llengua i el grup de
procedencia familiar deis alumnes 695-706
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i la seva llengua, i el grup de
procedencia familiar i el lloc de residencia deis
alumnes 707-745
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i la seva llengua, i la Ll deis
alumnes 746-758
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i el grup d'origen familiar i el
lloc de residencia deis alumnes 759-773
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Ús de la llengua catalana amb desconeguts 774-877

Pagines: 1164-1219. DISQUET II; ARXIU: TAU9.

Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons el grup
d'origen familiar deis alumnes 774-786
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia deis
alumnes 787-825
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons la Ll deis
alumnes 826-838
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons la Ll i el
deis el lloc de residencia deis alumnes 839-877

Usos interns i especiáis 878-899

Pagines: 1220-1237. DISQUET: II; ARXIU: TAU10.

Llengua usada en usos interns i especiáis segons
el grup d'origen familiar 878-881
Llengua en qué somien i llengua emprada en
les expressions quan s'enfaden 882
Llengua usada en usos interns i especiáis segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 883-895
Llengua usada per contar acudits segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 896-899

Usos condicionats 900-911

Pagines: 1237-1243. DISQUET: II; ARXIU: TAU10.

Llengua usada per prendre apunts en classes en
llengua castellana i en llengua catalana segons
el grup d'origen familiar 900-901
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Llengua usada per preñare apunts en classes en
llengua castellana i en llengua catalana segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 902-907
Llengua usada per respondre l'enquesta segons
el grup d'origen familiar 908
Llengua usada per respondre l'enquesta segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 909-911

L'ús de la llengua. Perspectiva de futur 912-942

Pagines: 1244-1285 DISQUET II. ARXIU: TAU11.

Respostes que només contemplen part de les opcions
de parella 912/1-7
Llengua que parlaran amb la parella segons la
llengua d'aquesta i el grup d'origen familiar
deis alumnes 912/8-11
Llengua que parlaran amb els filis segons la
llengua de la parella i el grup d'origen familiar
deis alumnes 912/12-15
Llengua que usaran amb la parella i el filis
segons la llengua de la parella i la Ll deis
alumnes 912/16-26
Llengua que usaran amb la parella i el filis
segons la llengua de la parella i la Ll i el
lloc de residencia deis alumnes 912/27-932
Llengua que usaran a la universttat o a la
feina segons el grup d'origen amiliar 933-934
Llengua que usaran a la universitat o a la
feina segons la Ll deis alumnes 935-936
Llengua que usaran a la universitat o a la
feina segons la Ll deis alumnes i el lloc de
residencia 937-942

- 570 -



Annex V. Taules

Taules relacionades amb el capítol 7 (Opinions sobre
els comportaments lingüístics)

Pagines: 1287-1424

Valoració de l'ús de la 1lengua catalana en

situacions conflictives 943-1001

Pagines: 1287-1325. DISQUET: II; ARXIU: TAU12.

Valoració del bilingüismo passiu segons el

grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . 943-944
Valoració del bilingüisme passiu segons el grup

d'origen familiar, el lloc de residencia i el nivell
de catalanització del centre escolar 945-962

Valoració del bilingüisme passiu segons la

Ll deis alumnes 963
Usos diversos del cátala deis alumnes de Llcat i Llbil
que valoren positivament el bilingüisme passiu . . 964-966

Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia 967-968

Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons la Ll

deis alumnes 969
Llengua a usar en reunions mixtes, segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia 970-971

Llengua a usar en reunions mixtes, segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia i el
nivell de catalanització del centre escolar . . . . 972-980

Llengua a usar en reunions mixtes, segons la Ll

deis alumnes 981
Valoració del bilingüisme passiu segons el grup

d'origen familiar 982-983
Valoració del bilingüisme passiu segons el grup

d'origen familiar i el lloc de residencia 984-989
Valoració del bilingüisme passiu segons la Ll

deis alumnes 990-991
Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants

que entenen amb dificultat el cátala segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 992-995
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Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons la Ll
deis alumnes 996
Llengua a usar en reunions mixtes, segons el grup
d'origen famil ar i el lloc de issidéncia 9Q7-1000
Llengua a usar en reunions mixtes, segons la Ll
deis alumnes 1001

L'obligació de parlar en una de les dues llengües . 1002-1057

Pagines: 1326-1365. DISQUET: III; ARXIU: TAU13.

S'han vist obligats a parlar, contra la seva voluntat
en cátala o en castellá, segons el grup d'origen
familiar 1002-1004
Circunstancies en qué s'ha vist obligats a parlar
en cátala o en castellá 1005-1007
S'han vist obligats a parlar, contra la seva voluntat
en cátala o en castellá, segons la Ll deis
alumnes 1008-1011
Circumstáncies en qué s'ha vist obligats a parlar
en cátala o en castellá, segons la seva Ll deis
alumnes 1012-1015
Alumnes que citen mes de 3 circumstáncies en
qué s'han vist obligats a parlar en cátala o
en castellá 1016-1017
S'han vist obligats a parlar en cátala,
segons el lloc de residencia 1018-1019
Circumstáncies en qué s'ha vist obligats a parlar
en cátala o en castellá, segons el lloc de
residencia 1020-1021
S'han vist obligats a parlar en cátala o en
castellá, segons el curs 1022-1023
S'han vist obligats a parlar en cátala o en
castellá, segons el grup d'origen familiar i
el curs 1024-1029
Usos diversos deis alumnes de Llcast, segons si
s'han vist obligats a parlar en cátala o no . . . 1030-1057
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Les assignatures que mes agraden i les que agraden
menys ais alumnes 1057b-1081

Pagines: 1366-1424. DISQUET: III. ARXIU: TAU14.

Codis de les assignatures 1057b
L'assignatura que menys agrada segons el curs 1058
Assignatures que menys agraden per grups-classe
i nombre de grups, segons el curs 1059
Classificació del centres peí tipus, la ubicació
i la proporció d'alumnes que citen la Llengua
Catalana com a assignatura que menys els agrada . . . . 1060
Assignatura que menys agrada segons el centre en
qué estudien 1061
Percentatge d'alumnes que citen la Llengua Catalana
com 1'assignatura que menys els agrada, segons
el grau de catalanització del centre 1062
Assignatura que menys els agrada, segons el grup
d'origen familiar, el lloc de residencia
i el curs 1063-1071
Assignatura que menys els agrada, segons la Ll
deis alumnes i el curs 1072-1074
Assignatura que mes els agrada, segons el curs . . . . 1075
Assignatura que mes els agrada, segons el grup
d'origen familiar i el curs 1076-1078
Assignatura que mes els agrada, segons la Ll
deis alumnes i el curs 1079-1081

Taules relacionados amb el capítol 8 (Opinions sobre
la situado de la llengua catalana a 1 'actual!tat)

Pagines: 1425-1464. DISQUET: III; ARXIU: TAU15.

L'extensió social de l'ús de la llengua catalana . 1082-1100

L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar 1082
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L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons la Ll deis alumnes 1083
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar i la Ll . . . . 1084-1089
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1090
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el curs 1091
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar 1092-1093
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons la Ll deis alumnes 1094-1095
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1096-1098
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el curs 1099-1100

Evolució general del canvi lingüístic 1101-1123

Evolució general del canvi lingüístic, segons
el grup d'origen familiar 1101
Evolució general del canvi lingüístic, segons la Ll . . 1102
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el grup d'origen familiar i la Ll 1103-1108
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1109
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el curs 1110
Evolució general del canvi lingüístic, segons el
grup d'origen familiar 1111-1113
Evolució general del canvi lingüístic, segons la
Ll deis alumnes 1114-1115
Evolució general del canvi lingüistic, segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 1116-1121
Evolució general del canvi lingüistic, segons el
curs 1122-1123
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La utilitat de la llengua catalana 1124-1149

Utilitat de la llengua catalana 1124-1125
La llengua catalana es útil, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 1126
La llengua catalana es útil, segons el curs 1127
La llengua catalana es útil, segons la Ll
deis alumnes 1128
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1129
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
el curs 1130
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
la Ll deis alumnes 1131
La llengua catalana es útil, segons el grup d'origen
familiar 1132
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina. segons
el grup d'origen familiar 1133
La llengua catalana es útil, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia . . 1134-1139
La llengua catalana es útil, segons el curs 1140
La llengua catalana es útil, segons la Ll deis
alumnes 1141
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
el lloc de residencia 1142
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1143-1147
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina,
segons el curs 1148
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina,
segons la Ll deis alumnes 1149
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Taules relacionados amb el capítol 9 (Opinions sobre

la normalització lingüística)

Pagines: 1465-1562. DISQUET: III. ARXIU: TAU16.

Els factors que afavoreixen la normalització
lingüística 1150-1168

Factors principáis en la normalització
lingüística 1150-1151
Factors principáis en la normalització
lingüística, segons el grup d'origen familiar . . 1152-1155
Factors principáis en la normalització
lingüística, segons el grup d'origen familiar
i el lloc de residencia 1156-1159
Factors principáis en la normalització
lingüistica, segons la Ll deis alumnes 1160-1163
Factors principáis en la normalització
lingüística, segons el curs 1164-1168

La llengua catalana a 1'escola 1169-1201

Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar,
segons el grup d'origen familiar 1169
Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
i sidéncia 1170-1173
jmbre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar,

segons la Ll deis alumnes 1174
Nombre de llengües que l'escola ha d'ensenyar,
segons el curs 1175
Llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons el grup d'origen familiar . . . 1176
Llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons el grup d'origen familiar i
el lloc de residencia 1177-1180
Llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons la Ll deis alumnes 1181
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Llengües que 1'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons el curs 1182
Llengua habitual de 1'ensenyament 1183
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 1184
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons la Ll
deis alumnes 1185
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el curs . . . 1186
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el
grup d'origen familiar, el lloc de residencia i
el grau de catalanització del centre 1187-1195
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el
grup d'origen familiar 1196
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 1197-1199
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons la
Ll deis alumnes 1200
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el curs . . 1201

Equiparació oficial del cátala i del castellá . . . 1202-1230

Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el grup d'origen familiar 1202
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el grup d'origen familiar 1203
Model escolar bilingüe per a tot l'estat i
oficialitat única del cátala a Mallorca 1204
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el grup d'origen familiar i lloc de residencia . 1205-1211
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el curs 1212
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el grup d'origen familiar i el curs 1213-1215
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
la Ll deis alumnes 1216-1217
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1218-1224
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el curs 1225
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Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el grup d'origen familiar i el curs 1226-1228
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
la Ll deis alumnes 1229-1230

El manteniment social de la llengua 1231-1263

Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar 1231
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar 1232
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 1233
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el curs . . . 1234
Seria bo que tothom parlas cátala, segons la Ll
deis alumnes 1235
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia . . . . 1236-1241
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el curs . . . 1242
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar i el curs 1243-1245
Seria bo que tothom parlas cátala, segons la Ll
deis alumnes 1246
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1247
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el curs 1248
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
la Ll deis alumnes 1249
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 1250-55
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el curs 1256
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar i el curs 1257-1259
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
la Ll deis alumnes 1260
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el lloc de residencia i la Ll deis alumnes . . . 1261-1263
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Taules relacionades amb el capítol 10 (La identitat deis
alumnes i de la llengua de Mallorca)

Pagines: 1563-1684

Autoidentificació 1264-1314

Pagines: 1563-1590. DISQUET: III; ARXIU: TAU17.

Gentilici amb qué s'identifiquen mes 1264-1265
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1266
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
la Ll deis alumnes 1267
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
el grup d'origen familiar 1268
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 1269-1271
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
la Ll deis alumnes 1272
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
la Ll deis alumnes i el lloc de residencia . . . 1273-1276
Algunes opinions sobre la llengua, segons la Ll
deis alumnes i el tipus de gentilici amb qué
s'identifiquen mes 1277-1296
Alguns usos, segons la Ll deis alumnes i el

tipus de gentilici amb qué s'identifiquen mes . . . 1297-1314

El nom de la llengua 1315-1434

Pagines: 1591-1684. DISQUET: III; ARXIU: TAU18

Nom de la llengua propia de les liles Balears,
segons el grup d'origen familiar 1315-1316
El mallorquí es..., segons el grup d'origen
familiar 1317
Una persona de Valencia, una de Barcelona i una
de Palma parlen..., segons el grup d'origen familiar . 1318
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Taules d'identitat de la llengua a partir deis
alumnes que resten sense reconéixer la unitat de
la llengua catalana 1319-1331
La qúestió del nom i identitat de la llengua
entre els alumnes del grup AUT, segons el lloc
de residencia 1332-1340
La qüestió del nom i identitat de la llengua
entre els alumnes del grup MXT, segons el lloc
de residencia 1341-1349
La qüestió del nom i identitat de la llengua
entre els alumnes del grup IMM, segons el lloc
de residencia 1350-1358
La qüestió del nom i identitat de la llengua
segons el curs i el grup d'origen familiar . . . 1359-1416
Ll deis alumnes 1417
Nom que donen a la llengua catalana els que
la teñen com a Ll, segons el grup d'origen
familiar 1418
Nom que donen a la llengua catalana els que
en fan ús en determinades situacions, segons
el grup d'origen familiar 1419-1426
Nom que donen a la llengua catalana en de-
signar-la perqué sigui present a l'escola,
segons el grup d'origen familiar 1427-1430
Nom que donen a la llengua catalana en de-
signar-la perqué sigui present a l'escola,
segons el lloc de residencia 1431
Llengua que els ensenyen a l'escola, segons
el centre a qué assisteixen 1432
El mallorquí es... segons la resposta < le donen a
qué parlen una persona de Valencia, un^ de Barcelona
i una de Palma 1433
El nom de la llengua propia de les liles Balears,
segons el tipus de gentilici amb qué s'identifiquen

mes 1434
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Taules relacionades amb el capítol 11 (Incidencia de la varia-
ble sexe)

Pagines: 1685-1905. DISQUET: IV. ARXIU: TAU19.

Alumnes del grup AUT, segons el lloc de residencia
i el sexe 1435-1571

La llengua catalana a l'ámbit familiar 1435-1446
Ús de la llengua amb interlocutors coneguts . . . 1447-1472
Ús de la llengua amb interlocutors desconeguts . 1473-1494
La llengua en els usos interns i especiáis . . . 1495-1504
La llengua en els usos condicionats 1505-1508
La llengua usada en el teléfon 1509-1512
Llengua de preferencia en la lectura de llibres . 1513-1514
Nom i identitat de la llengua propia de
les Ules Balears 1515-1522
Valoració de l'ús de la llengua en situacions
conflictives 1523-1530
Opinió sobre la llengua catalana a l'escola . . . 1531-1534
Opinió sobre 1'oficialitat única del cátala
a Mallorca 1535-1536
Opinió sobre la utilitat de la llengua catalana . 1537-1540
Opinió sobre la generalització de l'ús de la
llengua catalana 1541-1542
Opinió sobre la conservació de la llengua
catalana a Mallorca 1543-1544
Opinió sobre la situació de la llengua catalana
a Mallorca 1545-1548
Obligació de parlar en cátala o en castellá
contra la seva voluntat 1549-1552
Previsions d'ús del cátala en el futur 1553-1571

Alumnes del grup MXT, segons el lloc de residencia
i el sexe 1572-1709

La llengua catalana a l'ámbit familiar!572-1583
Ús de la llengua amb interlocutors coneguts .
Ús de la llengua amb interlocutors desconeguts
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La llengua en els usos interns i especiáis . . . 1633-1641
La llengua en els usos condicionats 1642-1645
La llengua usada en el teléfon 1646-1649
Llengua de preferencia en la lectura de llibres . 1650-1651
Nom i identitat de la llengua propia de
les liles Balears 1652-1659
Valorado de l'ús de la llengua en situacions
conflictives 1660-1667
Opinió sobre la llengua catalana a l'escola . . . 1668-1671
Opinió sobre 1'oficialitat única del cátala
a Mallorca 1672-1673
Opinió sobre la utilitat de la llengua catalana . 1674-1677
Opinió sobre la generalització de l'ús de la
llengua catalana 1678-1679
Opinió sobre la conservació de la llengua
catalana a Mallorca 1680-1681
Opinió sobre la situació de la llengua catalana
a Mallorca 1682-1685
Obligació de parlar en cátala o en castellá
contra la seva voluntat 1686-1689
Previsions d'ús del cátala en el futur 1690-1709

Alumnes del grup IMM, segons el lloc de residencia
i el sexe 1710-1718

La llengua catalana a l'ámbit familiar 1710-1721
Ús de la llengua amb interlocutors coneguts . . . 1722-1747
Ús de la llengua r o interlocutors desconeguts . 1748-1769
La llengua en els sos interns i especiáis . . . 1770-1779
La llengua en els usos condicionats 1780-1783
La llengua usada en el teléfon 1784-1787
Llengua de preferencia en la lectura de llibres . 1788-1789
Nom i identitat de la llengua propia de
les Ules Balears 1790-1797
Valoració de l'ús de la llengua en situacions
conflictives 1798-1805
Opinió sobre la llengua catalana a l'escola . . . 1806-1809
Opinió sobre 1'oficialitat única del cátala
a Mallorca 1810-1811
Opinió sobre la utilitat de la llengua catalana . 1812-1815
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Opinió sobre la generalització de l'ús de la
llengua catalana
Opinió sobre la conservació de la llengua
catalana a Mallorca
Opinió sobre la situació de la llengua catalana
a Mallorca
Obligació de parlar en cátala o en castellá
contra la seva voluntat
Previsions d'ús del cátala en el futur . . . .

1816-1817

1818-1819

1820-1823

1824-1827

1828-1848

Llengua usada per contestar el qüestionari, segons
el grup d'origen familiar, el lloc de residencia i
el sexe deis alumnes 1849-1854

Els arxius que contenen les taules son de Word Perfect 5.1.

A part de l'opció manual, es pot accedir a qualsevol taula
fent la recerca automática del número de taula o del número
de página.
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