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Curs de 5 sessions. Idioma: català
______________________________________________________________________
Aquest curs versa sobre el concepte de la identitat i es basa en la presentació d’una sèrie de
marcs teòrics per entendre la idea de la identitat en la societat contemporània. Cada marc
teòric s’acompanya d’exemples de la vida quotidiana i s’ofereix al públic l’oportunitat de
participar-hi.
PROGRAMA
Dimecres, 6 de febrer: Reflexió sobre la paraula «identitat»

Dimecres, 13 de febrer: Llengua i identitat
Dimecres, 20 de febrer: Nacionalisme i identitat nacional
Dimecres, 27 de febrer: Mobilitat i identitat
Dimecres, 6 de març: Polítiques neoliberals a Catalunya i a Espanya al llarg de les últimes
quatre dècades
______________________________________________________________________
http://escolaeuropeadhumanitats.com/cursos/la-identitat-en-cinc-reflexions/

Session 2: Llengua i identitat
Interrelació entre llengua i iden/tat mitjançant fenòmens clau com
el monolingüisme, el bilingüisme i el mul/lingüisme, i l’impacte
que tenen sobre la iden/tat. S’examinen les diferents postures que
pot adoptar una persona en relació amb una llengua, tenint en
compte factors tals com si es pot dir que una persona hagi
«heretat» una llengua, o el grau de coneixement que té de la
llengua, d’aﬁliació que sent cap a aquesta, o d’acceptació que
aconsegueix quan parla la llengua en àmbits on normalment es
parla. També es dedica espai a examinar l’impacte de l’anglès com
a llengua iden/tària en la vida d’un nombre creixent de persones i
les conseqüències, a la llarga, de la seva inexorable difusió com a
llengua franca arreu del món.

Claus
El bi/multilingüisme com a fenomen multidimensional
La relació llengua-persona
La multicompetència
La identitat etnolingüística
El canvi de codi
El canvi de llengua-identitat
Ser anònim/ser autèntic
Llengua i poder – la legitimat

Bi/multilingüisme, un fenòmen …
Neurobiològic: el cervell + la hipòtesi ‘Critical Period’
Cognitiu: es tracta del processament d'informació lingüística
De la multicompetència i qüestions d’amagatzemament i predomini
d’una llengua sobre una altra (+ el ser ‘nadiu’/’no nadiu’)
Social: es tracta de llengües en contacte
Emocional: es tracta de associacions afectives
Multimodal: es tracta del llenguatge embolicat en modes semiòtics

Geogràfic: situat físicament (en termes de l’espai)
Identitari I interseccional: raça, ètnia, nació, gènere, sexualitat,
religió, l’edat, etc.
Cultural: relacionat amb visions del món, comportaments i
símbols de col·lectius
Històric: un passat I present viscuts I vigents (+ una visió del
futur)
Econòmica política: llengües i comunicació encastats en les
condicions materials de la nostra existència

El cos com a eina

Déu n’hi do!

A: Quin fred que fa!
B: Déu n’hi do!
________________________________
Déu n’hi do com plou!
Porta una camisa que déu n'hi do!

Les possibles relacions persona-llengua/variant
Herència: haver nascut en un entorn familiar o comunitari associat a
una llengua/variant determinada.
Competència: ‘saber’ una llengua/variant
Afiliació: la disposició positiva d’un individu cap a una llengua/ variant
i la comunitat que normalment la utilitza
Lleialtat: la utilització d’una llengua/variant en un moment donat i en
un context determinat (sovint reflecteix una afiliació forta)
Autenticitat: el portar els atributs d’un grup normalment associat amb
una llengua/variant i el ser ‘legítimat’ pels membres d’aquest grup.
(Rampton, 1990; Park & Wee, 2012)

Llengua ‘anònima’ i lengua ‘autèntica
Llengua ‘anònima’:
un vehicle neutre de comunicació, que no pertany a ningú en
particular i, per tant, està igualment disponible per a tots
Llengua ‘autèntica’:
una varietat lingüística [que] està arrelada en, i expressa
directament, la naturalesa essencial d'una comunitat o un
parlant.

(Woolard, 2016: 7)

La no&on de la mul$competència

... la idea que la competència lingüística no s'emmagatzema
mentalment en compartiments nets amb límits clars; més
aviat, una imatge més apropiada és la d'una massa sense
divisions clares entre les parts.
Tampoc la competència lingüística en diferents llengües és
estable al llarg del temps, ja que hi ha un sagnat constant entre
les llengües, així com també addicions i pèrdues pel que fa als
repertoris.
(Cook, 1996 …)

La identitat etnolingüística
emergent ‘en la confluència d'un sentiment de pertinença a una
comunitat lingüística ... i un sentit de pertinença a una comunitat"
ètnica’ (Blommaert, 2005: 214)
relacionat amb:
• tenir una llengua d’herència/autòctona (sovint ‘minoritària)
• formar part d’una ‘comunitat’
• portar una política d'orgull envers la llengua en qüestió
• fer server elements lingüístics específics (lèxics, morfosíntàctics,
fonològics)
• participar en els canvis de codi
• ’portar’ una multimodalitat particular

Canvi de codi (Codeswitching)
Què és?
les alternacions entre varietats/codis lingüístics diferenciables (i
diferenciats).
Barreges a nivell del lèxic, clàusules, frases senceres.
Qui ho fa?
Els que poden (les persones que són bi/multilingües)

Per què ho fan?
Per ...
1. un canvi de context – físic o psicològic
2. elements de participació:
– especificar un interlocutor
– assumir un determinat estatus social envers un interlocutor
– remarcar una identitat etnolingüística
– expressar solidaritat o distancia social envers un interlocutor
3. l’enfocament de la comunicació:
– citar algú
– la ventriloquació + avaluació d’una persona determinada
– citar un preverbi
4. la funció o propòsit de la comunicació:
– afegir èmfasis
– afegir autoritat
– expressar sentiments

Wilson : qué tú vas (a) hacer hoy en tu casa loco?
Un exemple
Un exemple
JB: puede ser que vaya a jugar pelota con Tito
Wilson: con?
JB: con Tito
Wilson: oh
JB: que si no ibas para /buklin/?
Wilson: donde?
JB: /buklin/
Wilson: oh/bʌklәn/at what time?
JB: five
Wilson: oh wor(d)/I’m gonna break you up.
[mi madre/te voy a machcar]
JB: no me hagas reir
_________________________________________________________
Dominican Spanish / Hispanic English / Standard American English /
African-American Vernacular English
_____________________________________________________________________________________

Bailey, Benjamin (2000). Language and negotiation of ethnic/racial identity among Dominican
Americans. Language in Society, 29 (4): 555-582.

Les experiències critiques i les mudes lingüístiques
Una experiència crí7ca:
Un període de temps durant el qual el contacte prolongat amb
una altra llengua i un entorn cultural nou i diferent provoca la
desestabilització irreversible del sen9t de si mateix que té
l'individu (Block, 2002: 4-5).
Una muda lingüís7ca:
una persona que adopta l’ús social d’una llengua que ﬁns
aleshores no parlava, o una persona que canvia la llengua que
parlava amb coneguts o en contextos concrets, o una persona
que canvia les regles a par9r de les quals decidia quina llengua
parlava en determinades situacions. (Pujolar, González i MarRnez
2010: 67)

Llengua i poder
La competència legítima és la capacitat ... d'una persona
autoritzada [públicament] ... per utilitzar en ocasions formals ... el
llenguatge legítim, el llenguatge autoritzat i autoritari, [és a dir] un
discurs que està acreditat, digne de ser cregut, .. Que reclama (amb
les majors possibilitats de èxit) la seva eficacia (Bourdieu, 1991: 6970)
... molts [investigadors] donen per fet ... que els que parlen
consideren als que escolten com a oients dignes, i que els que
escolten consideren als que parlen com oradors dignes.... (Norton
2000: 8)

Estratègies d’un novingut
Escoltar i observar molt
Fer veure què entenia quan no entenia
Posar-me al corrent del que no havia viscut
Ensayar frases soltes i mini-discursos
i
Llegir molt (el diari, però també novel.les)
… amb un diccionari bilingüe

Identitat frustrada/denegada? (circa 1987)
d: bon dia / sóc en David /
j: hola / soy Jordi / ehm / Jorge /
d: hola Jordi / molt de gust/
j: ah / hablas Catalán / muy bien / estupendo / ¿y cómo es eso?/
d: és que fa molt temps que visc aquí /
j: sí / pero hay mucha gente que después de muchos años aquí /
no saben ni el castellano/ mira / por ejemplo / los jugadores
extranjeros del Barça /
d: sí / supongo que sí / bueno / …

Identitat ‘aconseguida’?
Ha passat el 24?
Sap on és el carrer Còrsega?

Per ﬁ la auten5citat i per5nença desitjada?

Els usos del Català als anys 80 i 90:
Kathryn Woolard (1989) i
Joan Pujolar (1997)
Després d’una dècada de polítiques promovent l’ús de català en els
espais públics, molts joves als barris perifèrics de Barcelona no
s’estaven convertint en usuaris habituals de català en les seves vides
socials del dia a dia.
Estudis de com parlen els joves i com construeixen les seves identitats
en entorns institucionals i familiars i en les xarxes d’amistat.
Ser principalment castellà parlant a Catalunya a finals del segle XX
estava altament relacionat amb la classe treballadora (sense oblidarnos de l'existència duradora d’una classe mitja i mitjana-alta
‘espanyola’ que sempre ha preferit utilitzar el castellà).
Mentrestant, ser principalment catalanoparlant sempre ha estat molt
més típic entre la classe mitja (la baixa, la mitja, l’alta) més identificada
amb la ‘catalanitat’
.

El català I l’altre
... sembla que els parlants de x [Català] subsumeixen els
“estrangers” sota la categoria genèrica dels estranys – als quals
s’adrecen maquinalment en y [castellà] perquè hom no
presumeix pas que un inconegut sàpiga parlar x. La persistència a
parlar-los en y – encara que sàpiguen i vulguin evidentment
parlar x – revela, potser, que els parlants de x reserven aquest
idioma per als ínEms i el troben “indegudament familiar” en les
relacions amb estranys. (Aracil, 1983: 185)

Els intents de revocar les regles tàcites de la
sociolingüística catalana
(1) ‘El Català és cosa de tots’ (1983)
(2) ‘Depèn de vostè’ (1985-1986)
(3) ‘Tu ets Mestre’ (2003)
(4) ‘Dóna corda al català’ (2005-2007)
(5) ‘Encomana el català’ (2009-2010)
(6) …
___________________________________________________

+
Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (2004) → Les aules
d’acollida

Les prioritats inicials
1) L'enfor+ment del català a les ins+tucions (polí+ca, judicatura,
educació i mitjans de comunicació).
2) Les incursions que el català havia fet (i podria fer en el futur)
com a llengua de la conversació/interacció quo+diana en una
sèrie d'entorns socials no ins+tucionals

Temes dels temps que corren:
Soler-Carbonell, J., Gallego-Balsà, L., & Corona, V. (eds.) (2016). Language and
education issues in global Catalonia. Questions and debates across scales of
time and space. Special issue of Language, Culture and Curriculum, 29,1

__________________________________

1) La complicada relació entre els estudiants internacionals i les
polítiques lingüístiques que afavoreixen l'ús del català com a
principal llengua vehicular a les universitats catalanes. (GallegoBalsà & Cots, 2016)
2) A les universitats del segle XXI, és l'anglès i no el castellà, que
representa l'amenaça més greu a llarg termini dels esforços per
convertir el català en la llengua vehicular dominant en els graus
superiors de l’educació. (Soler-Carbonell & Gallego-Balsà, 2016)

3) L'ús (o no) del català en rap / hip-hop, el gènere musical preferit
dels joves. (Aliagas, Fernández & Llonch, 2016)
4) Les pràcKques plurilingüísKques (basades en una varietat de
recursos lingüísKcs) tant d'estudiants locals com internacionals de les
universitats catalanes serveixen com a desaﬁament per a les políKques
monolingüísKques "d'un idioma a l'hora" que van ser tan importants
en els processos de normalització dels anys 80. (Moore, 2016)
5) El rebuig del català com a llengua d'interacció social per part dels
ﬁlls adolescents d'immigrants d'Amèrica LlaKna, tot i que aquests nens
han rebut la major part o tota la seva educació formal en català.
(Corona, 2016)

Població

Població estrangera total

%

2017

7.555.830

1.041.362

13,78

2016

7.522.596

1.023.398

13,60

2015

7.508.106

1.028.069

13,69

2014

7.518.903

1.089.214

14,49

2013

7.553.650

1.158.472

15,34

2012

7.570.908

1.186.779

15,68

2011

7.539.618

1.185.852

15,73

2010

7.512.381

1.198.538

15,95

2009

7.475.420

1.189.279

15,91

2008

7.364.078

1.103.790

14,99

2007

7.210.508

972.507

13,49

2006

7.134.697

913.757

12,81

2005

6.995.206

798.904

11,42

2004

6.813.319

642.846

9,44

2003

6.704.146

543.008

8,10

2002

6.506.440

382.020

5,87

2001

6.361.365

257.320

4,05

‘Los jóvenes Latinos’ en Catalunya:

Recollida de dades (Víctor Corona, 2006-2015):
•
•
•
•

observacions,
enregistraments de converses,
gravacions d'activitats,
entrevistes

... tot amb els fills d'immigrants llatinoamericans a Barcelona

Cómo se realiza el repertorio La0no
VCR: por qué te expulsaron/(0.04)
OSC: le quité el balón a un man_(1.14) y luego_ él tam_ o sea_
que_a jugar en la pista [+pihta+] vino cogió el balón le dije tío
déjamelo
VCR: aja
OSC: él no quiso me empujó y de allí yo lo empujé_me dio un
puñete\ le metí uno en la cara (0.2)
(risas)
OSC: le metí en la cara y se fue\ y como el padre estaba ahí\ vino
aquí y se chivó al cap d’estudis\
VCR: aja (1.91)
OSC: bueno al director [+directol+]/ luego al día siguiente me vino a
buscar el cap d’estudis diciendo[+disiendo+] eso (0.58)
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent: participantes: Victor, Óscar y William

Carlos, Rony, Jonathan, Raúl, Roberto (Ecuador); Alex (Peru); Nestor
(Bolivia), XXX (parlants no identificats) (2006)
VC: y a/aquí/en la escuela/en algún momento ustedes suelen hablar en catalán?=
Carlos: =no=
Rony: =no=
Jonathan: yo no/el otro día=
Álex: =yo mira/en mates/todo mundo habla catalán/menos yo/
Ignacio: sí/
Nestor: no es verdad?/ya me {ruido en el fondo} en xxxxx casi nadie habla en catalán/
Roberto: es que no entiendo/me entiendes?/
XX: es que hablan en catalán/
Nestor: yo/hablan en catalán/le/le/xxxxx/ y les hablo en castellano/y dice/dicen/ me hablas
en catalán/si no te suspendo en catalán y el curso/
VC: y/y/=
Nestor: =que se joda=
VC: =y ni así/hablan en catalán/no/
XX: no/no/no/
XX: sí {ruido en el fondo}
Ignacio: solo/sólo a veces que=
XX: =cállate ya/si me pide todo esto_
VC: pero a ver/no entiendo una cosa/pero ustedes saben catalán/
Ignacio: sí/pero no me gusta a mi=
Raúl: =agrrr/a mi/mi/me aburre hablar en eso/prefiero hablar en castellano/

Alex (Perú); Raúl, Roberto, Ignacio (Equador);
Oscar (Bolívia); Víctor. Corpus 2008-09
VCR: ustedes qué/qué piensan del catalán?/en general/
RAL: es una mierda/
ALX: que es una mierda/tío/no sé ni para qué vinieron/para qué
vinieron los putos españoles allá/a cogernos nuestro dinero/los odio
tío/los odio a los españoles (1)
VCR: por qué no quieres a los españoles?/
ALX: eh/
VCR: por qué los odias?/
ALX: porque vinieron allá a jodernos/nomás/nomás para jodernos/hace
mucho tiempo Colón/dicen que es español/o algo así/Colón/
IGN: Colón/sí/
OSC: un culón de mierda/ [risas]
ALX: vino/se supone que fue a conquistar América/pero fue con
toda/con toda su peña ahí/con sus barcos/con sus armas/a joder a
América Latina/a robarnos nuestra plata/y toda esa huevada/

Denegar el català: exemple 1
sóc àrab/sóc musulmana/i això comporta/pues/per exemple/portar
mocador/resar/i aquestes coses/i en el cas del [school
name]/bueno/no/no/el cas del [nom d’escola]/a tot/des de que
portes el mocador/que ha sigut des de/primer d´ESO/pos/sempre la
primera imatge que don/que es fan de mi/que pot ser/[riu]/es fan de
que sóc/eh/de fora (.) que no sé parlar/que sóc/eh/poc
culta/que/etc/etc/etc/i llavorens/ eh/clar/(ostras)/amb un (.) jo
trenco aquesta imatge/gràcies/perquè sé català/sempre ho he
dit/perquè sé la llengua/pues/ sempre trenco aquesta
imatge/sempre que/pues/mmm/a l´últim cas/ pues/jo que
sé/que/pues/trobo persones/que diu/no no no/no podem relacionarnos amb aquesta noia/perquè no sap parlar[català]/llavors/quan ja
em senten parlar/o responc amb català/llavorens/ retiren tot el que
han pensat/(vale)/i sí/sí/i ells també/no sé (.) pensen més d´una altra
forma/
(Laila, Marroquina, arribada a Catalunya als 6 anys)

Denegar el català: exemple 2
quan vas a preguntar algo/dius/perdò/una pregunta/això ho he
d´entregar aquí?/sí sí/por esta parte/no sé que/però tu saps que
ell parla català/ perquè abans ho ha parlat/llavors jo li contesto
una altra vegada en català/i me torna a contestar en
castellà/llavors a mi no (.) em fa una mica així saps/i veus a
l´altre/i a l´altre no saps/llavors jo dic/però per què?
(Syà, Xinesa, nascuda a Catalunya)
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La propera sessió: Dimecres, 20 de febrer
Nacionalisme i identitat nacional
Sobre el nacionalisme i la identitat nacional, i també de
conceptes com el patriotisme (com es diferencia del
nacionalisme?) i la pertinença, entesa com l’adhesió cognitiva i
emocional d’una persona a un conjunt de sistemes de valors
ètics i polítics compartits amb altres ciutadans i situats en espais
socials regits per sistemes locals de poder i governabilitat.
Catalunya i Espanya són, sens dubte, els grans punts de
referència, però també es tenen en compte altres contextos,
com els Estats Units, el Regne Unit i França.

