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la vostra humil ascendència.
dir que sou de Canovelles, per
molt amunt que arribeu.

negueu

sàpiga greu

Penseu que al món val tant aquest poblet humil, com
la ciutat més gran de la Terra.
...

I penseu que, Canovelles, aquest poblet vostre,

tanpetit com és,
com

té una ànima,
moltspobles més grans...

Discurs de FRANCESC TORRES VILLA, últim
alcalde de Canovelles abans de la Guerra Civil, fet al
Setembre del 1929.
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0 Introducció
Primer de tot, he d'aclarir que des que vaig sentir parlar del Treball de Recerca,
vaig saber que el faria de quelcom relacionat amb Canovelles, la meva ciutat.
Des de sempre m'he sentit molt identificat amb Canovelles, la seva gent, el seu dia a
dia... em sento orgullós de formar-ne part. Per això he triat el meu municipi com a
camp d'estudi del meu treball.
També cal que digui que sento una gran atracció per la societat, per allò que la gent
pensa, pels seus problemes, per l'actualitat, les relacions entre les persones... i en aquest
sentit Canovelles ofereix un panorama molt atractiu: una societat composta per gent
provinent d'ètnies diverses, de molts paTsos i amb tradicions i maneres de comprendre
el món molt diferenciades.
Però que seria la gent si no pogués expressar-se oralment? Com podríem posicionar-nos
dins la societat i relacionar-nos-hi si no parléssim? És a partir d'aquesta reflexió que
vaig deduir que la llengua és el mecanisme imprescindible que ens uneix, que ens ajuda
a interconnectar-nos. M'agrada la llengua com a nexe entre persones, com a mecanisme
que uneix la gent dins la societat, com a allò que fa que tots ens entenguem i puguem
viure en convivència. Canovelles, com a ciutat acollidora de nouvinguts, presenta un
paisatge lingüístic molt atractiu, compost per moltes llengües provinents d'arreu del
món, que en arribar aquí es barregen amb les nostres...
Per tant tenim societat, llengua i Canovelles. Del conjunt d'aquests tres elements i
l'interès que em susciten ha sorgit el meu Treball de Recerca: un estudi sociolingüístic
de Canovelles. Es tracta d'un treball que té com a principal objectiu esbrinar com es
distribueixen les llengües per Canovelles en quant al nombre de parlants, i per a quines
comunicacions les fan servir els habitants de la ciutat. Sempre he volgut donar un
enfocament totalment objectiu al meu treball, és a dir, mai no m'he centrat en l'estudi
de cap llengua en particular i la seva relació amb Canovelles, sinó que simplement m'he
dedicat a exercir d'observador, i mirar de reproduir dins el treball amb la màxima
transparència allò que la població de Canovelles parla, buscar-ne les causes i establir
relacions amb factors de tot tipus (ètnics, socials, etc.) El mecanisme utilitzat per assolir
l'objectiu del treball han estat les enquestes, compostes per quatre senzilles preguntes
sobre diferents aspectes relacionats amb l'ús de la llengua en quatre àmbits (la família,
els amics, la lectura i internet), que donen una visió global dels usos lingüístics dels
canovellins. Per tant, en certa manera, aquest treball és també un recull estadístic que
ens dóna una impressió general de la Canovelles actual en quant al seu vessant

sociolingüístic.
Així doncs, convido a
saber com som els seus

qui vulgui
habitants,

a conèixer Canovelles una mica més, a qui
i què parlem, a fer un cop d'ull a aquest estudi.

CANOVELLES, juliol 2007 — gener 2008
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CAPíTOL
Marc històric
L'evolució de la
sobre la llengua

social de l'estudi

població de Canovelles i els efectes

1.1. Evolució històrica de la

població de Canovelles

1.1.1. Des de l'època medieval fins mitjan segle XX
Ja a l'època medieval Canovelles comptava segons els registres fogatgers, amb
15 focs l'any 1381. Seguint aquest model estadístic, ens trobem amb 24 focs l'any 1515
i amb 23 l'any 1553. En aquesta època la llengua utilitzada a Canovelles era el català en
percentatge de 100%.
A d'altres registres més propers als nostres temps trobem que l'any 1787 Canovelles
amb prou feines arribava als 173 habitants; l'any 1860 en tenia 301 i l'any 1900
n'arribava als 335. A mitjan segle XX, l'any 1950, Canovelles comptava amb 631
habitants. Fins aquest moment el català seguia sent la llengua pròpia d'un territori

monolingüe.
1.1.2. Segona meitat del segle XX

És entre els anys 1950 i 1980 quan Canovelles augmenta més la seva població
per tant, on hi trobem el major nombre de variacions en quant a l'ús de la llengua.
En qüestió de 30 anys, Canovelles va rebre una sèrie de fortes onades immigratòries
(primera sèrie d'onades migratòries), provinents en la seva majoria del sud d'Espanya
(Andalusia i Extremadura) i d'altres territoris de l'Estat, així com també algunes
d'interiors (com els ripollesos que van arribar a Canovelles als anys 60).
La causa d'aquestes onades d'immigrants les trobem en la forta expansió industrial
pròpia de l'època al Vallès Oriental i, en concret, a Canovelles i Granollers, ciutat per a
la qual Canovelles va esdevenir un municipi-dormitori.
Així doncs, l'evolució de la població de Canovelles va ser:
1960 -> 3.061 habitants
1970
8.100 habitants
1981 -> 12.093 habitants
Per tant, Canovelles va passar dels 631 habitants de l'any 1950 als 12.093 de
1981, i la població va multiplicar-se per 20 en aquest període.
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1.1.3. Finals del segle XX
En aquest moment, la població

-

paisatge sociolingüístic

inicis del segle XXI

la dècada dels 90 va
començar
produir-se la segona sèrie d'onades immigratòries, que encara és vigent i
continua avui en dia, i que es va començar a fer palesa sobretot del 1996 en endavant.
En aquest cas les migracions provenien de l'estranger, sent el Marroc primer, l'Amèrica
llatina després (Bolívia i Equador principalment) i l'Africa sub sahariana en darrer
terme (Senegal, Gàmbia, Guinea, Mauritània i Mali) les principals zones emissores
d'immigrants. Ja entrat el segle XXI, van començar a arribar nous grups d'immigrants,
provinents en aquest cas de l'Europa de l'est (Romania i Ucraïna) i el Pakistan. De tota
manera i fins els nostres dies, tots els grups esmentats
segueixen sent emissors
en
a
l'àmbit
de
Canovelles
i
de
és
el
d'immigrants quant
fet,
període 2001-2007 quan el
flux d'immigrants estrangers que estan arribant a la nostra ciutat s'ha accentuat més.
Amb tot, el creixement demogràfic que es va experimentar a Canovelles entre els anys
1950 i 1980 no es va repetir ni s'està repetint de bon tros en aquesta segona sèrie
d'onades immigratòries, ja que els estrangers (nascuts fora d'Espanya) representen avui
en dia un 23'69% de la població canovellina.
Aquest fenomen ha causat que Canovelles gaudeixi actualment d'un panorama
lingüístic variadíssim, on s'hi parlen llengües provinents d'arreu del món.
Canovelles compta avui en dia amb 16.202 habitants, 3.839 dels quals són estrangers
(de fora de l'estat espanyol), i amb un total de 58 nacionalitats diferents.
va

estancar-se

fins

que

a

a

Taula núm. 1: Evolució demogràfica de Canovelles

Any
1381
1515
1553

Habitants
(15)
(24)
(23)

1787

173

1860

301

1900

335

1950

631

1960

3.061

1970

8.100

1981

12.093

1987

12.557

1991

13.326

1996

13.287

2001

12.912

2007

16.202

(focs)

Taula núm. 2: Població històrica de Canovelles segons la nacionalitat

Any
2007

Espanyola

Resta UE

Resta

Europa

America
Africa

N.
Central

Total
Amèrica

Asia i

del Sud

Oceania

12.363
12.135

53
14

215
53

2.220
502

39

1.240

72

16.202

2001

15

18

12.912

1996
1991

12.985
13.151

34

11

226

10

13

0

153

10
5

175
11
4

0

13.287
13.326
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1.2. Efectes sobre la Ilenqua: conflictes linqüístics
1.2.1.Factors que determinen la

integració lingüística

al català

dels immigrants
El fenomen i l'evolució demogràfica de Canovelles des del punt lingüístic és
complex. Dins el primer període immigratori, la població va multiplicar-se per vint en
qüestió de trenta anys, i la procedència no catalana de la majoria dels immigrants va
repercutir en la conformació del panorama lingüístic del municipi, que va veure com del
monolingüisme català dels anys 40-50 es passava a una situació on el castellà era la
llengua predominant de llarg.
La immigració exterior que està arribant a Canovelles des de fa una dècada llarga també
contribueix a la modificació contínua del paisatge sociolingüístic, que des de fa uns
anys veu com als carrers de Canovelles cada vegada s'escolten més llengües.
Però abans de passar a explicar per períodes els fenòmens sociolingüístics de la història
recent de Canovelles en relació amb l'evolució demogràfica, senyalarem els factors
determinants de la integració lingüística al català de la població immigrada. N'hi ha de
molt diversos, però n'esmentarem una selecció extreta d'estudis realitzats per
sociolingüistes com Recolons, Fabregat i Bastardas (tots ells realitzats entre 1978 i el
1985). Són els següents:
El grau de catalanitat de l'ambient social. L'immigrant, en arribar a la
societat catalana, tindrà més oportunitats i probabilitat d'aprendre el català
quants més catalanoparlants hi hagi al seu entorn.
L'edat d'arribada. Per raons evidents, quant més jove sigui una persona, més
temps per endavant i més facilitat tindrà per aprendre la nova llengua.
Factors institucionals. L'ús de la llengua als mitjans comunicatius i públics,
l'ensenyament i l'aprenentatge dins el sistema educatiu, en definitiva, el prestigi
de la llengua, repercutirà de manera important en la imatge que l'immigrant
adquireixi del català, i per tant, en la seva predisposició per aprendre'l. Cal
destacar, però, que en el cas dels mitjans comunicatius l'ús del català passa
desapercebut pels immigrants que provenen de fora l'Estat espanyol en moltes
ocasions, ja que actualment gairebé tots els nouvinguts instalten antenes
parabòliques a les seves llars que els permeten de veure cadenes i programes de
televisió dels seus països d'origen i en la seva llengua pròpia, i per tant i en
aquest sentit l'efecte d'aquest factor s'anul-la. Nogensmenys, aquesta situació no
es donava en els casos dels immigrants de la primera sèrie d'onades migratòries,
i per tant aquest factor sí que els va influir.
La semblança o diferència a la llengua d'origen. Aquest és un factor que pren
o no importància depenent de l'interès que tingui el nouvingut en aprendre
català. Si la persona en qüestió no està gens interessada en integrar-se
lingüísticament al català, per molt que la seva llengua materna s'hi assembli,
aquest factor no serà determinant. Per contra, si el nouvingut té interès en
aprendre català, la semblança de la seva llengua d'origen al mateix facilitarà

aquest procés d'aprenentatge.
L'acolliment o el rebuig per part de la societat receptora. Si l'immigrant se
sent discriminat o marginat, o si els autòctons modifiquen la seva conducta
lingüística alhora de tractar-hi, tindrà més dificultats per integrar-se. Aquest
factor pren molta importància en la integració lingüística de l'immigrant perquè
repercuteix en la confiança del nouvingut envers la societat acollidora i per tant
pot modificar decisivament l'actitud de la persona en qüestió.
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Parlem dels factors determinants en quant a la integració lingüística al català perquè en
el moment en què van començar a arribar els primers immigrants de la primera sèrie
d'onades migratòries a Canovelles, el poble era un territori monolingüe de parla
catalana. Aquests factors ens serviran per comentar els conflictes lingüístics del període
1950-1980, i també per fer referència a la situació del català en relació als immigrants
de la segona sèrie d'onades migratòries.

1.2.2. Conflictes lingüístics del període 1950-1980
l'increment sobtat de població del període 1950-1980
provocar que es passés d'una situació en què tothom parlava en català, si més no en
l'àmbit familiar (tot i la persecució franquista, que aleshores hi era present) a una
situació en què la gran majoria de la població tema el castellà com a llengua materna
En el sentit de la

llengua,

va

(1980).
Analitzant les situacions en relació a l'evolució demogràfica, se'n pot extreure una gran
quantitat de conflictes lingüístics, derivats del contacte entre el castellà i el català.
Entre els anys 1950 i 1980 es va passar d'un ambient de monolingüisme social abans
del règim franquista (l'ús únic del català en tots els àmbits) a una situació que es podria
catalogar de diglòssia municipal (1980) en què el català va ser considerat com a llengua
B, marginada, minoritzada o submergida, en desventatge del castellà (llengua A o
dominant), que va passar a ser la primera llengua d' ús al municipi.
Els perquès els trobem en dues circumstàncies de diferent natura:
El règim franquista, que va prohibir l'ús del català, si bé se'n seguia parlant
dins l'àmbit de la família i que va "imposar" el panorama de diglòssia per la
força. Aquest factor es podria emmarcar dins els institucionals que hem
esmentat a l'apartat anterior, ja que la no oficialitat del català i en definitiva la
prohibició del seu ús va provocar un nul o molt lent aprenentatge del català entre
la població immigrada.
L'arribada massiva de gent de parla castellana, que en superar en nombre a
la de parla catalana no va trobar la necessitat prioritària d'aprendre català, i el
castellà va acabar erigint-se com a llengua dominant, derivant aixe, en una
situació de diglòssia no obligada en aquest cas.
En relació amb els factors determinants de la integració lingüística dels
immigrants es podria dir aquí que el grau de catalanitat de l'ambient social no va
ser determinant, perquè si bé a l'inici de les immigracions tothom a Canovelles
era catalanoparlant, la manera "agressiva" en què van arribar els nouvinguts va
anul•lar aquest efecte, i en pocs anys la gent de cultura originària no catalana va
superar a la de cultura catalana.
transformar-se a
l'època postfranquista (de començament dels anys 80 en endavant) en una situació on
majoritàriament hi predominava un bilingüisme social (coneixement i parla del català i
del castellà per part la població) gràcies a l'acció de la normalització lingüística,
combinat amb un monolingüisme individual que conservaven alguns grups de persones
immigrades que bé per la manca de necessitat o bé per la manca de possibilitats d'estudi
no van integrar-se lingüísticament al català.
Tot

i així, aquesta situació de

diglòssia discriminant
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Variacions

en

quant a

l'ús de la

sociolingüístic

llengua a Canovelles

MONOLINGOISME
català

•

franquisme

DIGLÒSSIA

Llengua A: castellà
Llengua B: català
ARRIBADA MASSIVA
CASTELLANOPARLANTS

BILINGÜISME

MONOLINGÜISME

SOCIAL

INDIVIDUAL

1.2.3. Situació lingüística derivada de la segona sèrie d'onades

migratóries
Després d'una dècada (anys 80) en què no hi va haver gaire moviments
migratoris, Canovelles va començar a rebre a la dècada dels 90 la ja esmentada segona
sèrie d'onades migratòries.
Aquesta sèrie d'onades està provocant (perquè és aquest un fenomen que segueix
donant-se) que el panorama lingüístic de Canovelles hagi passat d'estar dominat per
dues llengües (català i castellà) a comptar amb més d'una desena de llengües utilitzades
per diferents grups minoritaris que es distribueixen en desigual nombre de parlants.
Quan analitzem aquest fenomen (el de la immigració actual) no es pot parlar
estàticament, com si fos quelcom queja ha passat i ha deixat les seves conseqüències, ja
que es tracta d'un fet que influeix el panorama lingüístic d'una manera constant i
dinàmica., i per tant tota l'anàlisi s'ha de fer des d'un punt de vista molt actual, tot
coneixent que les conseqüències i els fets que això provoca envers la llengua s'estan
donant ara mateix, en els nostres dies.
Desglossant les aportacions lingüístiques dels grups d'estrangers immigrats, trobem que
l'àrab en el cas dels marroquins i el castellà en el cas dels sud-americans és la llengua
materna més comuna entre aquest conjunt de persones.
1.2.3.1. Els sud-americans
L'arribada d'immigrants provinents d'Amèrica del Sud (Equador, Bolívia,
Argentina, Paraguai, etc) no ha influït massa l'esquema lingüístic que hi havia
abans,ja que no ha suposat la inclusió de cap nova llengua a Canovelles. La gran
majoria d'aquest grup té com a llengua pròpia el castellà (si bé hi ha certes
minories que parlen alguna llengua indígena com el quítxua, aimara, etc).
El problema d'aquest grup en quant a la integració lingüística total radica en el
seu contacte amb el català. Degut a què no troben gaire necessitats d'aprendre'n
(ja que es poden relacionar amb tothom aquí sense que hagin d'utilitzar-lo), la
seva integració lingüística al català és lenta i sovint nul•la, i la situació d'aquest
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la dels extremenys i andalusos que

van

anys 60-80.

més, els immigrants sud-americans gairebé mai coneixen abans de venir

a

Catalunya l'existència i l'ús de la llengua catalana, i per tant quan arriben aquí i
veuen que existeixen dues llengües però que amb una d'elles
ja els és possible
adaptar-se al seu nou país, solen mostrar-se poc inclinats cap l'aprenentatge del
català, veient-lo en ocasions poc útil. Cal afegir en aquest sentit que aquest grup
gairebé sempre arriba aquí amb la intenció d'acumular una certa quantitat de
diners de manera ràpida per tornar a viure al seu país d'origen, i per això
acostumen a restar importància a aprendre català i s'hi mostren menys receptius.
1.2.3.2. Els magribins
dels magribins (marroquins, majoritàriament), la integració lingüística
es veu determinada per la influència del castellà, ja que és la llengua més
parlada
a Canovelles.
En un principi, un immigrant magribí en arribar a Canovelles té les mateixes
aptituds tant per aprendre el castellà com el català, ja que ambdues llengües són
romàniques i per tant de diferent família de l'àrab i el tamazic, però en entrar en
contacte amb una societat on si bé hi ha una situació de bilingüisme s'hi fa palès
el predomini del castellà, aprendrà més ràpidament el castellà per qüestions
pràctiques, d'utilitat i d'eficiència.
Això, però, no influeix alhora de l'aprenentatge del català, ja que la dificultat
que aquest grup hi troba és exactament igual a la de l'aprenentatge del castellà:
ambdues llengües són prou diferents a la seva materna, i a més, el fet que el
castellà no els sigui pas la llengua materna (al contrari del cas dels sud
americans) fa que no hi hagi prejudicis en quant a l'aprenentatge de la llengua
catalana.
En el

cas

1.2.3.3. Els subsaharians
Els subsaharians (al voltant de mil a Canovelles) són el conjunt de persones que
provenen de l'Àfrica sub sahariana, la també coneguda com a Àfrica negra.
Es tracta de grups que procedeixen de països amb una varietat lingüística molt
complexa, ja que hi existeixen moltes llengües tribals i regionals que no
gaudeixen d'oficialitat, i en contra del que hauria de ser lògic, sempre hi ha en
cada cas una llengua oficial de la qual tots en tenen (o n'haurien de tenir)
coneixement, però que no és gaire utilitzada. En els casos de Mali, Senegal,
Mauritània i Guinea aquesta llengua és el francès; en els de Gàmbia i Ghana
l'anglès i en el cas de Guinea Bissau el portuguès. Es tracta de les llengües que
els països colonitzadors van implantar-hi amb l'imperialisme del S XIX.
Per tant, en arribar aquí, aquest grup de gent ja té coneixement d'una llengua
romànica (francès o portuguès) o si més no d'anglès, que tot i no ser romànica,
manté més similituds de caire sintàctic i estructural amb el català i el castellà que
no pas amb les llengües regionals d'aquests esmentats paYsos. Tot i així, el fet
que aquest grup tingui per costum parlar vàries llengües tribals i regionals fa que
en arribar a Canovelles no els sobti tant com als sud-americans l'existència i l'ús
de dues llengües alhora, i per tant s'adapten millor al bilingüisme canovellí que
no pas altres grups d'immigrants, i que si més no, les adquireixin passivament de

ràpida.
així, com

manera

Tot i

llengües

en

tots

oficials de

els

casos en

Catalunya

què els nouvinguts

com a
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la llengua que més necessitat els provoqui en arribar a Canovelles i, per tant,
s'habituaran abans a parlar el castellà que no pas el català. Cal destacar en aquest
sentit que es tracta d'un collectiu que té molt clar que el retorn als seus països
d'origen és molt difícil i que s'han d'integrar doncs imperiosament, i per tant en
arribar aquí esdevenen el grup més receptiu alhora d'integrar-se lingüísticament,
mostrant-hi molt interès.
1.2.3.4. Els europeus de l'est
Els nouvinguts de països com Rússia, Ucraïna o Polònia han aportat al panorama
lingüístic de Canovelles un grup de llengües eslaves com són el rus, l'ucraïnès, o
el polonès.
La relació d'aquest grup de llengües amb les romàniques no és gens propera, és
a dir, no manté gaire similituds, i fins i tot en el cas de l'ucraïnès i el rus, no
Tot i així, els immigrats de
comparteixen ni l'alfabet (n'utilitzen el
l'Europa de l'Est tenen com a innata una facilitat bastant elevada alhora
d'aprendre noves llengües, i ràpidament s'adapten als costums lingüístics que hi
ha a Canovelles.
Els romanesos, que provenen també de l'Europa de l'Est, són un cas a considerar
a part. El romanès és una llengua romànica, i per tant prou similar al català i al
castellà, de la mateixa família. Estem llavors davant un cas on els nouvinguts no
haurien de tenir gaire problemes davant la integració lingüística tant al català
com al castellà, però tornant al tema de la priorització de necessitats, segurament
s'integraran abans al castellà que no pas al català.
Com

d'aquest apartat i per tancar-lo, podríem dir que el castellà acaba sent
gairebé sempre la llengua apresa més ràpidament pels immigrants provinents de
l'estranger per qüestions pràctiques, i el català no s'entén com a una necessitat forçosa
a resum

ja que el fet de
seves

saber parlar-lo i/o entendre'l no suposa gaire problema en quant a les
relacions amb els canovellins en aspectes com el comerç, la sanitat, les relacions
no

públiques, etc.
D'altra banda, el problema dels immigrants envers el català afecta sobretot els que estan
en edat escolar, ja que és realment l'únic àmbit a Canovelles on el
català és

imprescindible per a poder actuar adequadament.
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CAPíTOL
Introducció
l'estudi
L'estudi

-

explicació

de

sociolingüístic

1.1. Mètode d'estudi: les enquestes
L'estudi sociolingüístic realitzat ha tingut com a objectiu principal tractar
d'esbrinar quines llengües parlen els habitants de Canovelles, per a què les utilitzen i
perquè les utilitzen. És a dir, la meva recerca s'ha basat en investigar els usos lingüístics
dels qui vivim a Canovelles d'una manera totalment objectiva i en extreure'n
conclusions mitjançant l'anàlisi dels resultats obtinguts.
El mètode utilitzat per a dur a terme l'estudi ha estat el de les enquestes. Aquestes han
constat de quatre preguntes molt senzilles orientades als usos lingüístics més quotidians
dels habitants del municipi. Les preguntes han estat les següents:
1.

Quina és la Ilengua queparles a casa, amb la famtlia?
Aquesta qüestió ha estat orientada a conèixer les llengües

que s'utilitzen en
l'àmbit de la fan-dlia arreu de Canovelles. La resposta a aquesta pregunta
revela quina/quines és/són la/les llengua/ües materna/es de la persona
enquestada, ja que és en l'àmbit de la Ilar on se suposa que la llengua
s'adquireix des que neix una persona, i el lloc on tothom es va educant i
creixent, i depèn de la transmissió dels pares la presa d'una o altra llengua
com a materna,i per tant, aquest fet, en certa manera, no es tracta
d'una
elecció per part de la persona en qüestió, sinó d'una mena de tradició
anomenada transmissió.
2. Quina Ilenguaparles amb els teus amics?
Aquesta pregunta ha estat enfocada cap a quina llengua és la majoritària per
a cada enquestat en quant a les relacions amb les seves amistats. A diferència
de l'anterior pregunta, en aquesta les respostes són més flexibles. Com que
les amistats són triades per cadascú, és possible de tenir amics amb llengües
maternes diferents, i per tant sovint s'utilitzen Ilengües diferents per a cada
determinat amic o grup d'amics. No obstant això, sol passar (per exemple)
que persones que a casa tenen el català com a llengua d'ús acabin entaulant
més fàcilment amistat amb gent catalanoparlant de la mateixa manera que
ells, però de tota manera, la llengua de relació amb els amics no se sol triar:
depèn tant de l'actitud de la persona en qüestió com de l'actitud de l'altra
persona, i precisament per això la llengua materna i la llengua d'ús amb els
amics no coincideixen sempre.
3. En quina Ilengua acostumes a Ilegir Ilibres, revistes, diaris, etc?
Aquesta pregunta és la que té la resposta més subjectiva de cada enquestat en
tot el qüestionari, ja que el fet de llegir és lliure, i per tant el fet de triar en
quina llengua es vol llegir també. Cal dir però, que la llengua d'estudi i la
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llengua de lectura van

molt estretament lligades; l'exemple més clar el tenim
la gent gran: com que abans l'ensenyament només es realitzava en
castellà, molta gent només sap llegir en castellà. Per tant, l'associació entre
estudi i lectura farà que per comoditat llegim en la mateixa llengua en què
estudiem.
4. Quina Ilengua utilitzes per comunicar-te via internet (e-mail, messenger,
en

etc)?
El propòsit d'aquesta pregunta és esbrinar si l'ús de la llengua dins l'àmbit
de les noves tecnologies és modificat pels enquestats respecte als altres tipus
de comunicació més tradicional.
Amb aquestes quatre preguntes, doncs, he basat l'obtenció de resultats per a l'estudi.
Crec que entre totes quatre se'n poden obtenir resultats que, pel contingut de les
qüestions, donin una visió clara, ràpida i general dels usos lingüístics dels canovellins i
canovellines.
Les respostes

possibles a les qüestions de les enquestes han estat les següents:
a) Sempre en català

b)

Més català que castellà
Català i castellà per igual
Més castellà que català
Sempre castellà
Català i
Castellà i

c)
d)
e)
f)
g)
h) Sempre
Aquestes opcions han

estat preses de les estadístiques de l'IDESCAT (Institut
d'Estadística de Catalunya) per tal de poder comparar les respostes obtingudes a
Canovelles amb les de Catalunya i el Vallès Oriental, i perquè vaig creure que amb
aquesta fórmula es donava cabuda a totes les respostes possibles d'obtenir amb l'estudi.

1.2. Orclanització i distribució de l'estudi
Els resultats obtinguts per l'estudi han estat organitzats de dues maneres:
territorialment i per edats.
Per tal de fer una anàlisi més profunda en el context de Canovelles, l'estudi ha tractat
d'investigar els usos lingüístics dividint els resultats obtinguts per barris, ja que l'ús de
les llengües fluctua entre cada zona de Canovelles.
Cal dir però que no existeix a Canovelles una divisió totalment definida dels barris o
barriades que la formen, i per tant la divisió que he fet és en certa manera subjectiva.
Tot i aixf, he d'esmentar que al desembre del 2007 (moment en què estic elaborant
l'estudi) l'Ajuntament de Canovelles ha publicat un mapa del municipi on apareix
dividit en quarters segons el vessant que pren el territori de Canovelles (llevant, ponent,
migdia i nord). Aquesta divisió elaborada per l'Ajuntament no havia estat feta pública
abans, i per tant, la meva divisió s'ha basat en la manera en què la gent de Canovelles
coneix els barris i zones, d'un mode més tradicional. Ha estat la següent:
Barriada Nova
Can Palots i zona del Pavelló Nou
Barri Joan Miró i Can Carrencà
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Urbanitzacions Tíbel, les Àligues i Cinquena Avinguda
Zona de l'Avinguda de Canovelles
Can Duran
Zona del Jacint Verdaguer i barri de Sanaüja

Canovelles.

Mapa

de

barris

per

a

l'estudi

sociolingüístic

Barriada Nova
Can Palots i zona Pavelló Nou

Zona Av. De Canovelles

B. Joan Miró i Can Carrencà

Can Duran
Urb.

Tíbel, les Áligues i 5 Avinguda

Zona J. Verdaguer i Sanaüja

Autovia 0-17
•

• •

Via del tren
Riu

Congost

Cal advertir que la gran majoria dels habitants de Canovelles viuen a la Barriada Nova,
que ocupa tot l'espai del terme municipal tancat per la via del tren, el riu Congost i el
límit municipal amb Granollers i és la zona més condensada en quant a habitatges.
Segons el Municat.com, reina de comunicació entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i les institucions locals, la
Barriada Nova acollia 11.182 habitants el 2005, gairebé un 70% del total de la població
de Canovelles, si bé cal advertir que la meva divisió no és exactament igual a la que
administrativament en fa l'ajuntament. Per tant, la Barriada Nova ha estat la zona amb
més enquestats amb una gran diferència respecte als altres barris. També cal dir que hi
ha hagut casos en què només s'han obtingut dues o tres respostes per a certs barris, i per
tant potser pot considerar-se que alguns resultats no són del tot representatius.
D'altra banda, els resultats han estat distribuïts també per franges d'edat, per tal
d'establir si l'edat de les persones enquestades influeix en els seus usos lingüístics, i si
es poden diferenciar certs aspectes de l'estudi entre les diferents edats dels enquestats.
Així he establert les següents franges d'edat:
de 0 a 15 anys
de 16 a 30 anys
-

de 31

a

40 anys
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de 41 a 55 anys
de 56 a 70 anys
més de 70 anys

Amb aquesta divisió, a més, es poden analitzar els resultats per tal de relacionar-los amb
les onades migratòries de què he parlat a l'apartat de l'evolució de la població de
Canovelles i els efectes sobre la llengua, i tractar de veure en quina mesura la
immigració ha dominat o modificat el panorama lingüístic de Canovelles
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CAPíTOL 3.
L'estudi: resultats i anàlisis
1. Resultats de l'estudi. Qüestió 1:

Quina llengua és la que parles
amb la família?

a casa

teva,

1.1.Resultats qlobals

Sempre castellà
Més castellà que català

Sempre

català

•

Més català que castellà

•

Català i castellà per igual

Sempre àrab
Castellà i àrab
•

Català i mandinga

•

Sempre

•

Sempre romanès

xinès

Castellà i quítxua
Castellà ¡rus

Sempre

ucraïnès

Gràfic núm. 1

1.1.1. Anàlisi dels resultats globals
Com es pot apreciar en el gràfic dels resultats globals de tot Canovelles per a
aquesta pregunta, el castellà (com a llengua única) és la llengua domèstica de la meitat
dels canovellins. Això confirma el pes que té en la població canovellina d'avui dia la
primera sèrie d'onades migratòries, i confirma el fet que la Ilengua castellana s'ha
perpetuat a les noves generacions d'aquelles famílies que van emigrar d'arreu
d'Espanya cap a Canovelles a la segona meitat del darrer segle.
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Es pot apreciar també que l'opció Més castellà que català és la segona en quant a
nombre de respostes (14%). Aquest resultat correspon en gran part a la tendència cada
dia creixent de famílies (normalment noves o joves) on els pares són castellanoparlants
de llengua materna (ja que solen provenir de famílies immigrades) però inculquen als
seus fills la llengua catalana des de petits. Per tant, es tracta, en certa
manera, de
i
es
famílies bilingües,
pot entendre això com un fet de normalització lingüística
automàtica.
L'opció Sempre en català s'ha manifestat en els resultats en un 9%, el que significa que
unes 1500 persones a Canovelles tenen el català com a única
llengua domèstica.
amb
en
hi
ha
una
enorme
Comparada
l'opció Sempre
castellà,
diferència, d'un 41%.
D'aquí es pot extreure (com he apuntat abans) una radiografia de la procedència de la
població de Canovelles.
Les persones que utilitzen el català com a llengua de comunicació a casa es pot suposar
que pertanyen a famílies catalanoparlants de tota la vida (és a dir, des de generacions
molt anteriors), deduït això del fet que el castellà va imposar-se amb la primera sèrie
d'onades migratòries i gairebé cap família de les immigrades van adoptar el català com
a llengua domèstica, i ni tan sols el van aprendre (com he
apuntat en altres apartats) per
una qüestió de no-necessitat.
Per tant, i a grans trets, es pot establir que la gent que a casa parla només en català prové
de les famílies ja establertes a Canovelles abans de la primera sèrie d'onades
migratòries, i que la gent que només parla en castellà correspon a famílies immigrades.
Les opcions Més en català que en castellà i Català i castellà per igual es podrien
atribuir a la gent amb famílies de pares amb diferents llengües maternes. No succeeix
aquí com a l'opció Més en castellà que en català, on majoritàriament els pares
inculquen el català als fills, sinó que es tracta de parelles amb diferents llengües
maternes que les transmeten d'igual manera als seus fills, que esdevenen totalment
bilingües i, per tant, la comunicació dins aquest tipus de famílies es produeix en
ambdues llengües. El fet que decanta la balança cap a Més en català que castellà o
Català i castellàper igual podria ser la llengua materna de la mare de la família, ja que
sovint aquesta és qui més temps passa al costat dels seus fills i per tant és la que més
influència lingüística exerceix sobre ells. Si la mare
no el pare- té el català com a
els
fills
tindran
més
d'acabar
tenint el català com a llengua
llengua materna,
opcions
materna o si més no dominant sobre el castellà.
Entre les

llengües no oficials a Catalunya trobem a Canovelles un nombre bastant
significatiu de persones que parlen a casa l'àrab (4% com a llengua única i 3% en
combinació amb el castellà). Així es confirma el pes de la població magribí a
Canovelles, i el fet que segueixen mantenint l'àrab com a llengua d'ús domèstic. Si
sumem ambdós percentatges veiem que un 7% de la població del municipi, unes 1200
persones, té present l'àrab dins l'àmbit de la llar, cosa que significa que les famílies
d'origen magribí tampoc no han perdut la seva llengua amb l'arribada a Canovelles (ja
que al cens del juny del 2007 els marroquins residents a Canovelles eren 1220). Les
parlen a casa l'àrab i el castellà solen ser famílies amb fills petits i/o joves,
escolaritzats
i educats dins una societat majoritàriament castellanoparlant han
que
pres tant el castellà (i el català) de l'escola i del carrer com l'àrab dels seus familiars
com a llengües maternes. Això dóna peu a què en determinades famílies s'utilitzi l'àrab
en les relacions pare-mare i pares-fills i el castellà en les relacions entre germans.
Es donen també altres respostes a la primera pregunta, però representen un 1% de les
mateixes i, per tant, esdevenen opcions molt minoritàries. Trobem que hi ha colònies de
xinesos, ucraïnesos i romanesos que mantenen les seves llengües a les seves llars,
persones que
en ser
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utilitzant-les sempre en aquest àmbit. També veiem que hi ha col•lectius que parlen el
quítxua o el rus, però en combinació amb el castellà, i trobem que l'ús del mandinga és
combinat amb el del català. Aquest fenomen (el de les combinacions) té un caràcter
adaptatiu per part de qui el pren, i s'ha de relacionar amb la semblança o no d'altres
llengües conegudes pels parlants en relació amb la seva pròpia, és a dir, que
possiblement els qui parlen mandinga han adoptat també com a llengua domèstica el
català per semblança amb el francès, que és la llengua d'ús formal a Gàmbia (país d'on
provenen en majoria els parlants del mandinga), així com que els qui parlen quítxua el
combinen amb el castellà per coneixença prèvia del mateix, o bé per fenòmens
anteriorment esmentats, com la presència dins la família d'un pare castellanoparlant i
l'altre parlant del quítxua.
Com

conclusió final d'aquests resultats globals es pot extreure que el castellà és la
llengua més parlada en l'àmbit domèstic, essent la resposta d'un 50% dels enquestats, i
que el 85% de la població del municipi utilitza o bé el castellà o bé el català
(independentment de la freqüència o combinació entre les dues llengües). El 15%
restant dels canovellins parla a casa llengües no pròpies d'aquí, com són l'àrab
(4%), o
el xinès, l'ucraïnès o el romanès, i hi ha grups d'immigrants que barregen la seva
llengua pròpia amb el català i/o el castellà.
a

1.1.2. Comparació amb el global de Catalunya
l'IDESCAT es registren els resultats a aquesta mateixa pregunta de l'estudi

A

per a tot Catalunya. L'estadística catalana no inclou les persones menors de 15 anys, pel
que s'ha restat als resultats de Canovelles els de la franja corresponent (de 0 a 15 anys)
per tal de fer-los compatibles entre tots dos. A la següent taula els veiem:
Taula núm. 3:

Quina Ilengua parles

a

Sempre

Més

català

català

que castellà

CATALUNYA

37'16%

7'10%

CANOVELLES

10'23%

10'23%

casa, amb la família?

Català

Més castellà

Sempre

Altres

que català

castellà

situacions

9'01%

9'87%

34'42%

2'44%

4'55%

13'63%

51'14%

10'23%

Castellà per

igual

Podem observar que les principals diferències són: a) els resultats per a l'opció
Sempre català, b) els resultats per a l'opció Sempre castellà i c) els resultats a Altres
situacions.

Veiem
resultat

Canovelles l'opció Sempre català no suposa ni una tercera part del
de
global
Catalunya, i que, per contra, el resultat per a Sempre castellà gairebé
en
25
supera
punts percentils els del conjunt del país. Al global català, hi ha un equilibri
bastant notable entre aquestes dues opcions, i a Canovelles, això no passa.
Cal destacar que el resultat per a Altres situacions representa a Catalunya un 2%,
mentre que Canovelles en representa un 10%. Així queda palesa la força que exerceix la
immigració provinent de la segona sèrie d'onades migratòries sobre la població del
municipi, i el fet que a Canovelles, la proporció de població immigrada respecte el total
del municipi en comparació al total de Catalunya és molt més elevada.
com a
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1.2. Resultats per barris
Taula núm. 4:

Quina llengua és la que
parles a casa teva, amb la
família?
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30%

100%

0%
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0%

10%

0%

20%

0%
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0%

0%

20%
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25%
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25%
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0%

0%

0%
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20%
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igual
Més castellà que català
Sempre castellà
Català i

mandinga

Sempre
Sempre

xinès
romanès

Castellà i àrab
Castellà i

quítxua

Castellà i

rus

1'92%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

àrab

769%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

0%

455%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Sempre

Sempre ucraïnès

1.2.1. Anàlisi dels resultats per barris
Els resultats per barris s'han caracteritzat pel fet que la majoria de respostes han
registrades a la Barriada Nova (més de la meitat). Aquest fet és característic de tots
els resultats, però com que aquest és el primer apartat de l'estudi en quant als resultats,
ho deixem explicat ara. Per tant, trobarem barris on hi ha molta varietat en les respostes
i d'altres en què no n'hi ha, a causa que hi ha algunes zones on només s'ha registrat un
estat

o un

parell d'enquestats.

Prenent les dades de la Barriada Nova, que són les que potencialment desprenen més
conclusions, es pot establir un seguit de clàusules.
L'opció Sempre en castellà aplega el 55'77% dels resultats, superant els globals (50%) i
sent la zona de Canovelles amb més percentatge de castellanoparlants en l'àmbit
domèstic. La resta d'opcions es troba molt repartida, totes entre el 0% i el 8%
Destaca la comparació entre el percentatge de persones que a la Barriada Nova tenen
com a llengua domèstica l'àrab i les que tenen el català (taula núm. 5): veiem com entre
l'opció Sempre català i l'opció Sempre firab hi ha una diferència de gairebé un 2%
favorable a l'àrab. Això significa que dins la Barriada Nova, l'àrab és la segona llengua
més parlada a les llars com a única només per darrere el castellà, i significa també que la
segona sèrie d'onades migratòries ha provocat que dins aquesta zona hi hagi actualment
més famílies de procedència magribina que no pas famílies catalanoparlants.
Taula núm. 5:

Quina llengua és la
Sempre català
Sempre àrab

1 ue sanes a casa

teva, amb la família?

Barriada Nova

5'77%
7'69%

La Barriada Nova és la zona que acull més varietat lingüística en els usos domèstics.
Això es deu bàsicament a una qüestió econòmica. Canovelles és un municipi receptor
d'immigrants, i aquests busquen els llocs més assequibles en termes econòmics per a
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instal-lar-s'hi. La Barriada Nova ofereix en general aquesta condició, ja que es tracta
d'una zona molt densament edificada on moltes de les construccions són bastant velles
per tant, barates al lloguer i/o venda. D'aquí el fet que sigui aquesta la zona de
Canovelles amb més immigració, i per conseqüent la zona amb més varietat lingüística.
Observant la resta de barris veiem que a Can Palots i la zona del pavelló Nou també
predomina amb majoria absoluta l'opció Sempre castellà (54'55%), superant el 50%
dels resultats globals, però hi ha un gran percentatge (31'82%) de persones que a casa
parlen Més castellà que català. Com s'exposa en un dels apartats anteriors, hi ha una
tendència creixent de noves famílies compostes per pares castellanoparlants que tot i
això inculquen el català als seus fills. Can Palots és un barri de recent construcció,
habitat per parelles joves, i possiblement aquest fenomen sigui el causant (en certa
mesura) d'aquesta situació lingüística.
Sobta veure com a Can Palots hi ha col•lectius de persones que conserven el xinès o
l'ucraïnès com a llengua domèstica.
Els barris Jacint Verdaguer i Sanaüja destaquen perquè és allà on l'opció Sempre català
representa més percentatge del total: un 50%. Això es podria deure a què dins aquesta
zona hi ha algunes masies i cases habitades per famílies que hi viuen des de fa molt
temps, d'arrels catalanes de tota la vida i, per tant, conserven el català com a llengua de
comunicació familiar. L'altre proporció es reparteix d'igual manera entre Sempre
castellà i Més castellà que català, possiblement degut a la població que viu a la
urbanització de Jacint Verdaguer, edificada a l'última dècada, i habitada per famílies
que antigament vivien en gran mesura a la Barriada Nova, i que conserven les mateixes
característiques lingüístiques que les que actualment hi habiten.
A la resta de zones cal esmentar que a les urbanitzacions Tíbel, les Áligues, la 5a
Avinguda i Can Duran no s'ha registrat cap resultat per a l'opció Sempre castellà.
Per tancar l'anàlisi, extraurem la conclusió que l'opció Sempre castellà és majoria
absoluta només a tres barris (Barriada Nova, Can Palots i la zona de l'Avinguda) però
que sent aquests tres els més poblats amb diferència, es converteix el castellà en la
llengua més usada en l'àmbit domèstic al global del municipi. L'opció Sempre català
arriba al 50% tant a Can Duran com al Verdaguer i Sanaüja, convertint-se en els dos
barris que més utilitzen el català en la comunicació a les llars.
Així doncs, a grans trets: com més a prop del Congost i el límit amb Granollers, més
domini del castellà; i com més ens allunyem dels grans nuclis de població, més domini
del català com a llengua domèstica.
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1.3.1. Anàlisi dels resultats per franges d'edat

Com passa als resultats per barris, els resultats per edats tampoc no comprenen
el mateix nombre d'enquestats per a cada franja. Tot i així, per a l'anàlisi, partirem del
punt que els resultats són representatius.
La franja d'edat que ofereix més joc per a extreure'n conclusions és la de 16 a 30 anys.
1-li predomina l'opció Sempre castellà en un 52'17%. Aquesta franja d'edat comprèn en
gran mesura persones filles de famílies compostes per pares majoritàriament immigrats
o fills d'immigrats corresponents a la primera sèrie d'onades migratòries,
pel que tenen
el castellà com a llengua materna. Llavors podem establir que les persones de la franja
de 41 a 55 anys són els pares de la gent de la franja de 16 a 30 anys. Es pot observar
(taula núm. 7) que el percentatge de persones que marquen l'opció Sempre català a la
franja de 41 a 55 anys és del 18'18%, mentre que a la franja de 16 a 30 anys és del
8'70%. De l'altra banda, a l'opció Sempre castellà passa el contrari: el 45'45% a la
franja de 41 a 55 anys i el 52'17% la franja de 16 a 30 anys.
Taula núm. 7:

Quina llengua és la que parles a

casa

16-30 anys

41-55 anys

teva. amb la família?

Sempre

català

8'70%
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Més català que castellà
Més castellà que català

1304%

909%

10'87%

9'09%

Sempre

5217%

45'45%

castellà

el següent: a) que la divisió entre gent catalanoparlant i
l'àmbit
domèstic és més definida a la franja de 41 a 55 anys que no
castellanoparlant
a
la
de
16
a
30
on
els
resultats es tornen més mestissos (les opcions Més català
pas
anys,
que castellà i Més castellà que català registren un percentatge més alt), i que això ho
podem relacionar amb el fet que les famílies d'abans que succeís la primera sèrie
d'onades migratòries (de la qual en forma part la gent de la franja de 41 a 55 anys)
estaven caracteritzades per un monolingüisme ja fos català o castellà; i b) que amb la

D'aquí

es

pot

extreure
en
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barreja i interrelació entre persones provinents de la primera sèrie d'onades migratòries i
les ja autòctones ha resultat una situació en què el castellà ha sortit reforçat en quant a

nombre de persones que el parlen a casa en clar desfavor del català, i que també s'ha
produït un increment de famílies on tant el català com el castellà (en diferents equilibris
i mesures) valen en la comunicació familiar (famílies bilingües).
Una situació que queda palesa en observar els resultats és el fet que la població més
gran (de 70 anys en endavant) és la que més fidel als seus orígens lingüístics es manté.
Com veiem a la taula núm. 8, un 20% dels enquestats responen que utilitzen sempre el
català per a comunicar-se amb la família. Això significa que aquesta part de la població
segurament habitava a Canovelles des que va néixer (o si més no va ser nascuda a
Catalunya) com a màxim a la dècada dels anys 30, i per tant abans del franquisme, pel
que són persones catalanoparlants monolingües de tota la vida, i s'hi mantenen. La
resta dels enquestats (el 80%) utilitzen sempre el castellà en l'àmbit domèstic. Així
podem veure que, per la data de naixement d'aquest col-lectiu, provenen forçosament de
la resta d'Espanya, van arribar al municipi amb la primera sèrie d'onades migratòries i
que mantenen el castellà com a única llengua a la llar perquè així ho han viscut a les
seves famílies des de sempre.
Fent un cop d'ull als percentatges (80-20) ens adonem de l'impacte demogràfic que va
tenir sobre la població de Canovelles la primera sèrie d'onades migratòries, ja que si no
s'haguessin produït, els resultats d'aquesta pregunta de ben segur registrarien un 100%
en l'opció Sempre català, i podem constatar que als anys 70 (any en
què l'arribada de
va
a
suavitmr-se
8
de
cada
10
habitants
de
Canovelles
era de
nouvinguts
començar
)
procedència no-catalana.

Taula núm. 8:

Quina llengua és la que
parles a casa teva, amb la

Més de 70

anys
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català

Més català que castellà
Català i castellà per igual
Més castellà que català
Sempre castellà

Fixant-nos

20%
0%
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0%
80%

la situació de les llengües aportades per la segona sèrie d'onades
migratòries podem observar que l'ús d'aquestes es concentra en la població més jove.
L'àrab, com a cas que surt de la normalitat, es distribueix més uniformement per totes
les franges. Això perquè són els magribins els que més temps fa que emigren cap a
Canovelles i, per tant, trobem persones situades entre els 41 i els 55 anys que tot i haver
emigrat en la seva joventut, encara segueixen conservant la seva llengua pròpia, si més
no a casa (taula núm. 9). Trobem que entre els 31 i els 40 anys, un 18'18% dels
enquestats parla l'àrab i el castellà a casa. Això significa que una gran part de la
població de Canovelles, en aquestes edats, o bé són magribins o bé són fills de les
primeres famílies immigrades.
en

Sergio García Rodríguez (2008)
«Canovelles: paisatge sociolingüístic. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2008»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES Bellulla de Canovelles. / Arxiu Municipal de Granollers

TREBALL DE

RECERCA
Canovelles:

Taula núm. 9:

paisatge sociolingüístic

to
.O.,
c
co
o
ro
co

..,—.

833%

0%

0%

0%

Sempre
Sempre romanès

0%

217%

0%

0%

833%

0%

0%

0%

Castellà i àrab

833%

0%

1818%

0%
0%

Quina llengua
casa

és la que parles
teva, amb la família?

Català i

mandinga

tO

a

co

xinès

cn
>.
c
co
o

',

ch
>.
c
co
cco
in

Castellà i

quítxua

0%

217%

0%

Castellà i

rus

0%

217%

0%

0%

àrab

0%

435%

0%

909%

833%

0%

0%

0%

Sempre
Sempre

ucraïnès

de

llengües les veiem distribuïdes, en quant a usuaris, en les dues primeres
dir, entre les persones més joves. Així es pot afirmar que les persones que
actualment estan arribant a Canovelles amb el fenomen de la immigració són joves,
entre els 12 i els 30 anys aproximadament.
La resta

franges,

és

a
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Resultats de l'estudi. Qüestió 2:
Quina Ilengua parles amb els teus amics?

2.1. Resultats

globals

Més castellà que català

Sempre

castellà

Català i castellà per

Sempre

an

igual

català

Més català que castellà

Sempre

àrab

Castellà i àrab

Castellà i xinès

Castellà i rus

Gràfic núm. 2

2.1.1. Anàlisi dels resultats globals
En

primer lloc,

gràfic observem que les respostes han estat més
repartides quant
proporcions que a la primera pregunta de l'estudi.
Veiem com en aquest cas, l'opció predominant ha estat Més castellà que català, amb un
38% de les respostes. Això vol dir que la majoria dels canovellins són bilingües en
quant a les relacions amb els seus amics, encara que hi predomina el castellà sobre el
català. Tot i així, un 30% la població de Canovelles afirma utilitzar sempre el castellà.
Aquesta resposta es pot interpretar identificant-la de nou amb la gent que va arribar a
Canovelles amb la primera sèrie d'onades migratòries, ja que per la seva procedència,
moltes persones van establir relacions entre elles i, com que sempre havien utilitzat el
castellà per comunicar-se, l'han mantingut. També és significatiu el gruix de respostes
per a Català i castellà per igual, un 16%. D'aquí (juntament amb les respostes per a
Més castellà que català) podem extreure que, si en la pregunta de la llengua domèstica
predominava el castellà, aquí força gent canvia al català per parlar amb els amics, o bé
podem extreure, per lògica, que la gent de Canovelles té amics de fora del municipi amb
hàbits lingüístics més favorables al català, i que això provoca que els canovellins
en

a

en

veure

el

les

utilitzin més el català en aquestes relacions que no pas en les familiars. També hi ha la
possibilitat que dues persones castellanoparlants canviïn al català per parlar entre elles,
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per qüestions relacionades amb l'entorn comunicatiu. Un 6% de la població de
Canovelles diu comunicar-se amb els amics només en català. La diferència amb les qui
sempre utilitzen el castellà és d'un 24%, i comparada amb la diferència entre aquestes
dues opcions a la primera qüestió de l'estudi (que era d'un 41%), és més equilibrada.
Pel que fa a les llengües no oficials al nostre municipi trobem que només un 5% dels
canovellins les utilitzen per parlar amb els seus amics. Un 60% d'aquesta proporció les
combina amb el castellà (xinès, àrab i rus), cosa que vol dir que la llengua predominant,
en quant a la integració dels immigrants i les relacions amb persones nascudes
aquí, és
el
castellà.
Així
es
confirma
el
fet
el
castellà
és identificada pels
preferiblement
que
immigrants com a una llengua més pràctica que el català, i també la càbala que les
persones d'aquí atenen primer els immigrants en castellà que en català. El 40% restant
d'aquest 5% del total utilitza sempre l'àrab per a les seves relacions amb els amics.
Això vol dir que la integració social d'aquestes persones no ha estat o no és total, ja que
significa que no han aconseguit establir vincles d'amistat amb gent d'aquí o bé amb
gent que no parli ni conegui l'àrab.
La conclusió més clara que es pot despendre d'aquests resultats és que, en intervenir els
factors externs a Canovelles en aquesta pregunta, el castellanisme en què Canovelles es
troba immersa es veu modificat lleument i les respostes inclouen més resultats
favorables al català que no pas en la primera pregunta del qüestionari.

2.1.2. Comparació amb el global de Catalunya
A l'IDESCAT també es registren, com passa amb la primera pregunta de
l'estudi, els resultats globals de Catalunya per a aquest àmbit (taula núm. 10).
Taula núm. 10:
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Si els comparem, veiem que torna a haver-hi, com per a la primera pregunta, resultats
molt desequilibrats per a l'opció Sempre català, ja que entre el global de Catalunya i els
resultats de Canovelles hi ha gairebé un 18% de diferència. Per a l'opció Més català que
castellà, també hi ha força diferència, uns 12 punts percentils. I es que si a Canovelles
els resultats són notablement favorables al castellà (perquè sumant les respostes per a
Sempre castellà i Més castellà que català obtenim un 67'05%), trobem que al conjunt
de Catalunya tot es troba molt més repartit i equilibrat. Al voltant d'un 25% afirma
parlar amb els amics tant sempre en castellà com sempre en català, i la resta d'opcions
que inclouen les dues llengües oficials del país es troben entre el 10 i el 20%, pel que
cap opció acumula la majoria absoluta i, per tant, podríem asseverar que Catalunya és
un país molt heterogeni i variat en quant a l'ús de les llengües per a l'àmbit de les
amistats.
que més semblants té els resultats entre Canovelles i el total de Catalunya són
castellà
i Castellà i català per igual, ambdues amb un 4% de diferència. Amb
Sempre
els resultats per a l'opció Sempre castellà queda palès el pes de la immigració interior

L'opció
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espanyola que va arribar a Catalunya
lingüístics, també en aquest sentit.

el

sociolingüístic

segle passat i que ha mantingut

els

seus

hàbits

En quant als resultats per a Altres situacions, veiem com a Catalunya representen un
1'88% del total i a Canovelles un 5'68%. De nou queda ben visible el fet que a
Canovelles la població estrangera representa un bon sector de la població i que a
Catalunya la proporció d'immigrats és més discreta. Tot i així, en comparació amb la
primera pregunta de l'estudi, els resultats a cadascun dels territoris d'estudi representen
menys proporció del total dels registrats per a la qüestió.

2.2 Resultats per barris
Taula núm. 11:
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2.2.1. Anàlisi dels resultats per barris
Pel que fa a aquests resultats cal dir que, com que normalment la gent té amics a
d'altres municipis, aquesta pregunta obté respostes que descriuen les actituds
lingüístiques dels canovellins en aquest àmbit, però no podem considerar els resultats
com un tot tancat, com si Canovelles estigués aïllada. És per aquesta raó que els
resultats

per barris deixen clara quina és l'actitud dels habitants de
tenint
en compte que apareixen factors externs al municipi
sempre
afecten les respostes.

Canovelles, però
que

conformen i

Centrant-nos en l'anàlisi per zones, veiem com l'opció amb més respostes en el global
del municipi (Més castellà que català) ha estat la predominant en 4 barris (Barriada
Nova, Can Palots, Joan Miró - Can Carrencà i Can Duran). En aquests quatre barris, els
resultats han superat els percentatges dels resultats totals, que han estat per a aquesta
resposta del 38%. A la Barriada Nova i a Can Duran han suposat el 44'24% i el 50%,
respectivament, del total de cada barri.

vegada els resultats favorables al català han estat superats per als favorables al
els resultats per a la primera pregunta, com es pot apreciar en la taula
castellà,
Una altra

com en

comparativa número 12. Veiem que els resultats a
municipi sumen un 68%, i els favorables al català un

favor del castellà en el total del
11%. La proporció en els resultats
totals de la primera pregunta eren de 64%-14% favorables al castellà. Tot i que en
aquesta pregunta, la segona, aquesta relació és més favorable al castellà que a la
primera, podem interpretar que, com que els resultats per a Català i castellà per igual
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al 16% del total, el català té més presència
relacions entre amics que no pas en el d'entre familiars.
Passant

a

Canovelles

en

6

l'àmbit de les

l'anàlisi per barris, veiem com a Can Palots, els resultats favorables al català
representen cap valor (0%), mentre que els favorables al castellà representen gairebé
un 80%. Per tant, Can Palots és una zona on el castellà és la llengua majoritària en
l'àmbit de les relacions d'amistat.
En la mateixa direcció es mouen els valors de la Barriada Nova, amb la substancial
diferència que en aquesta zona les opcions Sempre català i Més català que castellà
representen gairebé un 8% del total, i encara que els resultats a favor del castellà
equivalen al 74% de les respostes, podem afirmar que a la Barriada Nova, en làmbit
d'estudi de la segona pregunta, no està tan castellanitzat.
Encarant l'anàlisi cap a altres barris, veiem com al barri del Jacint Verdaguer i Sanaüja
un 37'5% de les respostes han estat per a Sempre català. Com vam veure en l'anàlisi de
la primera pregunta, es tracta de la zona més catalanitzada lingüísticament del municipi,
i per tant, les relacions amb els amics són per conseqüent majoritàriament en català.
a

no

Pel que fa a l'ús en aquest àmbit de llengües no oficials a Catalunya trobem que, a
diferència de la primera pregunta, els percentatges no són tan representatius en relació al
total de cada barri. És totalment normal, ja que el procés d'integració social de la
majoria d'immigrants comporta que aquests estableixin vincles d'amistat amb gent de
diferent origen al seu, majoritàriament i per raons de proporció demogràfica amb gent
nascuda en el nostre cas a Catalunya i, per tant, que acostuma a parlar (o conèixer) les
dues llengües oficials, però no pas la llengua de la persona immigrada, pel que les
relacions entre els immigrants i els seus nous amics d'aquí es donaran en les llengües
oficials d'aquí. Així doncs, les llengües no oficials d'aquí perden pes en aquest àmbit si
el comparem amb l'àmbit de les relacions a la llar i el castellà i el català passen a ser les
llengües de relació amb les amistats per a la majoria d'immigrants que a casa utilitzen
les seves respectives llengües.
Barri per barri (taula núm. 13) veiem com a la Barriada Nova un 8% dels resultats totals
recull respostes per a opcions que inclouen llengües estrangeres, i que l'opció Sempre
Taula núm. 13:
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àrab representa un 3'58% de la població del barri. Es pot extreure d'aquí que hi ha un
col•lectiu a la Barriada Nova que no ha completat la seva integració al seu nou medi
social i no ha establert relacions amb gent de diferent origen al seu. Aquest fet podria
provocar, en cas d'una tendència creixent, la marginació d'aquesta gent, i la formació de
guetos. Exceptuant la Barriada Nova i Can Palots, la resta del municipi no presenta cap
resposta que inclogui una llengua no oficial a Catalunya.

2.3. Resultats per franges d'edat
Taula núm. 14:
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2.3.1. Anàlisi dels resultats per franges d'edat

Els resultats per edats, com els globals, ens mostren que l'opció predominant a la
majoria de franges és Més castellà que català. De fet, en totes les franges d'edat que
inclouen persones amb fins 40 anys, és l'opció que recull més respostes. Un 63'64%
dels enquestats que tenen entre 31 i 40 anys diuen parlar amb els seus amics més en
castellà que en català. Dins aquesta mateixa franja, un 18% ho fa sempre en castellà i
l'altre 18% utilitza a parts iguals les dues llengües. Aquestes dades donen com a llengua
predominant en aquest sentit per a la gent compresa entre aquestes edats el castellà,
segurament degut a l'origen no-català dels seus pares i avis.
Considerarem la franja més jove, la de 0 a 15 anys (taula núm. 15). Trobem que totes
les respostes es reparteixen en tres opcions: Català i castellàper igual, Més castellà que
català i Sempre castellà. En tractar-se de les primeres edats, cal tenir en compte el paper
Taula núm. 15:
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socialitzador de l'escola. Les amistats, a aquestes edats, s'estableixen en l'àmbit escolar
en la seva majoria. Els nens o primers adolescents utilitzen a l'escola la
llengua materna
que els transmeten a casa a l'hora de comunicar-se amb els seus companys. A
Canovelles, el castellà és la llengua majoritària en l'àmbit familiar, per tant, és la més
utilitzada pels més joves en les seves relacions. Amb tot, cal considerar els efectes que
l'escola pugui tenir en aquestes relacions. La llengua vehicular dels centres de
Canovelles és la catalana, com a totes les escoles públiques del país. Aquest fet es
podria considerar com un agent extern influent en el procés comunicatiu i, per tant,
l'entorn comunicatiu es pot veure afectat per això.
De la barreja - equilibri entre el castellà com a llengua materna majoritària a Canovelles
i el català com a llengua pròpia de l'ensenyament sorgeixen aquests resultats.
En aquesta franja, destaca el fet que no hi ha cap resposta per a les opcions que inclouen
llengües no-oficials a Catalunya; podem deduir d'aquí que els fills dels immigrants
nascuts aquí estableixen les seves relacions d'amistat en castellà o en català des que van
creixent, i gràcies al paper socialitzador de l'escola anteriorment esmentat i l'efecte
normalitzador que exerceix entre els nouvinguts, entre fills d'immigrants s'utilitzen les
llengües d'aquí per a aquestes relacions, així com també en els casos en què els pares
dels nens comparteixen tots el mateix origen.
De nou, com en els resultats per a la primera pregunta, la
que va de 16 a 30 anys
torna a ser la que té els resultats més variats. Comprèn persones de diferents orígens i

franja

procedències, i el gruix més important de població arribada amb la segona sèrie
d'onades migratòries. És per això que en aquesta franja trobem com l'àrab, el xinès i el
són combinats amb el castellà per aquestes persones en les seves relacions amb els
amics. El fet que combinin la seva llengua amb una de les pròpies d'aquí fa palès el fet
que en les edats que comprèn aquesta franja la integració tant lingüística com social és
més f'acil i ràpida que no en edats majors, com és el cas del 9'09% de la gent d'entre 41
i 55 anys que utilitza sempre l'àrab per a les seves relacions d'amistat.
rus

A les

franges

amb les edats majors, trobem dos casos diferents per a cadascuna d'elles
(taula núm. 16). A la primera franja (56-70 anys), que inclou les primeres persones que
van arribar a Canovelles de fora de Catalunya, així com aquells que ja eren a
Canovelles, mostra que la meitat dels enquestats utilitzen el català i el castellà
equilibradament, i l'altra meitat o bé usa més el castellà que el català o bé només el
Taula núm. 16:
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castellà. Com es veu, la balança es decanta cap al castellà, tornant a fer notable el pes de
la població immigrada, però els percentatges, sobretot per a Català i castellàper igual i
en menor rellevància per a Més castellà que català, ens indiquen que aquest sector de la
població s'ha integrat a la llengua catalana perquè la fa servir amb les seves amistats. És
tot plegat bastant lògic, perquè si tenim en compte que aquesta gent viu a Canovelles de
fa uns 50-40 anys, la integració tant lingüística com social s'ha de considerar plena.
En el cas dels canovellins més grans, els resultats per a aquesta pregunta són exactament
iguals que els de la primera. La població arribada de la resta d'Espanya que s'inclou en
aquesta franja va instal-lar-se a Canovelles en una edat ja avançada des del punt de vista
de la formació personal (30-35 anys), i tenint en compte que el que venien a buscar era
treball, es pot comprendre que no hagin experimentat una integració lingüística tant
profunda com les persones de la franja anterior. D'altra banda tenim la població de més
de 70 anys que sempre usa el català dins aquest àmbit, i que representa, com a la
primera pregunta de l'estudi, un 20% de les respostes.
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3 Resultats de l'estudi. Qüestió 3:
En quina Ilengua acostumes
diaris, revistes...?
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Gràfic núm. 3

3.1.1. Anàlisi dels resultats globals
Com ja vam puntualitzar a la introducció de l'estudi, la llengua en què volem
llegir pot semblar a simple vista una elecció totalment lliure, però de fet ve molt
determinada per la llengua en què ens hem escolaritzat. El paper normalitzador en
aspectes lingüístics que té a Canovelles, en concret, i a Catalunya, en general, el sistema
educatiu es manifesta visiblement i clara en aquest aspecte, el de la llengua de lectura.
Si bé podem establir que la llengua pròpia de l'ensenyament és la que determina més la
llengua de lectura, també cal tenir en compte el factor de la llengua domèstica. Si un nen
fill de pares castellanoparlants és escolaritzat a Canovelles, tendirà a llegir en català per
ésser aquesta la llengua que s'utilitza a l'escola, que és l'indret on s'aprèn a llegir. Però,
d'altra banda, és lògic que si aquests pares llegeixen en castellà i tenen llibres i revistes
a casa, el nen pot tendir a llegir també en aquesta llengua, pel que el més normal és que
acabi adoptant una actitud bilingüe envers l'àmbit de la lectura, que de fet és el cas més
habitual al nostre municipi.
Analitzant els resultats obtinguts a Canovelles veiem que són els més
a les respostes per a la pregunta, ja que no hi observem
cap
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predominant. L'opció

Més castellà que català torna a ser la que aclapara més respostes,
amb un 32% dels resultats. El fet que a Canovelles hi hagi gran part de la població
escolaritzada en castellà (gent provinent de la primera sèrie d'onades migratòries,
immigrants sud-americans, catalans escolaritzats a l'època franquista...) fa que siguin
les opcions amb el castellà com a llengua predominant (Sempre castellà i Més castellà
que català) les que predominin en els resultats obtinguts, ja que aquestes dues opcions
en sumen el 53%. Tot i així, veiem que les opcions que inclouen el català
(Sempre
català, Més català que castellà i Català i castellàper igual) sumen més proporció dels
resultats que en cap altra pregunta del qüestionari. Observem que en aquesta ocasió, les
opcions amb el català present acumulen el 42% de les respostes. En la pregunta de la
llengua domèstica n'agrupaven el 23%, a la de la llengua de comunicació amb els amics
un 27% i a la quarta pregunta, la de la comunicació via internet, el 25%. Per
tant, podem
afirmar que és a l'àmbit de lectura on el català té més presència a Canovelles. Això és
degut principalment, com ja hem explicat abans, al paper normalitzador que exerceix
l'escola. Un altre factor evident, relacionable amb aquests resultats, és el fet que és a
Catalunya, per lògica, on més publicacions escrites es fan en llengua catalana i, per tant,
és aquí on més facil ens és l'accés a llibres i revistes en català, així com la seva lectura.
De tota manera, si comparem el nombre de persones que només utilitzen el català per a
llegir amb els que només utilitzen el castellà, veiem que és aquesta darrera llengua la
que té més usuaris, amb un 21% de les respostes, per només un 5% corresponents als
qui utilitzen el català.
Centrant l'anàlisi en les llengües no oficials a Catalunya, veiem que un 5% de la
població de Canovelles (unes 800 persones) llegeix en llengües que no són ni el català
ni el castellà, si bé un 40% d'aquest percentatge combina el castellà amb les seves
llengües pròpies. Així les persones que només llegeixen en àrab representen un 2% del
total de Canovelles. Hi ha també un col-lectiu que representa un 1% de la població total
del municipi que sempre llegeix en ucraïnès, essent aquests dos casos un altre signe de
no-integració total per part d'aquests grups al seu nou ambient social, com succeïa a la
segona qüestió de l'estudi. També trobem un 1% dels habitants de Canovelles que
afirmen llegir tant en castellà com en àrab i un altre 1% que llegeix tant en xinès com en
castellà. Aquí es confirma de nou que, per als immigrants de la segona sèrie d'onades
migratòries, la primera llengua que s'assimila en arribar aquí és el castellà.
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3.2. Resultats per barris
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3.2.1. Anàlisi dels resultats per barris
Cal aclarir abans d'encetar l'anàlisi dels resultats per barris de la tercera
pregunta de l'estudi que, a diferència de les dues primeres, no hem disposat de dades del
conjunt de Catalunya per a aquest àmbit i, per tant, no n'hem pogut fer la comparació
amb els resultats obtinguts a Canovelles.
Centrant-nos

els resultats que hem obtingut, cal dir que la varietat en les respostes
els
resultats totals del municipi es manifesta també en la gran majoria de
obtingudes
barris (tret d'aquells en què només s'han registrat una o dues respostes, evidentment).
Per única vegada en tot l'estudi, no hi ha cap barri en què hi hagi més percentatge de
persones que utilitzen sempre el català que no pas que utilitzen sempre el castellà. Amb
tot, però, els resultats per a aquesta pregunta són els que registren una major
interferència entre llengües entre la població de Canovelles, i en certa manera podríem
dir que, majoritàriament, Canovelles és bilingüe en quant a la lectura, ja que si sumem
els percentatges de respostes per a opcions que apleguen totes dues llengües oficials
aquí (sigui en la freqüència d'ús que sigui) obtenim el 69% del total. Com veiem a la
taula 18, la Barriada Nova és, a diferència del que passa a d'altres qüestions
en

en
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de l'estudi, la zona de Canovelles on les respostes per a aquestes tres opcions han estat
més repartides, reflectint la varietat ètnica, cultural i de procedència d'aquest sector del
municipi. Contrasta aquest cas amb el de Can Palots, on la balança es decanta cap al
castellà ben clarament, seguint la tendència d'aquesta zona cap a l'ús de la llengua
castellana. Al barri de Can Duran veiem que totes les respostes es reparteixen a iguals
proporcions entre les opcions Més català que castellà i Més castellà que català.

Sergio García Rodríguez (2008)
«Canovelles: paisatge sociolingüístic. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2008»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES Bellulla de Canovelles. / Arxiu Municipal de Granollers

31

TREBALL DE RECERCA

Canovelles:

paisatge sociolingüístic

Can Palots, com ja apuntàvem abans, toma a destacar per ser la zona de Canovelles on
més pes té l'ús del castellà. Com s'observa a la taula núm.19, gairebé un 64% dels
resultats totals en aquest barri són favorables al castellà.
Taula núm. 19:
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puntualitzat en d'altres apartats dins aquest estudi, es tracta d'una zona
majoritàriament habitada per fills d'immigrants procedents de la primera sèrie d'onades
migratòries, castellanoparlants per tant. Molts d'aquests han estat escolaritzats en el
Com ja s'ha

període de la transició espanyola, on
implantant en aquells moments o bé

la

presència

del català a l'escola o bé s'estava
era més aviat teòrica. Per tant, és normal que
tendeixin
a
utilitzar
el
castellà per a llegir més que no pas el català.
aquestes persones
La zona de l'Avinguda de Canovelles registra un 60% de respostes favorables al
castellà, mentre que la resta de barris es mou al voltant del 50%. Les urbanitzacions
Tíbel, les Áligues i 5a Avinguda no han registrat cap resposta que inclogui el castellà
com a llengua de lectura habitual.
D'altra banda, si mirem el pes que té el català en els hàbits de lectura de la població de
Canovelles (taula núm.20), veiem que a les urbanitzacions Tíbel, les Áligues i 5a
Avinguda tota la població utilitza més el català per a llegir. A Can Duran, el català
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català que castellà

50% de les respostes, a l'Avinguda de Canovelles i al barri Joan Miró i el
Carrencà un 40%, i al Barri del Jacint Verdaguer un 37'50%. Com es pot observar, totes
aquestes zones són urbanitzacions o bé llocs on predominen les cases unifamiliars, pel
que podríem establir una relació entre alta renda i ús preferent del català per a la lectura.
Això serà puntualitzat a les conclusions globals de l'estudi, perquè cal un enfocament
més ampli per acabar de matisar aquest parallelisme.

aplega

un

En quant a les respostes que inclouen llengües no oficials a Catalunya, tomem a trobar
que l'àrab predomina a la Barriada Nova, amb un 1 '92% dels seus habitants que sempre
llegeix en aquesta llengua i un 3'85% que la combina amb el castellà. També es
confirma la presència de les colònies de xinesos i ucraïnesos a Can Palots i el
manteniment dels seus hàbits lectors que han dut a terme. Els xinesos combinen la seva
llengua amb el castellà a l'hora de llegir, mentre que els ucraïnesos es mantenen més
fidels a la seva llengua pròpia i sempre afirmen llegir-hi. Tots dos col-lectius
representen un 4'55% de la població total de Can Palots i la zona del Pavelló Nou.
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3.3.1. Anàlisi dels resultats per franges d'edat
Pel general, els resultats per
tendència dels resultats totals.

a

cada

franja

han

estat

molt

variats, seguint la

Si prenem les dades de la primera franja, la que va de 0 a 15 anys (taula núm. 22),
veiem que el 75% de les respostes a la pregunta han estat favorables a opcions on hi
apareixen les dues llengües oficials de Catalunya. Aquestes tres opcions (Més català
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castellà, Català i castellà per igual i Més castellà que català) recullen cadascuna
25% de les respostes. El fet que les opcions que inclouen dues llengües hagin estat
les que més respostes han obtingut deixa clar el fet que tant l'efecte de l'escola com la
influència de la llengua domèstica determinen la llengua de lectura. Les altres opcions
(Sempre català, Sempre castellà i Sempre ucraïnès) representen només un 8% dels
resultats totals per a aquesta franja, i fan palès el fet que a Canovelles, la gent entre 0 i
15 anys és majoritàriament bilingüe a l'hora de llegir.
que
un
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franges d'entre 16 i 30 anys i d'entre 31 i 40 (taula núm. 23), l'opció que

ha

Taula núm. 23:
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recollit més respostes ha estat Més castellà que català. Si a la primera franja vèiem que
hi havia igualtat entre les dues llengües oficials, en aquestes dues els resultats són
favorables a la llengua castellana. Els fets que, a la franja de 31 a 40 anys, a la transició
democràtica (època d'escolarització d'aquest grup), el català no estigués del tot
implantat dins el sistema educatiu i, d'altra banda, el fet de pertànyer aquest collectiu
majoritàriament a famílies castellanoparlants justifiquen aquests resultats. A la franja de
16 a 30 anys resulta més difícil explicar el perquè del predomini del castellà com a
llengua de lectura ja que, suposadament, tot aquest col-lectiu hauria d'haver estat
escolaritzat en català. Si bé no es tracta d'un predomini tan flagrant com el de la franja
de 31 a 40 anys, veiem que un 50% dels resultats són favorables al castellà, mentre que
de favorables al català només s'han recollit un 23%. La causa la podem trobar, de nou,
en la importància i la influència que exerceix sobre la lectura la llengua domèstica.
Com

a

conclusió de l'anàlisi de les

primeres
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següent. Com veiem

extreure

la taula núm. 24, el predomini del castellà tan aclaparador que
observem a la franja de 31 a 40 anys -72'72% dels resultats favorables a la llengua
castellana- es veu reduït a mesura que disminueix l'edat dels enquestats, fins que els
resultats per a les opcions favorables al castellà representen el 33'33% del total de la
franja de 0 a 15 anys, i s'igualen als resultats favorables al català. I proporcionalment
invers és el que passa amb l'ús del català a l'àmbit de la lectura. Si veiem que a la franja
de 31 a 40 anys els resultats favorables al català només representen el 9% del total, a la
franja de 0 a 15 anys ja equivalen al 33'33%, passant pel 23'91% de la franja de 16 a 30
anys.
Per tant, podem establir que, en aquests darrers anys, el català ha anat guanyant terreny
al castellà en l'àmbit de la lectura. Això confirma el fet que, a l'escola, cada vegada el
català té una presència més sòlida, i que pels canovellins i canovellines més joves això
significa una tendència favorable a l'ús del català en l'àmbit de la lectura.
a
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Les franges que comprenen les edats més avançades han deparat resultats notablement
diferents als de la resta de franges, i responen a diferents causes (taula núm. 25). La
franja d'entre 41 i 55 anys ha registrat uns resultats molt homogenis i repartits. L'opció
amb més respostes ha estat Sempre castellà, però Més català que castellà també
n'acumula un percentatge semblant. El primer cas el podem explicar amb el fet que
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aquest col•lectiu trobem molta gent arribada

a Canovelles provinent d'altres zones
escolaritzades
en
castellà.
Això
ha provocat que, en l'actualitat,
tant,
per
els seus hàbits en l'àmbit de la lectura es reservin a la llengua castellana. El segon cas
troba les seves causes en el fet que una bona part d'aquest col•lectiu d'edat és d'origen
català i, per tant, catalanoparlant. Tot i així, la censura franquista els va impedir ser
escolaritzats en català i el castellà va ser la llengua en què moltes d'aquestes persones
van aprendre a llegir. Tenint en compte que en l'actualitat la llibertat a l'hora de
llegir
és total, podem suposar que el 27'27% dels canovellins i canovellines que han marcat
l'opció Més català que castellà són, en principi, catalanoparlants que, pel fet d'haver
estat escolaritzats en castellà,
en
mantenen un residu i són —encara que
Destaca
la
desequilibradament- bilingües.
presència en aquesta franja d'un gairebé 10%
de persones que utilitzen l'àrab en les seves lectures.
La franja d'entre 56 i 70 anys registra un 50% de les respostes per a l'opció Sempre
castellà, fruit majoritàriament de, com dèiem abans, l'orígen castellanoparlant d'aquesta
gent i l'efecte castellanitzador de l'escola en l'època escolar per a aquest collectiu.
Per últim, la franja que comprèn els habitants del municipi de més de 70 anys reparteix
a parts iguals (40%) les respostes entre Sempre castellà i Més castellà
que català. Com
s'havia
els
canovellins
ja
puntualitzat anteriorment,
d'aquestes edats són
majoritàriament d'orígens extremenys i andalusos i, per tant, o bé són castellanoparlants
que no s'han acabat d'integrar lingüísticament al català, o bé ho han fet de manera
tardana, cosa que explica el predomini del castellà en les respostes per a aquesta franja.
Cal afegir de nou com a causa el castellanisme imposat pel franquisme dins l'àmbit
escolar, que ha influït clarament en els resultats, de manera que no n'hi ha cap de
favorable al català. El 20% de persones que han afirmat llegir tant en castellà com en
català segurament són gent catalanoparlant que no va poder ser escolaritzada en la
llengua catalana i que, per tant, va aprendre a llegir únicament en castellà.

entre

d'Espanya i,
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4 Resultats de l'estudi. Qüestió 4:
Quina Ilengua utilitzes per comunicar-te via
intemet?

4.1. Resultats qlobals
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Gràfic núm. 4

4.1.1. Anàlisi dels resultats globals
La darrera pregunta de l'estudi tracta d'esbrinar

com es distribueix l'ús de les
diferents llengües entorn l'àmbit d'internet. La comunicació via internet és una activitat
força recent, que fa relativament poc temps que s'ha convertit en quelcom habitual. Per
això és interessant veure quina és la reacció lingüística de la població de Canovelles a
aquest fenomen.

Primerament, cal advertir que, dels cent enquestats, només vuitanta-tres van respondre
aquesta pregunta i, per tant, els resultats respondran a causes possiblement diferents
les de la

resta

a
a

de l'estudi.

Com veiem en el gràfic, aquesta pregunta ha estat la que menys varietat de resultats ha
recollit. Només set opcions han aplegat alguna resposta, contrastant amb les tretze
opcions marcades almenys una vegada de la primera pregunta de l'estudi i les nou de les
altres dues. En aquesta ocasió, les respostes han oscil•lat entre les cinc opcions que
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que destaca és veure que el predomini del castellà fa que dos terços dels
enquestats hagin respost que utilitzen sempre el castellà o més el castellà que no pas el
català per a la comunicació per internet. Es tracta d'una superioritat notable, ja que les
opcions favorables al català (Sempre català i Més català que castellà) només sumen un
13'25% de les respostes totals. Aquesta situació de desequilibri entre les dues llengües
oficials de Catalunya segueix els models de les preguntes 1 i 2 d'aquest qüestionari, on
els resultats favorables al castellà superaven els favorables al català en una proporció de
64%-18% i 68%-11%, respectivament. De fet, tot això és lògic, ja que la comunicació
via internet sol efectuar-se entre amics i/o familiars i, per tant, és totalment normal que
els hàbits lingüístics dels canovellins manifestats en les qüestions 1 i 2 de l'estudi es
repeteixin en aquesta pregunta. Les possibles variacions que s'hagin pogut donar
respecte a les dues preguntes de l'estudi que hem esmentat abans radiquen en dos
factors, principalment: a) en que les persones de partir del voltant dels 55 anys no han
respost aquesta pregunta del qüestionari, perquè no utilitzen internet i, per tant, no
influeixen en aquests resultats com sí que ho fan en les dues primeres preguntes de
l'estudi i b) en el fet que en la comunicació via internet sovint s'estableixen relacions
amb persones de fora de Canovelles, de fora de Catalunya o fins i tot d'altres estats i
continents i, per tant, la conducta lingüística habitual dels habitants de Canovelles pot
ser modificada en aquest tipus de situacions.
Amb tot, gairebé un 58% dels canovellins i canovellines es mostren bilingües en l'àmbit
de la comunicació via internet, ja que utilitzen tant el català com el castellà
(independentment de la freqüència). De fet, l'opció Català i castellà per igual
representa un 16'87% del total, o sigui, hi ha un 16'87% del total dels canovellins que
utilitzen internet que es consideren totalment bilingües.
Si

els percentatges de respostes per a llengües no oficials a Catalunya, notem
forta recessió d'aquestes en relació a les altres tres preguntes del qüestionari de
l'estudi. Les opcions que inclouen les llengües d'ús oficial a Catalunya representen un
96'39% del total, mentre que la resta (les que inclouen llengües no oficials) només en
representen un 3'61%. Segueix manifestant-se l'existència del col-lectiu d'ucraïnesos en
aquesta pregunta, com en la resta, i el conjunt de persones a Canovelles que es
comuniquen via internet sempre en ucraïnès representen un 1'2% del total. El cas de
l'ús a internet de l'àrab per part dels habitants del municipi és diferent al de l'ús de
l'ucraïnès. Mentre els ucraïnesos es mantenen fidels a la seva llengua sempre (cosa que
d'altra banda comja vam apuntar en alguna ocasió- és un signe de no-integració total
al nou medi social), veiem que, en el cas d'aquesta qüestió el percentatge de gent que es
comunica per la xarxa en àrab només representa el 2'41% del total i, a més, el barreja
amb el castellà. D'aquest conjunt de fets podem extreure que o bé la població que
habitualment utilitza l'àrab a casa, en utilitzar internet passa a usar preferiblement el
castellà i el català deixant totalment de costat l'àrab (així s'explica el fet que el
percentatge de respostes per a opcions que inclouen l'àrab hagi disminuït respecte les
altres preguntes de l'estudi i que el percentatge total de respostes per a opcions que
inclouen les llengües oficials a Catalunya hagi augmentat) o bé hi ha gent parlant de
l'àrab que no utilitza internet.
comparem

una
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conclusió —certament anecdòtica- que es pot extreure d'aquesta
el 83% dels canovellins i canovellines utilitza internet per comunicar

una

que

se.

4.2. Resultats per barris
Taula núm. 26:
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4.2.1. Anàlisi dels resultats per barris
Per començar, cal aclarir que la zona de les urbanitzacions Tíbel, les Áligues i 5a
avinguda ha estat suprimida de la taula de resultats per barris que hi ha a la part superior
perquè no hi hem registrat cap resposta per a aquesta pregunta.
es pot observar que de nou la Barriada Nova és la zona de Canovelles
hi
on més varietat
ha a les respostes, posant novament de manifest la diversitat en quant
a les procedències dels seus habitants. Trobem que és en aquest sector on es troben totes
les persones del municipi que utilitzen juntament l'àrab i el castellà per a comunicar-se
per internet, representant un 5'26% del total d'aquest barri. L'altre col•lectiu de gent que
utilitza una llengua no oficial aquí per a la comunicació via internet es troba a Can
Palots i són els ucraïnesos, que com hem dit abans, es mantenen fidels a la seva llengua
i sempre l'usen en l'àmbit d'intemet. La resta de barris de Canovelles no ha registrat
cap resposta per a opcions amb llengües no oficials.

A

primera vista

Si passem a comparar per barris la situació del català i la del castellà en aquest àmbit
(taula núm. 27), ens trobem de nou amb les situacions que ens hem trobat als resultats
de les anteriors qüestions, com per exemple el fet que Can Palots i la Barriada Nova són
els barris de Canovelles on la diferència entre l'ús a internet del castellà és més àmplia
Taula núm. 27:
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respecte al català, sempre positiva a favor de la llengua castellana. També és força
àmplia aquesta diferència a la zona de l'Avinguda de Canovelles. De fet, a tots els barris
excepte a Can Duran (on tothom es considera totalment bilingüe), existeix un clar

predomini

del castellà sobre el català. La presència del català es torna més significativa
al barri del Jacint Verdaguer i a Sanaüja, on gairebé arriba al 30% del total dels
resultats. Si bé el castellà predomina també en aquesta zona de Canovelles, el català, de
nou, és on hi té més presència de tot el municipi, confirmant el fet que aquest sector de
Canovelles és el, lingüísticament parlant, més catalanista. En quant al bilingüisme, en
aquest àmbit, per Canovelles es manifesta diferentment. Can Duran (com hem dit abans)
és la zona més bilingüe, ja que tothom afirma ser-ho, segons els resultats obtinguts. Per
contra, a la zona de l'Avinguda de Canovelles no trobem cap resultat per a Català i
castellà per igual, mentre que a Can Palots i el barri Joan Miró els qui es comuniquen
per internet en ambdues llengües i en la mateixa freqüència arriben a nivells sobre el
20%. La Barriada Nova i el barri del Jacint Verdaguer són zones més polaritzades, i
aquí el bilingüisme total no arriba al 15% del total.
Com a clàusula final per a tancar aquesta anàlisi podem establir que a Canovelles,
també per a la comunicació per internet, els seus habitants utilitzen predominantment el
castellà, tot i que sovint la majoria d'ells combinen aquesta llengua amb la catalana, en
diverses freqüències d'ús i, per tant, podem afirmar que la majoria de la gent de
Canovelles és bilingüe en aquest àmbit.

4.3. Resultats

per

franqes d'edat

Taula núm. 28:
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4.3.1. Anàlisi dels resultats per franges d'edat
Com observem a la taula número 28, les franges d'edat de 56 a 70 anys i de més
de 70 anys han estat suprimides, ja que ningú que entrés dins aquestes edats ha respost
aquesta pregunta del qüestionari. Per tant, les dades amb què treballarem corresponen
als canovellins i canovellines de fins

a

55 anys.

Primerament destaca el fet que en les dues franges que comprenen les edats més joves
l'opció que ha acumulat més respostes ha estat Més castellà que català, aplegant en tots
dos casos gairebé la meitat dels resultats a cada franja. Per tant, aquests dos sectors de la
població tendeixen majoritàriament a un bilingüisme decantat cap al castellà, que com
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Com s'observa, a totes les franges d'edat les opcions favorables al castellà han aplegat
més respostes que no pas les favorables al català. Com veiem a la taula número 29, la
Taula núm. 29:
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franja on més palès es fa aquest fet és a la que va de 16 a 30 anys. Com hem apuntat
diverses vegades al llarg de les anàlisis d'aquest estudi, es tracta d'un collectiu de gent
nascuda de pares majoritàriament arribats amb la primera sèrie d'onades migratòries,
cosa que provoca el fet que es tracti generalment de castellanoparlants. La situació de la
primera franja d'edat (0-15 anys) és sensiblement diferent. El fet de comprendre
persones que en moltes ocasions són filles de pares que ja han nascut a Catalunya (tot i
que en molts casos són al seu temps fills de castellanoparlants) i que han nascut ja dins
un medi on el català té cada vegada una presència més sòlida sobretot als mitjans
multimèdia i comunicatius (televisió, ràdio, cinema...) -a diferència dels anys de
naixement i formació personal de les persones de 16 a 30 anys- fa que entre aquestes
edats i per conseqüent de tot això a internet, la comunicació tendeixi més cap al català
que no pas en la franja posterior. Amb tot, el nombre de gent totalment bilingüe és
superior a la franja de 16 a 30 anys que no pas a la franja de 0 a 15, gairebé el doble.
Aquesta recessió en quant al nombre de persones bilingües a la franja de 0 a 15 anys
(respecte a la de 16 a 30) s'ha manifestat en un augment del percentatge per a les
opcions favorables al català.
A les altres dues franges (31-40 anys i 41-55) el panorama és diferent. A la que
comprèn les edats d'entre 31 i 40 anys sobta veure com ningú utilitza com a llengua
predominant per a la comunicació via internet el català. En canvi, hi ha un nombre molt
elevat de persones totalment bilingües en aquest àmbit (45'45%). L'altra part de la gent
d'aquestes edats utilitza sempre el castellà o bé el castellà més que el català. L'habitual
castellanisme lingüístic majoritari entre aquestes persones té com a conseqüència
aquests resultats.
En canvi, a la franja de 41 a 55 anys, el bilingüisme manifestat com a cas predominant
en la franja anterior es torna polarització, ja que els resultats es reparteixen majorment
entre favorables al castellà -52'94%- i favorables al català -35'29-. Com hem anat
veient al llarg de l'estudi, es tracta majoritàriament d'un grup molt diferenciat format
per gent o d'orígens catalans o bé andalusos i extremenys (generalment) i, com que
quant més avançada és l'edat d'una persona més dificil és adaptar-se lingüísticament a
un nou territori (com vam veure al marc introductori a l'estudi), és normal que el
percentatge de gent totalment bilingüe en la comunciació per internet a aquestes edats
sigui menor al de la resta de franges.
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Com hem vist, doncs, les aportacions i els efectes tant lingüístics com demogràfics
sobre Canovelles que va provocar la primera sèrie d'onades migratòries han conformat
un panorama actual en què la major part de la població de Canovelles, sigui en les edats
que sigui, utilitza per regla general i majoritàriament el castellà.
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5. Conclusions globals de l'estudi
l'anàlisi dels resultats de l'estudi sociolingüístic de Canovelles resumint-ne
allò que considerem principal, exposant a continuació les conclusions globals del
mateix, de forma sintetitzada i breu:
Tancarem

1. La meitat de la població de Canovelles té com a llengua domèstica única el
castellà. La immigració dels anys 60 i 70 i la conseqüent evolució demogràfica
que això va provocar en són les principals causes.
2. La comunicació oral dels canovellins i canovellines es dóna predominantment
en castellà. El català és utilitzat gairebé sempre en un marc de bilingüisme i en
poques ocasions s'usa com a única llengua en les relacions dels habitants del

municipi.
3. Tret en l'àmbit de la llengua domèstica, a la resta de competències lingüístiques
dels canovellins predomina un bilingüisme decantat cap al castellà. L'origen no
català de la majoria de la població influeix molt en això, però el fet de viure en
un medi on el català —lògicament i natural- té una forta presència a l'escola, a
l'administració i relativament a la cultura, a la literatura i als mitjans de
comunicació ho contraresta, donant peu a aquesta situació.
4. L'àmbit on el català té més presència a Canovelles és al de la lectura. L'efecte
de normalització lingüística a favor del català que exerceix l'escola n'és la causa

principal.
5. En els marcs de monolingüisme, trobem molta més presència del castellà que no
pas del català. Podríem buscar-ne la causa en el fet que, en arribar la primera
sèrie d'onades migratòries, els qui eren totalment catalanoparlants van convergir
cap al castellà per tal d'establir comunicació amb els nouvinguts
castellanoparlants -que van ultrapassar-los en nombre- i, per tant, els
descendents d'aquests primers ara han esdevingut majoritàriament bilingües,
mentre que els dels segons o bé no ho han fet o bé ho han fet amb menys
facilitat.
6. Els resultats obtinguts a Canovelles demostren un dèficit en quant a l'ús del
català al nostre municipi en comparació amb els resultats globals de Catalunya.
Per contra, els valors d'ús tant del castellà com el d'altres llengües no-oficials
són molt més elevats aquí que no pas en el conjunt del país.
7. La distribució de l'ús del català al municipi és desigual. Trobem una major
presència del català a Canovelles en els barris on predomina (suposadament) la
vivenda de més elevat preu. Podria existir una relació entre situació econòmica
benestant i ús preferible del català.
8. L'ús del castellà, per contra, registra uns valors similars pertot Canovelles, sense
substancials diferències entre barris, tot i que Can Palots i la Barriada Nova són
les zones on se'n registra un de més elevat.
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9. Entre les llengües no-oficials a Canovelles destaca l'àrab, utilitzat en tots els
àmbits estudiats i sempre i només a la Barriada Nova. El sector de la població
que l'utilitza, però, oscil•la en quant a la proporció envers el total segons la

competència.
10. Pel general, la immigració arribada darrerament (provinent de fora d'Espanya)
s'ha integrat lingüísticament força bé al medi canovellí, excepte en l'àmbit de la
llengua domèstica, on, majoritàriament manté la seva pròpia llengua.
11. A la resta d'àmbits, l'abandonament de la llengua pròpia dels immigrats
exteriors implica l'ús preferible del castellà abans que no pas el del català. Una
qüestió de pragmatisme s'amaga darrere aquest fet, tot degut al predomini del
castellà al panorama lingüístic canovellí.
12. Per edats, veiem con entre els grups més joves les interferències entre el castellà
i el català són molt més elevades que no pas entre els grups de gent de més edat.
Per tant, la bipolaritat lingüística existent a Canovelles als anys 60 i 70,
provocada per l'arribada massíva d'immigrants castellanoparlants que van topar
amb un medi totalment catalanoparlant, ha estat neutralitzada actualment en els
grups d'edat més joves, mentre que es manté en les conductes lingüístiques de
les persones més grans de 70 anys.
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6. Valoració personal del treball
Després d'haver-hi estat treballant durant al voltant de mig any, m'he adonat que
Canovelles, més enllà de la seva situació lingüística, és realment un mosaic compost per
una gran multitud d'elements molt diversos entre ells, però, segons el meu punt de vista,
barrejats amb força airositat.
Del poble que Canovelles era, d'aquell grupet de cases de pagès i masies que hi havia al
voltant de Sant Feliu, per Can Quana i vora la riba del Congost, per on hi corrien els
canals de rec i on la gent vivia del que la terra els donava, no en queda res. Com he
tractat d'explicar al llarg de l'estudi, l'explosió evolutiva que Canovelles va
experimentar a partir dels anys 60 ha convertit el nostre municipi en el que és avui dia.
L'estudi ha revelat que de la situació lingüística anterior a l'arribada de la primera sèrie
d'onades migratòries no en queda res tampoc. Per tant, Canovelles és una població amb
un abans i un després (per a nosaltres un ara) radicalment diferenciats.
Intentar

explicar aquest canvi tan radical des del punt de vista sociolingüístic i des d'una

perspectiva totalment objectiva ha estat el

meu propòsit. No ha estat del tot facil exposar
la situació de Canovelles tenint en compte que el nostre municipi és un lloc en canvi
constant i que així ho ha estat des de fa gairebé mig segle. Per això vaig plantejar-me
des del començament que l'estudi havia de ser clar, sintetitzat i entenedor, i en això
m'he basat per a dur-lo a terme.
Reconec que com a model m'he fixat molt en Granollers: observatori sociolingüístic,
perquè representava molt bé el quejo volia fer amb el meu estudi.

Realitzar un estudi sobre la meva Canovelles ha estat molt satisfactori. No sé si el
projecte serà del tot representatiu (jo ho he intentat), però si de retruc pot servir com a
fons estadístic sociolingüístic per al municipi o per a qualsevol ens oficial, n'estaria
molt orgullós.
El fet

d'aprendre i investigar sobre el

meu

municipi m'entusiasma,

esperonat durant tot el treball. Només espero que això hi
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hagi quedat palès.
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Agraïments

Un treball com aquest, un projecte llarg i dens, basat en buscar, preguntar, consultar, i
en definitiva recercar -que per això té el nom que té- no seria mai possible sense l'ajut i
la col•laboració desinteressada de molta gent.
En primer lloc, cal que doni l'agraïment a la gent que ha fet les enquestes que els vaig
proposar, perquè sense ells i elles no hagués estat possible realitzar el meu estudi. Per
tant, gràcies als 100 canovellins i canovellines que han dedicat un temps, indirectament,
al meu treball i, per tant, a un estudi de i per a tots els habitants del nostre municipi.
En segon lloc, agraït també a la biblioteca Frederica Montseny, per haver-me deixat fer
coses que en realitat no podia (això és secret!), però que han fet que el meu estudi resulti
més complet i precís.
Molt agraït a la Carme Capel i a la Carme Revés, encarregades de l'Aula d'Acollida de
l'IES Bellulla, que em van assessorar i puntualitzar en l'apartat de l'estudi que parla de
la integració dels immigrants a Canovelles.
Els meus agraïments al Servei de Català de Canovelles, on em van informar sobre la
immigració i la seva relació amb el català.
Gràcies també a l'Ajuntament de Canovelles, que em va proporcionar el cens, que va
ser el punt de partida estadístic de l'estudi.
I sobretot... gràcies, de veritat, a la Roser Guiteras, la meva tutora en aquest projecte.
Sense la dedicació que hi ha posat (diria que fins i tot més quejo, en algunes ocasions) i
sense les seves correccions, recomanacions i consells, aquest estudi no hagués estat el
que és.
Per tant, i de nou...
Moltes

gràcies!

Canovelles, gener de 2008.
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