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1. Introducció

El turisme és un sector de l’economia, en les nostres societats de lleure , que té un pes
important. Els sociòlegs, antropòlegs i sociolingüistes investiguen des de fa dècades
(sobre) la relació entre turisme i llengua autòctona. S’interessen, en particular, per l’impacte
sociocultural dels turistes sobre els autòctons. La sociolingüística catalana investiga sobre els efectes dels turistes i estrangers sobre la llengua catalana.
Sembla que no s’hagi estudiat, en canvi, la relació inversa: els efectes de la llengua pròpia
d’un territori turístic sobre els seus turistes. Sembla que no es conegui l’impacte sociocultural
de la llengua autòctona sobre el turisme.
L’Observatori de la Llengua Catalana, va decidir indirectament prendre una iniciativa en
aquesta direcció. I, d’acord amb les Associacions per la defensa de la llengua Catalana
a Catalunya Nord, va encarregar aquest primer estudi forçosament curt: “La percepció de
la llengua catalana pels turistes i visitants a Catalunya Nord ”.
Aquest estudi té 3 destinataris:
• Els professionals del turisme i tota la gent que s’interessa pel turisme nordcatalà.
• Els investigadors d’aquest camp: des dels sociòlegs del turisme als
sociolingüistes en l’àmbit del turisme.
• Tota la gent que vulgui defensar la llengua catalana.
Finalment, val a dir que aquest informe no té la pretensió de ser un estudi sociològic o
sociolingüístic sinó, que testimoniï objectivament les observacions realitzades amb
mètodes de les ciències socials.

1.1. Objectiu general
L’objectiu central d’aquest estudi és:
• Fer una aproximació de la percepció dels turistes i visitants de Catalunya Nord
envers la llengua Catalana.
• Intentar mesurar una opinió favorable o desfavorable de cara al català.
• Provar de posar en relleu un interès que vagi més enllà (de l’estada puntual) del
temps passat a Catalunya Nord.
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1.2. Objectius específics
Els objectius específics de l’estudi són:
• Posar en relleu, amb les dades del qüestionari, les opinions favorables relatives
als turistes i visitants envers la llengua catalana.
• Verificar o refutar les hipòtesis següents:
H1. Hi ha poques diferències de respostes entres els tipus de turistes.
H2. Existeixen molts turistes i visitants espanyols catalanoparlants o procedents dels
Països Catalans hispànics.
H3. Un percentatge majoritari dels turistes i visitants, reconeixen el territori com a català
des d’un punt de vista cultural.
H4. Un percentatge majoritari dels turistes i visitants coneixen l’existència del català.
H5. Alguns turistes i visitants podrien venir també a Catalunya Nord per sentir i veure el català.
H6. Fer sentir i veure que el català no fa por als turistes i visitants sinó que podria ser un
al·licient, un motiu més per venir.
H7.

Segons la regió francesa, “l’atracció” és diferent.

H8. Respecte al turisme nordcatalà, l’heliotropisme és variable segons els països i les
regions.
H9. El turista “cultural” és més favorable a la llengua i a la cultura catalana
H10. El turista que té una visió cultural del territori és més favorable a la llengua i a la
cultura catalana
H11. Posar en relleu que el coneixement de l’existència de la llengua i de la cultura
afavoreix una percepció i actitud positiva envers la llengua catalana.
H12. Un percentatge majoritari dels turistes i visitants que voldrien també venir per motiu
de la llengua coneixen dos aspectes de la cultura: el nom de la cultura i el de la llengua.
H13. L’opinió francesa de cara a les llengües regionals ha millorat.
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1.3. Metodologia
Per a l’elaboració de la present investigació s’ha usat una de les tècniques bàsiques de
la investigació social l’enquesta (dades quantitatives), i més exactament el sondeig. A
més de la metodologia aquí especificada en part (vegeu els Annexos), hi ha una tasca
paral·lela de documentació que es reflecteix directament en la present investigació.
1.3.1. L’enquesta
En el projecte inicial ens vam proposar enquestar tant a turistes de llarga durada com a
turistes de curta durada. Concretament, l’objectiu era fer una tria a partir d’individus que
presentessin característiques diverses per recollir la major informació possible i extrapolar-ne les proporcions mitjançant el qüestionari.
La recollida de les dades es va dur a terme a partir d’un sondeig i, per tant, es dissenyà
amb la intenció que fos dirigit. Les entrevistes es feren a tres llocs de Catalunya Nord i a
individus diferents atenent a les variables d’estada i de procedència.
Trobar les persones enquestades va ser una tasca fàcil. Els llocs van ser escollits respecte al coneixement previ de punts de major congregació turística. Quan s’establia el contacte,
i aquest anava bé segons el lloc, ens identificàvem i explicàvem la naturalesa i els objectius
de la investigació.
El qüestionari seguia una lògica del general al concret. El mètode i la lògica de disseny
es relacionen amb les “enquestes indirectes”1 de dialectologia i a l’anomenada tècnica
de l’embut, que consisteix a acabar per concretar a partir de les generalitats. El qüestionari
seguia una cadena de preguntes de la més senzilla a la més complexa, de la més habitual a la més sorprenent.
A l’entrevista, que solia durar entre 2 i 6 minuts, manteníem a vegades una conversa
informal de temps indeterminat. Sovint, a la primera pregunta d’opinió, els sondejats feien
comentaris d’autojustificació.
Considerem que el grau de sinceritat ha estat en general alt si bé és cert que poques
vegades vam dubtar de la sinceritat del sondejat.
El total d’entrevistes realitzades ha estat de 700. No coneixem l’edat dels enquestats,

1

Joan Veny. introducció a la dialectologia catalana. 1985.p.82 i 83.
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però vam evitar dirigir-nos a adolescents i no vam sondejar els infants. Molts sondejats
són majors d’edats (pares, jubilats...). Tenim enquestats de moltes nacionalitats, però
sobretot ciutadans de països limítrofs a l’estat francès.
Pel que fa a la llengua de l’entrevista, els sondejos es van fer en francès, en anglès, en
espanyol o en català. Però ens adreçàvem a ells, inicialment, en francès.
La confidencialitat és total, perquè només coneixem la regió d’origen. Cap d’ell no era
conegut per l’entrevistador.
1.3.2. El qüestionari
Vam confeccionar un qüestionari seguint, en part, els qüestionaris d’altres estudis
semblants, especialment enquestes turístiques a Catalunya Nord .
El qüestionari té 8 preguntes dividides en 6 apartats: 1. estada; 2. procedència; 3. motiu
de la vinguda a Catalunya Nord; 4. característiques del territori; 5. La cultura del territori;
6. Percepció de la llengua. És un qüestionari intencionadament curt.
El qüestionari és el resultat de la reelaboració de 2 qüestionaris anteriors que van ser
provats per la segona versió en una mostra petita de subjectes.
Algunes preguntes del qüestionari, especialment les dues darreres, han provocat cert
malestar entre alguns dels enquestats. A vegades la gent tenia dificultats a l’hora de decidir-se entre l’opció « una mica interessant » i l’opció « molt interessant ».
Era vist sovint amb desconfiança a Perpinyà, confonent-me en alguns casos amb
comercials d’immobiliàries o similars.
Pensem que l’estudi té una gran utilitat com a guia d’una realitat que encara es desconeix.
Paral·lelament, serveix a les institucions perquè facin noves propostes en el foment d’una
estratègia de planificació turística territorial.
1.3.3. Turisme francès i nordcatalà: les dificultats per mesurar la població, estat
de la qüestió i evolució
Sociològicament la població turística és un objecte, un grup difícil d’identificar i d’estudiar.
Globalment és difícil perquè és una població nòmada i poca controlada.
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Les dificultats per mesurar la població:
Per descomptat, el turista no és una mercaderia, i per tant la seva circulació no és tan
controlada. A més, les persones tenen dret a desplaçar-se amb molta llibertat de manera
que els individus tenen un cert anonimat i una certa invisibilitat estadística. Finalment, les
enquestes a les frontereres són difícils i cares, i l’última data del 19962 .
Tradicionalment els observatoris creuen diversos indicadors de fonts també diverses:
hostalers, oficines de turisme, peatges d’autopistes, llocs-webs... Malauradament aquestes
fonts són insuficients i a vegades creades amb poc rigor.
Per exemple Alain Monferrand, director de l’Observatori Estatal francès (Observatoire
National de France) del turisme explica que quantificar i identificar les nacionalitats és
difícil: « [Le comptage est difficile?] La France est le seul pays d’Europe à avoir fait
disparaître la fiche d’hôtel! Comment voulez-vous savoir qui est votre client s’il est
anonyme, comment savoir l’évolution des nationalités? »3.
Des d’un punt de vista documental, la referència pel que fa el turisme a Catalunya Nord
segons Dòmenc Bernardó, és l’enquête Coudron.
Per aquests motius no es coneix amb precisió la composició sociològica dels turistes
nordcatalans: sexe, edat, estudis, professió, país i regió d’origen...
Evolució de les mesures turístiques
Ara bé, any rere any, nous indicadors apareixen i permeten de mesurar millor la realitat
turística. Amb les targetes de crèdit i els telèfons mòbils es podrà mesurar millor les
nacionalitats. En efecte segons Alain. Monferrand: “[Vous, vous avez trouvé le moyen,
pourtant.] Il y en a deux, tout nouveau. Nous avons appris que les cartes bancaires ont
un numéro de code par pays d’origine. Voilà une excellente façon de respecter
l’anonymat - une spécialité française - mais de connaître les déplacements et surtout le
volume des dépenses. Nous allons savoir qui fait quoi en tourisme, chez nous.”.
Le deuxième moyen est en cours d’analyse, c’est le téléphone portable (en veille) et qui
sera bientôt doté de GPS. Nous pourrons savoir, par exemple, si les touristes danois sont
plus nombreux que les touristes norvégiens à admirer les églises romanes! Connaître

2

Alain. Monferrand, director de l’Observatori National de France, ODIT France en el marc Trobada dels professionals del
turisme i presentació de les xifres de l’estiu 2005, el 28 setembre del 2005, al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà.
3
Entrevista d’Alain. Monferrand per la Marcelle Santa Maria, publicada a L’INDEPENDANT CATALAN el 29 de setembre del
2005
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précisément la demande, les goûts et les attentes va nous permettre de cerner les marchés
potentiels, les périodes préférées, etc. ”.
I, segons Marilyn Mouche de l’Oficina del Turisme de Perpinyà. « Notons toutefois, que la
prise de statistiques n’est pas la même que l’année dernière (les agents demandent à
chaque visiteur son numéro de département ou sa nationalité ; l’an passé, ils ne devaient
noter que les nationalités France et étrangères4 .[pel que fa els catalans] A partir de
janvier 2006, on aura les pourcentages exacts de leur proportion sur l’ensemble des
visiteurs provenant d’Espagne. 5».
A partir d’aquest estat de la qüestió, justifiquem l’absència de quota en cada lloc.

1.4. L’univers d’estudi
Segons les poques dades de què disposem vam dissenyar l’univers d’estudi amb la
intenció que fos prou representatiu de les 3 zones turístiques principals.
Tipus de turisme/visita per zona

Percentatge estiuenc

Perpinyà
Argelers de la Marenda
Bulloses a Cerdanya

15%
60%
25%

Nombres de visitants i
turistes enquestats
105
420
175

TOTAL:

100%

700

A partir de la definició de l’univers d’estudi: « Els turistes i visitants són tota aquesta gent
forastera que ve per descansar, visitar i globalment de vacances» vam començar a
dissenyar l’enquesta. La mostra a recollir es va establir a partir d’una extrapolació proporcional des de les dades tretes de diversos estudis i de l’enquête Coudron de l’entitat
més competent per presentar el turisme al departament dels Pirineus Orientals, i per tant
a la Catalunya del Nord: el Centre Départemental del Turisme (CDT).

4
5

D’un document que s’anomena «JUILLET 2005 / COMMENTAIRE *».
Missatge del 5 d’octubre del 2005.
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2. El marc teòric

Per plantejar el marc teòric necessitem presentar una mica la situació de la llengua catalana a Catalunya Nord i (de) l’estat de la qüestió dels coneixements relatius a la relació
entre la llengua i el turisme. Per aquest últim aspecte volem intentar destacar coneixements
rellevants trets de la sociologia del turisme, de la sociolingüística catalana i de testimonis
d’actors regionals de la llengua autòctona i/o del turisme.

2.1. La situació de la llengua catalana a Catalunya Nord
Després de l’annexió al Reialme de França el 1659, els habitants de “Catalunya Nord”
tenen la seva llengua prohibida als documents oficials des del 1700. Els governs successius
a partir de la Revolució francesa fan de continuadors de l’estat monàrquic, centralista i
partidari de l’estat nació unilingüe.
L’última etapa del foment de l’unilingüisme jurídic és del 1992, una llei constitucional consagra el francès com a única llengua oficial a França. És el famós article 2 de la Constitució
francesa on es diu que “El francès és la llengua de la República”6.
Aquest estatut discriminatori es combina i es reforça amb les institucions jacobinistes
tradicionals: escola, administracions estatals, el servei militar...).
Pel que fa als aspectes sociolingüístics, d’una banda l’ús de la llengua baixa cada any
més, però de l’altra l’opinió és més favorable a la llengua i sobretot va creixent la demanda de classes de català.

2.2. Les investigacions relatives al turisme i a la llengua
Pel que fa, a la sociologia del turisme, podem destacar que aquest s’ha diversificat però
que es recolza molt encara sobre el sol, el lleure i el descans.

6

Castex 2005 Joan-Francesc Castex.ESTUDI DE VIABILITAT D’UN MARC DE DIFUSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA A
LA CATALUNYA-NORD: de l’intermunicipal al transfronterer. . Observatori de la Llengua Catalana. 2005.
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Pel que fa la sociolingüística catalana, segons els membres del CRUSCAT7 , no s’ha fet
fins ara cap investigació sobre la percepció de la llengua catalana pels turistes. Ara bé,
alguns investigadors sí que van fer recerques en el camp del turisme. A Catalunya Nord,
per exemple, Domènec Bernardó, feia investigacions relatives als professionals del
turisme. Al País Valencià, William Rodriguez va estudiar la percepció dels adolescents
envers el valencià i les llengües dels estrangers i turistes. A les illes, s’ha estudiat des dels
anys seixanta, els efectes dels estrangers sobre la llengua. Utilitzarem una part d’aquestes
investigacions per enriquir les nostres observacions a Catalunya Nord.

2.3. Testimonis i observacions
En absència de dades relatives a la percepció de la llengua catalana pels turistes, volem
aprofitar els testimonis d’actors o d’investigadors de les llengües autòctones per posar
en relleu les percepcions de certs professionals.
Per exemple, a Alsàcia segons Martine Mugler “Pour ce qui est de la fréquentation
touristique, 50 % des touristes viennent d’Allemagne et devraient, en principe, visiter un
pays naturellement bilingue. (Opinion personnelle: les touristes français et européens
ne viennent pas pour le «côté exotique du dialecte», mais plutôt pour la gastronomie ,
l’architecture , l’art)”8 .
Pel que fa els altres forasters, a parer de Sylvie VERON « L’alsacien leur apparaît comme
«folklorique» donc fait partie de ce que l’on découvre en Alsace. Je ne pense pas que
cela les dérange. Souvent, les touristes pensent que les personnes dialectophones
parlent en allemand (sauf les touristes allemands évidemment !) ”9 .
Lluís Català de la Universitat d’Alacant subratllava les mancances d’informació i de
comunicació en català en les pàgines web turístiques al País Valencià “on molts turistes
(incluits turistes espanyols) no saben que als municipis on van a prendre el sol
(Benidorm, Gandia, Orpesa, Vinaròs, Cullera, Altea...) es parla català, igual que a
Barcelona o Lloret de Mar o Palamós. De l’única cosa que tinc dades és de la perspectiva contrària: preocupació dels ajuntaments valencians per comunicar-se en la
llengua dels visitants estrangers. Dels ajuntaments valencians amb pàgina web, el
6’1% la tenen traduïda a l’anglès, el 1’9% al francès i el 0’8% a l’alemany. Alguns

7

Coneixements Representacions i Usos del Català als Països Catalans.
Martine Mugler de Culture et Bilinguisme(http://site.voila.fr/alsacezwei) el 7 d’octubre del 2005.
9
Sylvie VERON, Documentaliste-informatrice, Centre Information Jeunesse Alsace(www.cija.org ) el 7 d’octubre del 2005.
8
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d’aquests ajuntaments amb preocupació pels foranis, no tenen la pàgina traduïda al
català, que és la llengua pròpia ” 10 . Això reflecteix també la falta d’interès dels
professionals del turisme per donar una imatge diversa del País Valencià.

10

Missatge d’en Lluís Català el 27 de setembre del 2005.
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3. Els resultats

Abans de presentar els resultats relatius a la percepció de la llengua presentarem un
balanç de les dades que tenim relatives al turisme nordcatalà. Es a dir compararem les
nostres dades amb les dades de l’Observatori Departemental del Turisme (Observatoire
Départemental du Tourisme) de les Pirineus Orientals i de les oficines de turisme.

3.1. Avaluació de la recollida respecte als observatoris locals
3.1.1. Dades generals
Taula: estat de procedència
Estat de procedència

%

França
Espanya
Regne Unit
Bèlgica
Països Baixos
Alemanya
Suïssa
Dinamarca
Estats units
Xina
Canadà
Croàcia
Marroc
Polònia
Portugal
Rússia

85,6%
4,4%
2,6%
1,9%
1,7%
1,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

TOTAL ESTATS

100%

Classificació
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
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Taula: els Països Catalans hispànics i altres regions espanyoles
Certes regions espanyoles

%

Classificació

Principat de Catalunya
Regions espanyoles que no pertanyen
als Països Catalans
País Valencià

83,9%

1

12,9%
3,2%

2
3

TOTAL ESPANYA

100%

Taula: les regions franceses
Regions

11

%

Classificació

Ille de France
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Nord-Pas de Calais
Languedoc
Paca
Pays de Loire
Aquitaine
Auvergne
Centre
Lorraine
Normandie
Bretanya
Bourgogne
Franche Comté
Alsace
Champagne Ardenne
Poitou-Charentes
Limousin
Picardie

16,5%
10,5%
9,7%
6,5%
5,5%
5,5%
5,5%
4,0%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,3%
3,2%
3%
3%
2,5%
2,2%
2%
1,7%

1
2
3
4
5
5
5
6
7
7
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14

TOTAL:

100%

Observatori Departemental del Turisme.
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Regions segons
l’ODT11

Classificació
de l’ODT

%segons
l’ODT

Ille de France
Midi-Pyrénées
Languedoc
Rhône-Alpes
Paca
Nord-Pas de Calais

1
2
3
4
5
6

19%
14,70%
9%
8%
7%
6%

3.1.2. Segons els llocs d’observacions
A Perpinyà
Taula: els estats de procedència
Estats de procedència

%

Classificació

OTP12 juliol
estrangers

% dels

OTP agost %

França
Regne Unit

67,6%
8,6%

1
2

Regne Unit
Alemanya

40,00%
11,50%

França
Altres
estats

Espanya
Bèlgica

5,7%
4,8%

3
4

Països Baixos 9,90%
Altres estats 38,60%
estrangers

Països Baixos
Alemanya
Suïssa
Estats units
Rússia
Xina
Portugal
TOTAL:

3,8%
2,9%
2,9%
1%
1%
1%
1%
100%

5
6
6
7
7
7
7
100%

58,00%
42,00%

100%

Taula: els Països Catalans hispànics i altres regions espanyoles
Certes regions espanyoles
Principat de Catalunya
País Valencià
Regions espanyoles que no
pertanyen als Països Catalans
TOTAL ESPANYA

%

Classificació

OTdeP

66,7%
16,7%

1
2

65% 13
?

16,7%
100%

2

?
?

12

Oficina de Turisme de Perpinyà.
Estimació de la Marilyn Mouche Office de Tourisme de Perpignan. Declara el 5 d’Octubre del 2005 “Il faut savoir que hors
saison estivale, environ 80% des visiteurs espagnols sont catalans (environ 65 % en été).”
13
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Taula: les regions franceses
Les regions franceses %
Ille de France
Rhône-Alpes
Centre
Nord-Pas de Calais
Pays de Loire
Auvergne
Aquitaine
Franche Comté
Midi-Pyrénées
Lorraine
Paca
Picardie
Alsace
Normandie
Bretagne
Languedoc
Bourgogne
TOTAL:

Classificació

23,9%
18,3%
5,6%
5,6%
5,6%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
2,8%
2,8%
2,8%
1,4%
1,4%
100%

1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6

OTP juliol

%

OTP agost

%

Languedoc
Ille de France
Altres regions

31%
18%
51%

Languedoc
Ille de France
Altres regions

20%
19%
61%

100%

A Argelers de la Marenda
Taula: els estats de procedència
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Estat de procedència

%

Classificació

França
Regne Unit
Països Baixos
Alemanya
Bèlgica
Dinamarca
Espanya
Canadà
Croàcia
Estats units
Polònia
Suïssa
Xina

93,1%
1,7%
1,2%
1,0%
0,7%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

1
2
3
4
5
6
6
7
7
7
7
7
7

TOTAL:

100%

100%

Dades: els Països Catalans hispànics i altres regions espanyoles
Dos espanyols: una persona del Principat i una altra de regions espanyoles que no
pertanyen als Països Catalans.
Taula: les regions franceses
Les regions franceses

%

Classificació

Ille de France
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Nord-Pas de Calais
Pays de Loire
Normandie
Lorraine
Centre
Bourgogne
Aquitaine
Auvergne
Bretagne
Champagne Ardenne
Alsace
Franche Comté
Paca
Limousin
Poitou-Charentes
Picardie
Languedoc

18,2%
10,5%
9,5%
7,9%
6,1%
4,6%
4,3%
4,1%
3,8%
3,8%
3,6%
3,6%
3,6%
3,3%
3,1%
2,6%
2,3%
1,8%
1,8%
1,5%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
10
11
12
13
14
15
15
16

TOTAL:

100%

A les Bulloses a Cerdanya
Taula: els estats de procedència
Estats de procedència

%

Classificació

França
Espanya
Bèlgica
Alemanya
Països Baixos
Regne Unit
Marroc
Suïssa

78,3%
13,1%
2,9%
1,7%
1,7%
1,1%
0,6%
0,6%

1
2
3
4
4
5
6
6

TOTAL:

100%
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Taula: els Països Catalans hispànics i altres regions espanyoles
Certes regions espanyoles

%

Principat de Catalunya
Regions espanyoles que no pertanyen als Països Catalans
TOTAL ESPANYA

91,3%
8,7%
100%

Taula: les regions franceses
Les regions franceses

%

Languedoc
Paca
Midi-Pyrénées
Ille de France
Rhône-Alpes
Aquitaine
Poitou-Charentes
Centre
Pays de Loire
Auvergne
Bretagne
Nord-Pas de Calais
Alsace
Bourgogne
Limousin
Franche Comté
Lorraine
Normandie
Champagne Ardenne

19%
14,6%
13,9%
8%
5,8%
4,4%
4,4%
3,6%
3,6%
2,9%
2,9%
2,9%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
0,7%

TOTAL:

100%

Classificació
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10

Nota: No vam poder obtenir les dades turístiques d’aquest lloc gestionat pel Consell General. De manera que no podem fer un comparació amb els clients observats per la
“diputació”.
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3.1.3. Balanç respecte als països i a les regions
Dades generals
Tenim observacions semblants pel que fa la classificació dels països. Les diferències
relatives a l’Alemanya es poden explicar respecte al nostre període de recollida de les
dades. Del 24 de juliol al 1er de setembre, és un període de baixada del percentatge de
turistes alemanys, tant a nivell local com estatal, i al mateix temps es dispara o es manté
el nombre d’holandesos, belgues i espanyols.
Constatem que la nostra classificació de les sis principals regions franceses és semblant
a la classificació de l’ODT. Això demostra que els turistes de París, la regió de Tolosa,
Lió, Lille i Nantes, el Llenguadoc, Marsella i Catalunya són majoritaris . Podem trobar
francesos d’aquestes regions en llocs tan diferents com Perpinyà, Argelers de la Marenda
i les Bulloses. Regions que representen entre un 54,2% i un 64% dels francesos14 turistes
o visitants a Catalunya Nord.
A Perpinyà
Les diferències, respecte al pes dels francesos i dels estrangers es poden explicar en
part pel que fa a les variacions entre juliol i agost. Al mes d’agost el pes dels francesos es
dispara. Segons Marilyn Mouche de l’Oficina del Turisme de Perpinyà: « […]. Nous
constatons aussi une totale inversion dans la part des clientèles françaises et étrangères:
58 % de Français et 42 % de visiteurs étrangers - alors qu’en juillet, plus d’étrangers que
de français fréquentaient l’Office de Tourisme. 15 ».
Pel que fa a les diferències relatives el pes dels alemanys i holandesos a Perpinyà succeeix
el mateix que al nivell global16 . Podem explicar en part les diferències relatives al
Llenguadoc pel fet de fer la recollida en el moment de la davallada. Entre principis de juliol
i finals d’agost els llenguadocians passen d’un 31% al 20%.
Constatem que l’Oficina de Turisme de Perpinyà avalua un percentatge dels catalans
molt semblant al nostre.

14

Diferència entre les nostres observacions i les observacions de l’ODT.
D’un document que s’anomena «AOUT 2005 / COMMENTAIRE ».
A l’oficina del turisme declaren que «En règle générale, nous continuons à observer une augmentation des clientèles
anglaises (+6%), espagnoles (+21%) et hollandaises (+42%). Ce sont chez les clientèles belges que l’on observe la
hausse la plus remarquable: +86 %. En outre, les Espagnols sont en première position de fréquentation de l’Office de
Tourisme, presque à égalité avec les Anglais, suivis par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique.» [FONT: AOUT 2005 /
COMMENTAIRE]. .
15
16
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A Argelers
A Argelers de la Marenda, constatem una classificació dels estrangers molt semblant.
Les variacions es podrien explicar per les diferències de font i de període estudiats.
Les nostres observacions, s’apropen a les dels professionals del turisme. Sembla que la
nostra mostra total sigui representativa de la realitat observada.
3.1.4. Observacions
A partir d’aquestes taules podem fer dues observacions generals. En primer lloc el turisme
nordcatalà concerneix sobretot persones d’estats “veïns” i limítrofs a l’estat francès: Regne
Unit, Espanya, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Suïssa. I en segon lloc Catalunya Nord
té un turisme de proximitat (el Llenguadoc, la regió de Tolosa, de Marsella i Catalunya)
que representa un 22,1% de la mostra total.
Pel que fa la procedència regional dels francesos tenim sobretot 4 regions llunyanes, la
regió de Paris, Lyon, Lille i Nantes, i tenim un turisme de proximitat amb el Llenguadoc, la
regió de Tolosa i de Marsella. Els catalans representen una forta majoria dels turistes
espanyols.
Per a l’anàlisi dels resultats, sobretot les dades relatives a les persones procedents
d’aquests estats i d’aquestes regions seran exposades a continuació.

3.2. Les hipòtesis
Per tractar els resultats començarem per presentar-los respecte a les hipòtesis que hem
formulat en la introducció.
3.2.1. H1 Hi ha poques diferències de respostes entre els tipus de turistes.
Volem demostrar a continuació que la durada d’estada i el tipus de turisme tenen poques
influències sobre les respostes de coneixements i d’opinió.
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Com podem veure en la representació gràfica, aquests aspectes influencien poc en l’opinió
dels turistes i visitants:

Ara bé, com podem veure en els detalls existeixen unes poques variacions que poden
ser importants:

Turistes
Visitants
Bulloses
Perpinyà
Argelers

Cultura

coneix Interès. molt int
cat
cat

mica int no és int indif

motiu motiu
positiu negatiu

74,4%
63,0%
85,1%
78,1%
66,4%

76,6%
67,1%
90,3%
73,3%
70,0%

58,9%
45,2%
51,4%
54,3%
60,7%

25,7%
32,9%
27,4%
27,6%
25,7%

85,7%
86,3%
93,1%
94,3%
89,8%

33,0%
41,1%
41,7%
40,0%
29,0%

8,1%
13,7%
6,9%
5,7%
10,2%

72,6%
65,8%
70,3%
68,6%
73,3%

1,8%
1,4%
2,3%
3,8%
1%

Sembla que l’excursionniste 17 , conegui menys la llengua catalana. Però no podem dir
si el turista de muntanya coneix molt més l’existència del català.
Constatem que en aquest exemple de turisme de muntanya, la gent té una bona opinió
de la llengua.
Sembla que els excursionnistes, tinguin posicions més extremes, respecte als altres
aspectes: un fort percentatge de “molt interessant” i de “no és interessant”.
La durada de l’estada i el “tipus de turisme” tenen molts poques influències sobre els
resultats relatius a les opinions. Tanmateix aquests aspectes podrien incidir sobre les
respostes de “coneixements culturals”.

17

En la terminologia turística francesa és el turista de pas, per un dia, com els excursionistes ho solen fer.
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Sembla que el “turista de muntanya” i “cultural” tinguin més coneixements que el “turista de
platja” pel que fa a dos aspectes de la identitat catalana: el nom de la llengua i la cultura.
3.2.2. H2 Existeixen molts turistes i visitants espanyols catalanoparlants o
procedents dels Països Catalans hispànics.
Com hem pogut constatar en la part de les avaluacions els catalans representen més de
50% dels turistes espanyols.
3.2.3. H3 Un percentatge majoritari dels turistes i visitants, reconeixen el territori
com a català d’un punt de vista cultural.
Globalment la gent considera la cultura d’aquí com a “catalana” i després mediterrània.
Poca gent expressa “francesa”, “rossellonesa” o “hispànica”.
Una mica més dels 70% de les persones trien CATALANA i 1/3 NOMÉS CATALANA.
Quasi bé un 40% de les persones trien MEDITERRÀNIA i un 10% NOMÉS
MEDITERRÀNIA. Per als francesos, aquests resultats són gaire bé iguals.
Per als catalans, la cosa és més matisada: un 61% trien CATALANA, un 53% FRANCESA, un 30% ROSSELLONESA, un 23% NOMÉS CATALANA i un 15% NOMÉS FRANCESA. La gent del Principat expressa dubtes pel que fa a la identitat perquè consideren
que el nivell d’ús del català és molt feble.
3.2.4. H4 Un percentatge majoritari dels turistes i visitants, coneixen l’existència
del català.
Globalment la gent coneix el català com a llengua de Catalunya Nord: un 75% dels sondejats
coneixen l’existència del català. Per als francesos, aquest resultats són pràcticament iguals.
Els catalans quasi bé tots ho saben: uns 92%. És per això que no aprofundirem en detalls
respecte als principals països i regions de procedència. En canvi, posarem aquest
informació en la part dedicada als perfils del turistes i visitants segons els principals països
i regions de procedència.
3.2.5. H5 Alguns dels turistes i visitants podrien venir també a Catalunya Nord per
sentir i veure el català.
Per verificar aquesta hipòtesi el qüestionari consta de dues preguntes. Una al·ludeix a l’interès
per a l’expressió de la llengua i l’altra relaciona atracció turística i llengua catalana.
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L’interès per a l’expressió de la llengua
Globalment la gent troba interessant que s’expressi el català: entre un 92% (francesos) i
un 96%(catalans). La diferència és important pel que fa a la intensitat. Es a dir: uns 80%
dels catalans pensen que és MOLT INTERESSANT mentre que només uns 30% dels
francesos pensen el mateix .
Respecte als principals països i regions de procedència no aprofundirem en els detalls.
En canvi posarem aquesta informació en la part dedicada als perfils dels turistes i visitants
segons els principals països i regions de procedència.
La relació atracció turística i llengua catalana
Globalment la gent no ve i no vindria pel català. Per uns 72% “la llengua no canvia res”.
Ara bé un 25% considera que és un motiu més per venir/ un motiu positiu suplementari
per venir. Per als francesos, aquest resultats són pràcticament iguals. Per als catalans,
uns 77% consideren que és un motiu positiu.
La diferència és important també pel que fa la intensitat. És a dir: Un 42% dels catalans
pensen que és un MOLT BON MOTIU, mentre que només un 0,8% dels francesos pensen
la mateixa cosa.
Els altres territoris de procedència: els estats
A partir de les dades que acabem de presentar, sabem que els dos primers grups
geogràfics tenen un pes equivalent o superior a la mitjana. Pel que fa als altres territoris
de procedència tenim variacions importants:
Països

% venir és un motiu positiu

Bèlgica
Suïssa
Alemanya
Països Baixos

53,8%
40,0%
30,0%
25,0%

Regne Unit

22,2%

Podem analitzar aquestes diferències d’intencions per venir en relació amb la situació de la
o les llengües usades en aquests estats. Els ciutadans que viuen en un país de bilingüisme
o de multilingüisme assumit per la Constitució podrien ser més susceptibles de venir també
pel català. Mentre que els estats que no són de llengua llatina i que tenen només una
llengua oficial són més reticents a venir també motivats per la llengua catalana.
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Ara bé, cal anar en compte amb aquestes dades, car pocs belgues i suïssos van ser
interrogats. I és possible que el nombre de persones d’aquests grups siguin insuficients
en la nostra mostra per representar “l’opinió mitjana” dels turistes procedents d’aquests
països.
3.2.6. H6 Fer sentir i veure el català no fa por als turistes i visitants sinó que podria
ser un al·licient, un motiu més per venir.
Es tracta de posar en relleu que la gent més interessada per a l’expressió de la llengua
és la més motivada per venir també per aquest motiu a Catalunya Nord.
Hi ha una relació entre l’interès per la llengua i venir també per la llengua:
•

•

Entre la gent que considera que “ÉS INTERESSANT”, un 28% considera que
és un motiu positiu per venir mentre que un 0,9% considera que és un motiu
negatiu.
Entre la gent que considera “ NO ÉS INTERESSANT”, un 1,6% considera que és
un motiu positiu per venir mentre que un 9,8% considera que és un motiu negatiu.

Com més interessant es considera la llengua, més ser una motivació per venir
• Entre la gent que considera que ÉS MOLT INTERESSANT, un 43% considera
que és un motiu positiu per venir mentre que un 0,8% considera que és un motiu
negatiu.
• Entre la gent que considera que ÉS INTERESSANT, també un 43% considera
que és un motiu positiu per venir mentre que un 1% considera que és un motiu
negatiu.
Interès i atracció turística
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Així, podem concloure aquest apartat dient que els turistes i visitants més interessats per
a l’expressió de la llengua veuen més motivació per venir també a Catalunya Nord per
motiu de la llengua catalana. En part, coincideix el fort interès per a l’expressió de la
llengua i l’interès per venir també per al català.
3.2.7. H7 Segons la regió francesa, “l’atracció” és diferent
Donarem a continuació, una lectura d’aquestes dades respecte al pes en nombre de
persones i respecte a les regions molts compromeses en la defensa de la llengua pròpia.
La majoria, 11 de les 19 regions franceses, manifesten una opinió positiva entre 20 i
30%, 2 superen el 30% i 7 manifesten una opinió positiva inferior al 20 %.
Regió

En % català és també un motiu positiu per venir

Nord
Poitou-Charentes
Bretagne
Centre
Auvergne
Champagne-Ardenne
Lorraine
Pays de Loire
Ille de France
Rhône-Alpes
Midi-Pyrénées
Bourgogne
Picardie
Languedoc
PACA
Normandie
Aquitaine
Limousin
Franche Comté

41,0%
30,8%
30%
28,3%
28,3%
26,7%
26,1%
24,2%
23,2%
22,4%
22,2%
21,1%
20,0%
18,2%
18,2%
17,4%
16,7%
16,7%
11,1%

Alsace

11,1%

Les principals regions franceses
Constatem que les persones, de les regions franceses que emeten molts turistes, tenen
una opinió una mica inferior a la mitjana. És el cas de la regió de Nantes, Paris, Lyon,
Tolosa. Els turistes que procedeixen de la regió de Lille en canvi són capdavanters amb
un interès important per venir també pel català.
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Les regions perifèriques que tenen una sola llengua diferent del francès
La Lorraine i la Bretanya superen o coincideixen amb la mitjana dels turistes francesos. En
canvi els turistes que vénen d’Alsàcia són molt pocs els qui desitgen venir també pel català.
3.2.8 H8 El coneixement de l’existència de la llengua i el coneixement del nom de
la cultura és favorable a una percepció positiva envers la llengua catalana.
Hi ha una relació entre desconeixement i desinterès. Entre la gent que coneix els dos
aspectes, llengua i cultura, el desinterès és baix:
• Entre la gent que coneix la cultura i la llengua catalana el desinterès és baix (6,3%).
•

Entre la gent que desconeix la cultura i la llengua catalana el desinterès és molt
més alt (17,2%).

Com més es coneix els trets de la identitat més baixa el desinterès:
Coneixements i desconeixements

Interessant

No és interessant

Desconeix la cultura i la llengua catalana
Altres cultures 18
Desconeix el català
Coneix el català
Cultura catalana

82,8%
85,8%
86,5%
92,8%
93,3%

17,2%
14,2%
13,5%
7,2%
6,7%

Coneix la cultura i la llengua catalana

93,8%

6,3%

Ho podem observar també amb tres nivells d’interès:
Coneixements i desconeixements

Desconeix la cultura i la llengua catalana
Altres cultures
Desconeix el català
Coneix el català
Cultura catalana
Coneix la cultura i la llengua catalana

18

És molt

És una mica

No és

interessant

interessant

interessant

28%
33,2%
32,2%
34,4%
34,1%
33,6%

54,8%
52,6%
54,4%
58,4%
59,2%
60,2%

17,2%
14,2%
13,5%
7,2%
6,7%
6,3%

Persones que no van contestar « cultura catalana » i que van triar una o més d’una altra resposta (francesa, hispànica..).
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Observem que les persones DESINTERESSADES i les INTERESADES amb MODERACIÓ
varien en percentatge segons els coneixements i desconeixements relatius a la cultura i a la
llengua:
• Entre la gent una mica interessada, conèixer o desconèixer resulta poc o molt
diferent en percentatge. Tenim variacions si fa no fa del 8%.
• Entre la gent no interessada, conèixer o desconèixer resulta poc o molt diferent
en percentatge. Tenim variacions si fa no fa d’un 11%. Podríem formular aquestes
constatacions per la dita: “l’incògnit fa por”!
En canvi, observem que les persones MOLT INTERESSADES varien poc en percentatge
segons els coneixements i desconeixements relatius a la cultura i a la llengua. Entre la
gent molt interessada, conèixer o desconèixer resulta poc o molt diferent en percentatge.
Tenim variacions si fa no fa del 5%.
Aquests resultats podrien explicar la sensació que vam tenir durant les entrevistes: la percepció
pel que fa la llengua entre la gent poca interessada i no interessada és probablement propera.
L’una i l’altra podrien, potser, millorar llur opinió si canviessin certes condicions.
Coneixements i interès per a l’expressió per la llengua:

Desconeix la cultura i la llengua catalana
Altres cultures
Desconeix el català
Coneix el català
Cultura catalana
Coneix la cultura i la llengua catalana

DCLC
AC
DC
CC
CuCat
CCLC

A partir d’aquestes constatacions es poden fer dues hipòtesis:
És possible que només fer conèixer la cultura del territori i l’existència de la llengua pugui
fer créixer d’un 10% l’interès per la llengua?
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Per incrementar el nombre de persones molt interessades per a l’expressió de la llengua
caldria potser associar-la amb d’altres aspectes de la cultura catalana, com per exemple
els castellers. Pensem en els castellers perquè és una activitat recent al Rosselló i que té
èxits entre generacions d’edats diferents.

3.2.9. H9 L’heliotropisme de cara als turistes
Per lligar aquest estudi amb les observacions relatives als turistes a Catalunya Nord,
destacarem en aquesta part l’heliotropisme general. El qüestionari ens permet posar en
relleu la importància del sol per a molts turistes.
Vam preguntar “En aquesta llista, què representa millor el département /territori: el seu
sol, la seva natura, la seva cultura?” Es podien triar dues respostes.
Gràfic: els principals països emissors de turisme a Catalunya Nord
Aquest gràfic és la representació dels principals països emissores de turisme que van triar “sol”:

Gràfic:les principals regions emissores de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem les principals regions emissores de turisme que van triar “sol”:
L’heliotropisme de les principals regions
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Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que el sol no sigui important per als turistes espanyols.
• Sembla que el sol no sigui important per als turistes procedents del Principat de
Catalunya, del Llenguadoc i de la regió de Marsella.
3.2.10. H10 Motivació cultural i turisme
En aquesta part destacarem, la motivació cultural entre els turistes dels principals països
i de les principals regions emissors de turisme. El qüestionari ens permet de posar en
relleu la importància que l’hi donen. Vam preguntar: “En aquests llista, quin és o quins són
els seus motius per venir a Catalunya Nord: per esbarjo, per la natura, per la seva cultura,
per fer esport?” Es podien triar tres respostes.
Gràfic: els principals països emissors de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem els principals països emissors de turisme que van triar “cultura”:

Gràfic:les principals regions emissores de turisme a Catalunya Nord
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Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la cultura sigui important per als turistes espanyols, anglesos,
alemanys i holandesos. Pel que fa als belgues i als suïssos anirem amb compte
perquè el grup potser és massa petit per a ser representatiu.
• Sembla que la cultura sigui important per als turistes procedents del Principat de
Catalunya, de la regió de Nantes, de la regió de Marsella, i del Llenguadoc.
Motivació cultural i no cultural, identitat catalana, i opinió respecte al català
A continuació, posarem en relleu la motivació per venir al territori nordcatalà respecte a la
resposta cultural i a les altres respostes. Compararem les respostes “culturals” i “no
culturals” amb les respostes relatives a la identitat catalana i a l’opinió relativa al català.
La motivació cultural, entre els turistes dels principals països i de les principals
regions emissors de turisme
Destacarem en aquesta part el lligam entre la motivació cultural, la identitat catalana i
l’opinió respecte a la llengua catalana. El qüestionari ens permet posar en relleu la
importància d’aquests aspectes per als turistes.
Gràfic:els principals països emissors de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem els principals països emissors de turisme respecte als
aspectes esmentats abans:
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Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la cultura de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 80% i un
100%, pels espanyols, belgues, i francesos. Pels anglesos menys, amb un 60%.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 71% i un
83%, pels espanyols, belgues, i francesos. Pels anglesos menys, amb un 40%.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per a
l’expressió de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un opinió favorable, entre un
71% i un 100%, pels espanyols, belgues, i anglesos. Pels francesos menys, amb
un 32%.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per venir
també per la llengua de Catalunya Nord. Tenim un voluntat alta, entre un 57% i un
90%, pels espanyols, i belgues. Pels francesos i els anglesos menys, amb un
26% i un 40%.
Per concloure podem posar en relleu:
• Sembla que la gent interessada per la cultura d’Espanya, tingui molts coneixements
pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui un opinió favorable pel que
fa la llengua catalana.
• Sembla que la gent interessada per la cultura de Bèlgica, tingui bons coneixements
pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui un opinió favorable pel que
fa la llengua catalana.
• Entre els anglesos i els francesos constatem una tendència inversa:
- Sembla que els anglesos tinguin pocs coneixements, però que tinguin un opinió
favorable de cara a la llengua catalana.
-

Sembla que els francesos tinguin molts coneixements, però que tinguin un opinió
poc favorable a la llengua catalana.

Gràfic: les principals regions emissores
de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem les
principals regions emissores de turisme
respecte als aspectes esmentats
abans:
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No presentem les altres regions, perquè són grups inferiors a 5 persones.
Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent interessada per la cultura tingui un bon coneixement del nom
de la cultura de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 86% i un
100%, per aquestes tres regions.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 83% i un
100%, per aquestes tres regions.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per a
l’expressió de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un opinió favorable, entre un
67% i un 100%, per la gent que procedeix de la regió de Nantes i del Principat de
Catalunya. Pels parisencs, menys amb un 35%.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per venir
també per la llengua de Catalunya Nord. Tenim un voluntat alta, entre un 67% i un
100%, per la gent que procedeix de la regió de Nantes i del Principat de Catalunya.
Pels parisencs, menys amb un 30%.
Per concloure podem posar en relleu:
• Sembla que la gent interessada per la cultura del Principat de Catalunya, tingui
molts coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui un
opinió favorable pel que fa a la llengua catalana.
• Entre les regions franceses constatem fortes diferències.
Síntesi de la motivació cultural
• Sembla que la gent interessada per la cultura , procedent d’Espanya i del Principat
de Catalunya, tingui molts coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya
Nord i que tingui un opinió favorable pel que fa a la llengua catalana.
• Constatem fortes diferències, entres els altres estats, i entre les regions franceses.
La motivació no cultural entre els turistes dels principals països i de les
principals regions emissors de turisme
Destacarem en aquesta part el lligam entre l’absència de motivació cultural, la identitat
catalana i l’opinió respecte a la llengua catalana. El qüestionari ens permet posar en
relleu la importància d’aquests aspectes pels turistes.
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Gràfic: els principals països emissors de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem els principals països emissors de turisme respecte als
aspectes esmentats abans:

Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un coneixement del nom
de la cultura de Catalunya Nord variable segons la procedència estatal. Tenim un
coneixement alt, entre un 52% i un 100%, pels espanyols, belgues i francesos.
Pels anglesos, els alemanys i els holandesos menys, amb un 60% i un 33%
respectivament.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un coneixement del nom
de la llengua de Catalunya Nord, variable segons la procedència estatal. Tenim
un coneixement alt, entre un 75% i un 86%, pels espanyols, belgues, francesos i
anglesos. Pels alemanys i els holandesos menys, amb un 37% i un 11%
respectivament.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per a
l’expressió de la llengua de Catalunya Nord, variable segons la procedència estatal. Tenim un opinió favorable, entre un 53% i un 86%, pels espanyols, belgues,
i anglesos. Pels francesos, alemanys i els holandesos menys, amb un 30%, un
37% i un 11% respectivament.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per
venir també per la llengua de Catalunya Nord variable segons la procedència
estatal. Tenim un voluntat alta, entre un 50% i un 72%, pels espanyols i pels belgues.
Pels francesos, anglesos, alemanys i holandesos, menys amb un 11% i un 22%.
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Per concloure, podem posar en relleu:
• Sembla que la gent no interessada per la cultura d’Espanya, tingui molts
coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui un opinió
favorable pel que fa la llengua catalana.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura de Bèlgica, tingui bons
coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui un opinió
favorable pel que fa la llengua catalana.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura d’Alemanya i dels Països Baixos,
tingui pocs coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui
un opinió poc favorable envers la llengua catalana.
• Entre els anglesos i els francesos constatem una tendència inversa:
- Sembla que els anglesos tinguin pocs coneixements però que tinguin un opinió
favorable de cara a la llengua catalana.
- Sembla que els francesos tinguin molts coneixements però que tinguin un opinió
poc favorable a la llengua catalana.
Gràfic: les principals regions emissores de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem les principals regions emissores de turisme respecte als
aspectes esmentats abans:

Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del
nom de la cultura de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 52% i un
97%, per aquestes regions.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del
nom de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 63% i un
94%, per aquestes regions.
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•

•

Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès molt variable,
segons la regió, per a l’expressió de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un opinió
favorable, entre un 18% i un 85%, per aquestes regions.
Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès molt variable,
segons la regió, per a l’expressió de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un voluntat
alta, entre un 14% i un 69%, per aquestes regions.

Síntesi de la motivació no cultural
• Sembla que la gent no interessada per la cultura procedent d’Espanya i del
Principat de Catalunya, tingui molts coneixements pel que fa la identitat de
Catalunya Nord i que tingui un opinió favorable pel que fa la llengua catalana.
• Constatem fortes diferències, entres els altres estats, i entre les regions franceses.
Conclusions
La gent que ve per la cultura té més coneixements i una opinió més favorable a la llengua
catalana.
Els turistes que procedeixen d’Espanya o del Principat de Catalunya són molt favorables
a la llengua catalana. D’entre els altres estats, Bèlgica, és un emissor de turistes molt
favorables a la llengua catalana.
Entre els anglesos i els francesos constatem una tendència inversa:
• Sembla que els anglesos tinguin pocs coneixements però que tinguin un opinió
favorable de cara a la llengua catalana.
• Sembla que els francesos tinguin molts coneixements però que tinguin un opinió
poca favorable a la llengua catalana.
Amb l’excepció dels anglesos, es pot relacionar l’opinió de les nacionalitats amb la
concepció estatal de les llengües. El català pels anglesos podria significar un exotisme?
Pel que fa les regions franceses constatem fortes diferències. Sembla que cada regió
tingui la seva pròpia percepció de la llengua catalana.
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3.2.11. H11 Percepció cultural del territori i turisme
A continuació, posarem en relleu la percepció del territori nordcatalà respecte a la resposta
cultural i a les altres respostes. Compararem les respostes “culturals” i “no culturals” a les
respostes relatives a la identitat catalana i a l’opinió relativa al català.
Per alleujar la formulació anomenarem la gent que va respondre “cultura”, la gent
interessada per la cultura, i anomenarem la gent que va triar una altra resposta que “cultura”, la gent no interessada per la cultura.
Territori cultural, entre els turistes dels principals països i de les principals regions
emissors de turisme
Destacarem en aquesta part el lligam entre la percepció cultural del territori, la identitat
catalana i l’opinió respecte a la llengua catalana. El qüestionari ens permet posar en
relleu la importància d’aquests aspectes pels turistes.
Vam preguntar “En aquests llista, què representa millor el département /territori: el seu
sol, la seva natura, la seva cultura?” Es podia triar dues respostes.
Gràfic: els principals països emissors de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem els principals països emissores de turisme que van triar
“cultura” i respecte als aspectes esmentats abans:

Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la cultura de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 68% i un
100%, pels espanyols, belgues i francesos. Pels anglesos menys, amb un 50%.
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•

•

•

Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 66% i un
87%, pels espanyols, belgues, francesos i els anglesos.
Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per a
l’expressió de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un opinió favorable, entre un
66% i un 90%, pels espanyols, belgues, i anglesos. Pels francesos menys, amb
un 37%.
Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès per venir també
per la llengua de Catalunya Nord. Tenim un voluntat alta, entre un 50% i un 69%,
pels espanyols i pels belgues. Pels francesos i els anglesos menys, amb un 27%
i un 33%.

Gràfic: les principals regions emissores de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem les principals regions emissores de turisme respecte als
aspectes esmentats abans:
Territori cultural, identitat catalana, i opinió respecte al català

No presentem les altres regions, perquè són grups inferiors a 5 persones.
Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la cultura de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 75% i un
100%, per aquestes regions.
• Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del nom
de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 75% i un
100%, per aquestes regions.
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•

•

Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès variable segons la
regió de procedència, per a l’expressió de la llengua de Catalunya Nord. Tenim
un opinió favorable, entre un 75% i un 88%, per la gent que procedeix del
Llenguadoc i del Principat de Catalunya. Per la gent de la regió de Nantes amb un
50%. I entre un 28% i un 34% pels altres.
Sembla que la gent interessada per la cultura, tingui un interès variable segons la
regió de procedència, per venir també per la llengua de Catalunya Nord. Tenim un
voluntat alta, entre un 50% i un 69%, per la gent que procedeix de la regió de
Nantes i del Principat de Catalunya. Pels altres menys, entre un 8% i un 29%.

Per concloure podem posar en relleu:
• Sembla que la gent interessada per la cultura, del Principat de Catalunya, tingui
molts coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya Nord i que tingui un
opinió favorable pel que fa a la llengua catalana.
• Entre les regions franceses constatem fortes diferències.
Síntesi d’un “territori cultural”
• Sembla que la gent interessada per la cultura, procedent d’Espanya i del Principat
de Catalunya, tingui molts coneixements pel que fa a la identitat de Catalunya
Nord i que tingui un opinió favorable pel que fa a la llengua catalana.
• Constatem fortes diferències, entres els altres estats i entre les regions franceses.
Territori no cultural, entre els turistes dels principals països i de les principals
regions emissors de turisme
Destacarem en aquesta part el lligam entre l’absència de visió cultural pel territori, la
identitat catalana i l’opinió respecte a la llengua catalana. El qüestionari ens permet posar en relleu la importància d’aquests aspectes pels turistes.
Gràfic: els principals països
emissors de turisme a Catalunya
Nord
A continuació, us presentem els
principals països emissores de
turisme que no van triar “cultura”
i respecte als aspectes esmentats abans:
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Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un coneixement del nom
de la cultura de Catalunya Nord variable segons la procedència estatal. Tenim un
coneixement alt, entre un 72% i un 100%, pels belgues, espanyol i francesos.
Pels altres, entre un 30% i un 51%.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un coneixement del nom
de la llengua de Catalunya Nord, variable segons la procedència estatal. Tenim
un coneixement alt, entre un 71% i un 84%, pels espanyols, belgues, francesos i
anglesos. Pels altres, entre un 0% i 25%.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès molt fort per a
l’expressió de la llengua de Catalunya Nord, variable segons la procedència
estatal. Tenim un opinió favorable, entre un 58% i un 92%, pels espanyols, anglesos
i belgues. Pels altres, entre un 10% i un 34%.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès per venir també
per la llengua de Catalunya Nord variable segons la procedència estatal. Tenim
un voluntat alta, entre un 57% i un 92%, pels espanyols i els belgues. Pels altres,
entre un 16% i un 30%.
Per concloure podem posar en relleu:
• Sembla que la gent no interessada per la cultura d’Espanya, tingui molts
coneixements pel que fa la identitat de Catalunya Nord i que tingui una opinió
favorable pel que fa la llengua catalana.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura de Bèlgica, tingui bons
coneixements pel que fa la identitat de Catalunya Nord i que tingui un opinió
favorable pel que fa la llengua catalana.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura d’Alemanya i dels Països Baixos,
tingui pocs coneixements pel que fa la identitat de Catalunya Nord i que tingui un
opinió poc favorable pel que fa la llengua catalana.
• Entre els anglesos i els francesos constatem una tendència inversa:
- Sembla que els anglesos tinguin pocs coneixements però que tinguin un opinió
favorable de cara a la llengua catalana.
- Sembla que els francesos tinguin molts coneixements però que tinguin un opinió
poc favorable a la llengua catalana.
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Gràfic: les principals regions emissores de turisme a Catalunya Nord
A continuació, us presentem les principals regions emissores de turisme respecte als
aspectes esmentats abans:

Destacarem d’aquestes dades:
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del
nom de la cultura de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 40% i un
78%, per aquestes regions.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un bon coneixement del
nom de la llengua de Catalunya Nord. Tenim un coneixement alt, entre un 68% i un
86%, per aquestes regions.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès variable segons
les regions de procedència, per a l’expressió de la llengua de Catalunya Nord.
Tenim un opinió favorable, entre un 19% i un 90%, per aquestes regions.
• Sembla que la gent no interessada per la cultura, tingui un interès variable segons
les regions de procedència, per venir també per la llengua de Catalunya Nord.
Tenim un voluntat, entre un 14% i un 90%, per aquestes regions.
Síntesi d’un “territori no cultural”
• Sembla que la gent no interessada per la cultura procedent d’Espanya i del Principat
de Catalunya, tingui molts coneixements pel que fa la identitat de Catalunya Nord
i que tingui un opinió favorable pel que fa la llengua catalana.
• Constatem fortes diferències, entres els altres estats i entre les regions franceses.
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Conclusions
La gent que percep la cultura del territori té més coneixements i una opinió més favorable
a la llengua catalana. Sembla que no hi hagi de relació directe entre la percepció del
territori i la intenció de venir també per la llengua.
Els turistes que procedeixen d’Espanya o del Principat de Catalunya són molt favorables
a la llengua catalana. Entre els altres estats, Bèlgica, és un emissor de turistes molt favorables a la llengua catalana.
Entre els anglesos i els francesos constatem una tendència inversa:
• Sembla que els anglesos tinguin pocs coneixements però que tinguin un opinió
favorable de cara a la llengua catalana.
• Sembla que els francesos tinguin molts coneixements però que tinguin un opinió
poc favorable a la llengua catalana.
Amb l’excepció dels anglesos, es pot relacionar l’opinió de les nacionalitats amb la
concepció estatal de les llengües. El català pels anglesos podria significar un exotisme?
Pel que fa les regions franceses constatem fortes diferències. Sembla que cada regió
tinguin la seva pròpia percepció de la llengua catalana.
3.2.12. H12 Un percentatge majoritari dels turistes i visitants que voldria també
venir per motiu de la llengua coneix dos aspectes de la identitat.
A continuació, us presentem el pes que té els coneixements en la motivació o intenció per
venir també per al català:
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La gent que coneix l’existència de la cultura catalana i de la llengua catalana és si fa no fa
4 vegades més nombrosa pel que fa al desig de venir, que la gent que desconeix la
llengua o la cultura, o les dues alhora. Tot allò que es desconeix fa por. Com més la gent
coneix la llengua més podria tenir el desig de venir per aquest motiu.
3.2.13. H13 L’opinió francesa de cara a les llengües regionals s’ha millorat.
En aquesta part no tractarem de les respostes pròpiament del qüestionari sinó de
comentaris que l’enquestador va sentir centenars de vegades arran de la resposta. A la
resposta de la pregunta “és interessant que s’expressi el català: que es pugui sentir i
veure?”, s’afegia una autojustificació amb paraules molts similars: “il faut conserver les
langues régionales”, “il faut conserver les traditions, le patrimoine, la culture locale..”. O
fins i tot un comentari com “meilleur accueil si on accepte leur langue, leur mode de
vie.”19 . De manera espontània una persona va expressar és «enrichissant pour le
département»20 que s’expressi el català. Són indicacions que caldria mirar de posar en
relleu en una enquesta qualitativa.
Aquests comentaris, tant recurrents entre els francesos, ens van van conduir a fer una
recerca documental, i a contactar, actors de la defensa de les llengües regionals i
professionals del turisme.
La majoria dels estudis relatius a les llengües regionals a França, solen enfocar-se respecte a l’ús de la llengua. Però hi ha sempre una pregunta relativa a l’opinió sobre la
llengua.
De fet, existeixen una sèrie de dades que destaquen que entre l’ús i l’opinió relativa a la
llengua es manifesta un fenomen contrari: l’ús baixa i en paral·lel l’opinió és més favorable a l’expressió de la llengua regional.
Sondejos relatius a les llengües regionals
En aquesta part no farem l’estat de la qüestió de tots els sondejos relatius a les llengües
regionals a l’estat francès. A més, no tenim dades per comparar preguntes similars a un
mateix moment. Ara bé, podem destacar diferents temàtiques, en moments i llocs
determinats.

19
20

apunt a Argelers de la Marenda el 23/08/2005.
Apunt a Perpinyà el 09/08/2005.
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Podem posar en relleu les percepcions favorables pel que fa al tipus d’idioma i a la identitat
cultural. També podem destacar la percepció del futur de l’idioma, i la voluntat d’aprendre’l.
A més s’ha avaluat, l’impacte de les polítiques de retolació, i l’opinió relativa al bilingüisme.
Finalment, s’han abordat les reformes que podrien millorar la situació d’aquestes llengües.
Tipus d’idioma, conservació de la llengua i identitat cultural
Pel que fa a la denominació i a la connotació de l’idioma a Bretanya i a Catalunya Nord:
• A Bretanya (1992)21 , un 60% dels sondejats i un 52% dels turistes consideren
l’idioma com una llengua.22 A Bretanya (1992), un 60% dels sondejats i un 52%
dels turistes consideren el bretó com a llengua i no pas com patuès.
• A Catalunya Nord (2002)23 , un 67% dels sondejats consideren el català com una
llengua i no pas com a patuès
Pel que fa la conservació de l’idioma:
• El 199424 , l’IFOP mesura que un 45% dels francesos consideren que és “prou” o
“molt” important defensar les llengües regionals 25. Alhora, mesura que un 88% dels
francesos no consideren les llengües regionals com una amenaça envers la llengua
francesa.
• A Bretanya (1992), un 92% dels sondejats consideren que cal conservar la llengua.
Pel que fa la identitat cultural:
• A Bretanya (1992), un 40% dels turistes consideren que el Finistère té una identitat
molt forta. Un 8% dels sondejats esmenten el bretó per la identitat del Finistère.
Per un 49% dels sondejats i per un 73% dels estrangers la identitat cultural té un
pes important en l’elecció del lloc per anar de vacances.
El futur de l’idioma i la voluntat d’aprendre’l.
Pel que fa el futur de l’idioma:
• A Catalunya Nord (2002), un 66% dels sondejats consideren que el català no
desapareixerà o no està en camí de desaparèixer .

21

Conseil Géneral du Finistère; 1992; Jean de Legge et Associés, TMO OUEST. Conseil Général du Finistère. Perception d’une
politique en faveur de la langue et de la culture bretonnes. Septembre 1992 N°1872.
22
Això no té sentit per un català de l’estat espanyol però a França fins fa poc es distingia el francès com a llengua i els altres
parlars com a « patois ».
23
; Cuny, Vanessa; 2002 ; Les langues régionales en Europe: enquête sur la représentation du catalan en LanguedocRoussillon.
24
IFOP; 1994; Les français et les langues régionales. Le 5 avril 1994.
25
Precisió: en France métropolitaine
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Pel que fa l’ensenyament:
• A Bretanya (1992)26 , un 80% dels turistes consideren que s’hauria de poder
d’aprendre el bretó a l’escola en la mesura que es volguí d’aprendre’l.
• A Catalunya Nord (2002)27 , un 13% dels sondejats desitja que el català sigui
ensenyat a l’escola. A més, un 43% dels sondejats desitja que el català sigui
ensenyat a l’escola com a “langue vivante”.
• A Catalunya Nord (2004)28 , un 57,9% dels sondejats desitja parlar català, un
45,3% dels sondejats desitja aprendre el català, un 62,9% dels sondejats desitja
que els nens aprenguin català.
Avaluació de l’impacte de les polítiques de retolació, i de l’opinió relativa al
bilingüisme
Pel que fa les polítiques de retolació:
• A Bretanya (1992), un 91% dels turistes van remarcar la retolació bilingüe. El
sentiment immediat davant la visió de la retolació bilingüe va ser positiu per un
77% dels turistes. La retolació bilingüe va provocar un sentiment d’exotisme
entre un 77% dels turistes estrangers.
• A Catalunya Nord (2002), un 20% dels sondejats consideren que el bilingüisme
ha de desenvolupar-se. A més, un 47% dels sondejats consideren que el
bilingüisme ha de desenvolupar-se encara que ignoren en quin àmbit.
Les entitats que podrien millorar la situació d’aquestes llengües
Pel que fa la promoció de la llengua:
• El 199429 , l’IFOP mesura que un 45% dels francesos consideren que les regions
són els organismes que han d’ocupar-se de les llengües regionals. Un 24% dels
francesos consideren que els départements són els organismes que han
d’encarregar-se de les llengües regionals;
• A Catalunya Nord (2002), un 70% dels sondejats consideren que el govern estatal
ajuda molt poc les llengües regionals. Un 25% dels sondejats consideren que el
govern estatal no ajuda les llengües regionals
• A Bretanya (2004)30 , un 43% dels habitants del Finistère esperen més del Conseil

26

Conseil Géneral du Finistère; 1992; Jean de Legge et Associés, TMO OUEST. Conseil Général du Finistère. Perception d’une
politique en faveur de la langue et de la culture bretonnes. Septembre 1992 N°1872.
27
Cuny, Vanessa; 2002 ; Les langues régionales en Europe: enquête sur la représentation du catalan en LanguedocRoussillon.
28
ESTADÍSTICA D’USOS LINGÜÍSTICS A LA CATALUNYA NORD 2004- Perpinyà, 26 d’octubre de 2004
29
IFOP; 1994; Les français et les langues régionales. Le 5 avril 1994.
30
OLB; 2004; Office de la Langue Bretonne-Présentation. Observatoire du Finistere. Diapositive 31.
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Régional de Bretanya per a la promoció de la llengua bretona. Un 15% dels
habitants esperen més de l’estat per a la promoció de la llengua. Un 20% dels
habitants esperen més del Conseil Général del Finistère per a la promoció de la
llengua. Un 7% dels habitants esperen més del seu municipi per a la promoció de
la llengua. Un 5% dels habitants esperen més del seu agrupament de municipis
per a la promoció de la llengua.
Pel que fa Europa:
• El 2000, l’IFOP mesura que un 82% dels francesos són favorables a la ratificació
de la Carta europea de les llengües minoritzades. Un 79% dels francesos són
favorables a la modificació de la Constitució francesa per a la ratificació de la
carta europea.
• A Catalunya Nord (2002)31 , un 75% dels sondejats consideren que la construcció
europea no és un perill per a les llengües regionals.
Conclusions
Els sondejos són tipus d’informacions que cal utilitzar amb molt de compte. Les preguntes i les respostes que “reflecteixen” els sondejos, representen un tipus de formulació
d’un moment i d’un lloc concret.
Ara bé, sabem que d’ençà els anys 1990, s’observen opinions favorables respecte a les
llengües regionals. Els francesos autòctons i turistes, i els estrangers semblen tenir una
visió positiva de les llengües regionals.
No només volen la conservació de la llengua sinó volen la seva transmissió . Per exemple,
el 2002 a Catalunya Nord, un 87% dels sondejats consideren que és important transmetre
la llengua. Un 77% dels sondejats consideren que és un mitjà per transmetre la cultura.
Sembla que no es pugui deslligar la situació de la llengua de la situació de la cultura i de
la identitat, encara que no es pugui dir quina relació hi pot haver en l’evolució d’aquest
tres conceptes.
El bilingüisme és una idea que comença a ser acceptada. Per exemple, la retolació
bilingüe ja no provoca hostilitat sinó que fins i tot pot ser valorada com a positiva pels
habitants i turistes.
31

Cuny, Vanessa; 2002 ; Les langues régionales en Europe: enquête sur la représentation du catalan en LanguedocRoussillon.
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L’opinió relativa a l’administració que pugui defensar millor les llengües regionals depèn
probablement del territori de la llengua. A Bretanya, el bretó forma part de tota la regió
administrativa, i per tant la població es pot refiar més d’aquesta administració. Per contra, Catalunya Nord, representa una part menor del Llenguadoc Rosselló; per aquest motiu
es pot explicar que la gent esperi més de l’estat.
La pregunta del 2002, relativa a Europa, és interessant perquè lliga també amb comentaris
de la nostra enquesta. Vam sentir, algunes vegades, la “paradoxa regions-Europa”. Per
algunes persones, les preguntes relatives a la percepció de la llengua catalana van provocar comentaris i reflexions sobre aquesta “paradoxa”. Unes persones es sorprenen
que es pugui ampliar Europa i alhora es desenvolupin els regionalismes. De fet, el sondeig
del 2002, dóna un element d’explicació, Europa ajuda a millorar certes coses al nivell
local i des d’un punt de vista de les llengües regionals això es reconeix.
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4. Anàlisi i síntesi dels diferents resultats

4.1. Anàlisi dels resultats respecte a l’elecció metodològica
4.1.1. Les dificultats relatives a l’estudi de la percepció de la llengua catalana pels
turistes i visitants
Aquest estudi plantejava tres problemes bàsics que vam solucionar per intuïció.
Existeixen tres dificultats principals:
• No s’ha fet cap estudi en aquest camp als Països Catalans.
• La població turística és un grup que no se sol estudiar amb criteris sociològics
essencials: sexe, edat, professió, diplomes... Llevat de llocs o zones molts reduïts,
no se solen estudiar aquestes criteris.
• S’ha de definir i aprofundir les nocions de “percepció”, “opinió” i “d’intenció” pels
turistes i visitants.
Dificultats i límits per definir i aprofundir la noció de percepció
Pel que fa a l’estudi de la percepció de la llengua catalana entre els turistes i visitants, és
tan apassionant com metodològicament complex. La percepció entesa com a impressions
rebudes i coneixements obtinguts per mitjà dels sentits amb conseqüències i influències
en la construcció de les opinions i intencions envers la llengua catalana.
Per desenvolupar aquests aspectes conceptuals es pot parafrasejar investigadors32 de
les Illes. Fer un diagnòstic de les percepcions, opinions i intencions envers una llengua
“trobar-les i aïllar-les, per després comptar-les, agrupar-les i voler conèixer la influència
[...] és una tasca, si més no, difícil.”
“Si volem, a més a més, donar una explicació raonable sobre el per què, aleshores la
tasca esdevé un trencaclosques, per resoldre el qual són necessàries considerables dosis
d’intuïció i coneixement, car s’han de considerar factors com l’herència cultural, la influència
de determinats models educatius i dels mitjans de comunicació de masses, i també les
experiències reals i individuals de la vida de cadascú. ”33

32

Amaia Iturraspe Bellver, Joan Miralles Plantalamor. Coneixements, actituds i usos lingüístics envers el català dels estrangers
d’origen europeu al Pla de Mallorca. L’article de Joan Miralles encara és inèdit.
33
Iturraspe Segona part. Marc teòric[…] 2.3 Coneixements, usos i actituds lingüístiques pàgina 21
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Per fer aparèixer una part de la percepció de la llengua vam intuir criteris de lectura a
partir de coneixements personals i d’entrevistes amb Josep Romeu, el coordinador de
l’Observatori de la Llengua Catalana.
A partir d’aquesta informació vam definir dos criteris de coneixements i dos criteris
d’opinions per fer una aproximació a la percepció de la llengua catalana:
• Coneixement del nom de la cultura de Catalunya Nord: la cultura catalana.
• Coneixement de l’existència de la llengua catalana.
• Interès per a l’expressió (veure i sentir) de la llengua catalana.
• Llengua catalana i atracció turística.
Per descomptat, poden existir molts altres criteris per definir i aprofundir la noció de
percepció de la llengua catalana entre els turistes i visitants.
A partir d’aquests criteris i de les primeres preguntes (estada, procedència, motivació,
percepció del territori) vam construir les hipòtesis formulades en la introducció. Les lectures
que podem fer del sondeig a partir d’aquestes hipòtesis ens permeten donar informacions
de cara a tres camps o àmbits: informacions per a la investigació científica, coneixements
econòmics del turisme, i informacions per a la defensa i el desenvolupament de la llengua
catalana.

4.2. Les percepcions posades de manifest pels resultats.
4.2.1. La percepció de la identitat catalana
Fins ara no s’havia fet cap investigació per esbrinar la percepció i l’opinió envers la llengua
catalana pels turistes i visitants. Vam intuir que el mínim a saber, és conèixer si els turistes
i visitants saben els elements superficials de la identitat catalana: el nom de la cultura dels
catalans i l’existència de la llengua catalana. Cal notar que aquests aspectes no són
acceptats per tothom, però són sovint un “postulat” per a la gent que defensa la llengua
catalana: “som catalans, la nostra cultura és catalana i la nostra llengua és el català”.
Aprofitem l’al·lusió als plantejaments relatius a la identitat catalana per posar en relleu
l’existència d’ençà dels anys 1990 d’un conjunt d’estudis relatius a la identitat catalana a
Catalunya. Estudis en camps diferents: sociolingüística, sociologia, història, geografia,
antropologia, semiologia (vegeu la bibliografia).
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4.2.2. La percepció de la identitat cultural del territori
A partir de les respostes de la pregunta número cinc podem concloure que molts turistes
i visitants identifiquen la nostra cultura com a catalana. Comparant els grups geogràfics
constatem que els catalans, posen en dubte la identitat catalana del territori. Sembla que
el resultat d’un 61% hagués estat més baix si s’hagués pogut evitar d’utilitzar sovint el
català. És possible que s’hagi pogut influenciar les respostes, usant el català amb els
catalanoparlants.
En certa manera, els no catalanoparlants s’oposen als catalanoparlants pel que fa a la
percepció de la identitat del territori. N’hi ha prou de sentir territoire catalan per molts
francesos, per un 100% dels belgues i per un 50% dels anglesos, per un 50% dels
alemanys i per un 42% dels holandesos per identificar el territori com a català. A més, es
pot dir que les comunicacions de diverses entitats van ser eficaces: per als no
catalanoparlants allò que diferencia el département des Pyrénées Orientales de la resta
de l’estat és el caràcter català.
4.2.3. El coneixement de l’existència del català
En aquest cas, no es pot dubtar de la no influència de la formulació de la pregunta en els
resultats. La llengua catalana és ben coneguda pels francesos i coneguda amb fortes
diferències entre els forasters no hispànics: un 77% dels belgues i per un 39% dels
anglesos, per un 40% dels alemanys i per un 17% dels holandesos.
Podem destacar dos tipus de desconeixements tant d’un punt de vista cultural com d’un
punt de vista lingüístic:
El fet català a Catalunya Nord, no és del tot conegut per la gent que procedeix del Principat
de Catalunya.
Sembla que la gent dels països llatins (francesos, belgues) tinguin més coneixements
que la gent dels països no llatins (anglesos, alemanys, holandesos).
Per millorar la imatge del català serà necessari esbrinar per què aquests desconeixements.
4.2.4. Interès per la llengua: expressió i atracció turística
Acabem de veure que existeix un coneixement del nom de la cultura i de la llengua catalana com a mínim superior a un 16% i que pot assolir un 100%. Per tant, el català no és
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una cosa del tot desconeguda sinó que a vegades és molt coneguda. Respecte a aquestes
constatacions, anem a presentar l’interès per la llengua.
Amb la pregunta número 7 vam mesurar l’interès per a l’expressió pública de la llengua i
amb la pregunta número 8 vam posar en relleu una relació català-atracció turística. Globalment
l’interès per a l’expressió és alt, entre un 74% i un 93% entre els forasters no hispànics.
Ara bé si comparem els percentatges de la resposta “molt interessant” entre els diferents
països, constatem fortes diferències entre la gent forastera no hispànica:
L’interès és alt per als belgues i per als anglesos: entre un 60% i un 70%;
L’interès és baix per als francesos, per als alemanys i per als holandesos: entre un 16%
i un 30%;
Per aquesta resposta els catalans són capdavanters amb un 80%.
Aquest matís entres les opinions favorables apareix comparant d’altres respostes. La
motivació cultural i els coneixements relatius a la identitat catalana són elements favorables a l’interès per la llengua.
Motivació cultural i interès per a l’expressió de la llengua:
Entre la gent no hispànica interessada per la cultura , molts van triar “molt interessant.
Entre un 70% i un 80% els belgues i els anglesos. Un 30% els francesos.
Entre la gent no hispànica no interessada per la cultura van ser menys els qui van triar
“molt interessant”. Entre un 53% i un 67% pels belgues i pels anglesos. Entre un 11% i un
38% pels francesos, pels alemanys, i pels holandesos.
Els catalans en aquest cas són capdavanters amb una variació entre un 85% i un 100%.
Coneixements i interès per a l’expressió de la llengua
Comparant la gent que té coneixements i desconeixements de la identitat amb les
respostes “molt interessant” i “no és interessant” constatem una tendència inversa:
El coneixement del nom de la cultura i de l’existència de la llengua catalana coincideix
amb un interès alt (“una mica” i “molt”) i un desinterès baix (un 6%).
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El desconeixement del nom de la cultura i de l’existència de la llengua catalana coincideix
amb un interès més baix (“una mica” i “molt”) i un desinterès més alt (un 17%).
4.2.5. Llengua i atracció turística
Acabem de veure que molt gent està interessada per a l’expressió de la llengua. Però
vindrien també motivats per la llengua? De fet, una part “rellevant” de les persones no
hispànics van manifestar que també vindrien. I aquest percentatge s’incrementa amb la
motivació cultural, amb els coneixements de la identitat local i en coherència amb l’interès
per a l’expressió.
Pel que fa la motivació cultural
Entre la gent no hispànica interessada per la cultura molta gent va triar “motiu positiu (bon
o molt bo)”. Un 57% pels belgues, un 40% pels anglesos, i un 26% pels francesos.
Entre la gent no hispànica no interessada per la cultura, van ser menys els qui van triar
“motiu positiu (bo o molt bo)”. Un 50% pels belgues. Entre un 11% i un 22% pels anglesos,
pels francesos, pels alemanys, i pels holandesos.
Pel que fa els coneixements relatius a la identitat catalana
Comparant la gent que té coneixements i la que té desconeixements de la identitat amb
les respostes “motiu positiu (bo o molt bo)” constatem que el saber afavoreix l’atracció
turística. Un 58% de la gent que voldria venir també per la llengua coneix el nom de la
cultura i l’existència de la llengua catalana. Només 16% de la gent que voldria venir també
per la llengua, desconeixia el nom de la cultura i l’existència de la llengua catalana.
Pel que fa la coherència entre l’interès per la llengua i la intenció de venir també
per la llengua constatem una tendència inversa:
Per la gent que considera que l’expressió “no és interessant” venir també per a la llengua
és un motiu positiu (un al·licient) en un 1,6% i és un motiu negatiu en un 10%.
Per la gent que considera que l’expressió “és molt interessant”, venir també per a la llengua
és un motiu positiu (un al·licient) en un 43% i és un motiu negatiu en un 0,8%.
Síntesi
Destacarem les tendències relatives als catalans, als models educatius, a l’herència cultural i a les experiències reals i individuals de la vida de cadascú:
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Els catalans del Principat son interessats per a l’expressió del català a Catalunya Nord. L’interès o
el desinterès per al sol o la cultura no influencien les respostes relatives a l’interès per a la llengua.
A l’excepció del Regne Unit, constatem que coincideix el model educatiu de les llengües
escollides pels estats i una opinió positiva o negativa envers les llengües. Bèlgica, un
estat bilingüe, “emet” turistes molts favorables a la llengua catalana. França i Alemanya,
estats tancats al multilingüisme envien pocs turistes favorables al català. Pel que fa el
Regne Unit, la cosa és més complexa. Potser la influència educativa és pal·liada per una
recerca molt forta dels ciutadans, de viatges “exòtics”.
De manera general sembla que la gent interessada per la cultura tingui més interessos
pel català. Això es verifica tant des d’un punt de la motivació cultural com des d’un punt de
vista del coneixement del nom de la cultura i de l’existència de la llengua catalana. De fet
comprovem, una cosa de sentit comú, que com més coses sap la gent més oberta és al
canvi i a noves experiències.

4.3. Els perfils dels diferents turistes
En aquesta part farem un retrat dels turistes segons la procedència i les informacions
tretes de l’enquesta. Retratarem els diferents turistes segons cinc criteris:
El pes en un conjunt de turistes (total, els francesos, els espanyols).
L’estada llarga és a dir les persones que van fer una estada superior a un dia.
La motivació cultural i l’heliotropisme, tercer i quart criteri.
L’interès pel català. Interès mesurat per l’interès global (una mica o molt), per les respostes
“és molt interessant” que s’expressi el català, i per l’al·licient (venir també pel català).
En les taules a continuació esmentem el percentatge trets de l’enquesta, o esmentem els
percentatges extrets de l’enquesta i de l’ODT (Observatori Departemental del Turisme).
Esmentem la motivació cultural, per donar indicacions per a estudis posteriors pel que fa
la motivació cultural i el consum cultural pels turistes.
34

Cloitre d’Elne, St Michel de Cuixa, St Genis des Fontaines, Salses, Palais des Rois de Majorque, Abbaye d’Arles sur Tech,
Fort Lagarde a Prats de Mollo, Prieuré de Marcevol, Four Solaire de Mont-Louis, Musée de St André.
35
El valor “moderat” és un balanç entre l’interès general I el percentatge de « molt interessant ». un percentatge de « molt
interessant » inferior a 50 pot ser considerat com un interès moderat o feble !

62

En la mesura que tenim dades presentarem després de la taula la motivació cultural i la
realitat mesurada per Réseau Culturel / Terre Catalane. Aquestes xifres representen la
mitjana sobre el total de 10 llocs visitats34 .
4.3.1 . Taula:els principals països emissors de turisme a Catalunya Nord
País

Criteris

Informacions i anàlisi

França

Pes en el turisme total
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme

Entre un 80% i un 95% segons els llocs.
93%
Motivació cultural feble (11%) i heliotropisme
alt (81%).
Moderat 35 : un 93% d’interès, però un 30% de
«molt interessant» i un 25% d’al·licient. Els
desconeixements no expliquen l’interès moderat.
Ara bé s’observa una evolució de la societat
francesa a favor de les llengües regionals.

Interès pel català

Regne unit

Pes en el turisme total
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Inferior a un 5%.
83%
Motivació cultural (28%) i heliotropisme alt (72%).
Alt-: un 95% d’interès, però un 61% de «molt
interessant», un 22% d’al·licient i un 61%
desconeixen el català. Els desconeixements
expliquen en part l’interès moderat.

Bèlgica

Pes en el turisme total
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme

Inferior a 5%.
93%
Motivació cultural forta (54%) i heliotropisme alt
(62%).
Alt: 93% d’interès, però un 70% de «molt
interessant», un 53% d’al·licient, i un 23%
desconeixen el català.

Interès pel català

Alemanya

Pes en el turisme total
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Països Baixos Pes en el turisme total
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Suïssa

Pes en el turisme total
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Inferior a un 5%.
80%
Motivació cultural (20%) i heliotropisme (30%).
Moderat: un 80% d’interès, però un 30% de «molt
interessant», 30% d’al·licient, i un 60%
desconeixen el català. Els desconeixements
expliquen en part l’interès moderat.
Inferior a un 5%.
84%
Motivació cultural (un 25%) i heliotropisme alt (un
59%).
Moderat: un 75% d’interès,. però un 17% de «molt
interessant», 25% d’al·licient, i un 84%
desconeixen el català. Els desconeixements
expliquen en part l’interès moderat.
Inferior a un 5%.
60%
Motivació cultural (20%) i heliotropisme alt (60%).
Moderat: 97% d’interès, però 27% de «molt
interessant», 18% d’al·licient, i 80% desconeixen
el català.
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Perfil francès
El turista té un pes important en el conjunt . Com veurem en l’estudi, les regions tenen un
interès global similar però amb moltes diferències d’intensitat pel que fa el “molt
interessant”. Es diferencien també per l’interès per venir també pel català. Els francesos
deuen representar molt més que un 11% dels turistes culturals. Segons les dades extretes
d’un document del Réseau Culturel / Terre Catalane, poden representar entre un 62% i un
75% dels visitants dels llocs culturals a Catalunya Nord. L’estudi dels sondejos relatius a
les llengües regionals fa aparèixer un interès per les llengües regionals.
Perfil anglès
Sembla que el turista anglès conegui poc l’existència del català. Això podria explicar les
poques intencions per venir també pel català. Ara bé, el percentatge important de “molt
interessant” podria reflectir una curiositat de cara a aquest “exotisme”. Queda per
comprovar si un 28% dels anglesos fan turisme cultural però segons les dades extretes
d’un document del Réseau Culturel / Terre Catalane, d’un any per l’altre representen entre
un 18% un 20% dels estrangers.
Perfil belga
Sembla que el turista belga conegui molt bé l’existència del català i sembla tenir intencions
per venir també per al català. El percentatge important de “molt interessant” es pot explicar per una sensibilitat alta pel bilingüisme territorial. Queda per comprovar si un 54%
dels belgues fan turisme cultural però segons les dades extretes d’un document del Réseau
Culturel / Terre Catalane, d’un any per l’altre representen entre un 2% un 4% dels estrangers.
Perfil alemany
Sembla que el turista alemany conegui poc l’existència del català. Això podria explicar
les poques intencions per venir també pel català. Queda per comprovar si un 20% dels
alemanys fa turisme cultural però segons les dades extretes d’un document del Réseau
Culturel / Terre Catalane, d’un any per l’altre representen entre un 24% un 29% dels
estrangers. No sabem per què els alemanys van ser tan pocs a contestar “territori de sol”.
Pot això té una relació amb el pes menys important dels alemanys aquest estiu del 2005.
Potser els alemanys s’interessen més, respecte a d’altres estrangers, per la història
nordcatalana.
Perfil holandès
Sembla que el turista holandès conegui molt poc l’existència del català. Això podria explicar les poques intencions per venir també pel català. Queda per comprovar si un 25%
dels holandesos fan turisme cultural però s s Segons les dades extretes d’un document
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del Réseau Culturel / Terre Catalane, d’un any per l’altre d’un any a l’altre representen
entre un 9% un 10% dels estrangers.
Perfil suís
Sembla que el turista suís conegui molt poc l’existència del català. Això podria explicar
les poques intencions per venir també pel català. Queda per comprovar si un 20% dels
suïssos fan turisme cultural.
4.3.2.Taula: les principals regions emissores de turisme a Catalunya Nord
Regió

Criteris

Informacions i anàlisi

Paris

Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Entre un 16 i un 19%
95%
Motivació cultural feble (10%) i heliotropisme alt (86%).
Moderat 36 : un 93% d’interès però un 32% de «molt
nteressant» i un 23% d’al·licient.

Tolosa

Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Entre un 10 i un 15%
91%
Motivació cultural feble (6%) i heliotropisme alt (87%).
Moderat: un 92% d’interès però un 30% de «molt
interessant» i un 22% d’al·licient.

Lyon

Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Entre un 8 i un 10%
95%
Motivació cultural feble (5%) i heliotropisme alt (81%).
Moderat: un 93% d’interès però un 41% de «molt
interessant» i un 22% d’al·licient.

Lille

Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Un 6%
100%
Motivació cultural feble (8%) i heliotropisme alt (90%).
Moderat: un 90% d’interès però un 18% de «molt
interessant» i un 41% d’al·licient.

Nantes

Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Un 5,5%
97%
Motivació cultural (18%) i heliotropisme alt (88%).
Moderat: un 82% d’interès però un 30% de «molt
interessant» i un 24% d’al·licient.

Marsella

Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Entre un 5,5 i 7%
82%
Motivació cultural feble (10%) i heliotropisme (36%).
Moderat: un 90% d’interès però un 18% de «molt
interessant» i un 41% d’al·licient.

36

El valor “moderat” és un balanç entre l’interès general I el percentatge de « molt interessant ». un percentatge de « molt
interessant » inferior a 50 pot ser considerat com un interès moderat o feble !
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Llenguadoc Pes en el turisme francès
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Entre un 5,5 i un 9%
88%
Motivació cultural feble (12%) i heliotropisme (46%).
Moderat: un 91% d’interès però un 51% de «molt
interessant» i un 18% d’al·licient.

Principat

Entre un 50 i un 92%
58%
Motivació cultural alta (27%) i heliotropisme baix (8%).
Alt: un 96% d’interès però un 80% de «molt
interessant» i un 77% d’al·licient.

Pes en el turisme espanyol
Estada llarga
Motivació cultural i heliotropisme
Interès pel català

Perfil parisenc
Sembla que el turista procedent de la regió parisenca conegui l’existència del català i
sembla tenir poques intencions per venir també pel català. Té una opinió semblant a
molts regions franceses. Queda per comprovar si un 10% dels turistes procedents de la
regió parisenca fan turisme cultural.
Perfil de la regió de Tolosa
Sembla que el turista procedent de la regió de Tolosa conegui l’existència del català i
sembla tenir poques intencions per venir també pel català. Té una opinió semblant a
molts regions franceses. Queda per comprovar si un 6% dels el turistes procedents de la
regió de Tolosa fan turisme cultural.
Perfil de la regió de Lió
Sembla que el turista procedent de la regió de Lyon conegui l’existència del català i sembla
tenir poques intencions per venir també pel català. Es diferencia en l’interès per a
l’expressió amb un 40% de “molt interessant”. Queda per comprovar si un 5% dels el
turistes procedents de la regió de Lyon fan turisme cultural.
Perfil de la regió de Lille
Sembla que el turista procedent de la regió de Lille conegui l’existència del català i sembla
tenir més intencions per venir també pel català. Es diferencia en l’interès per a l’expressió
amb un 18% de “molt interessant”. Queda per comprovar si un 8% dels el turistes procedents
de la regió de Lille fan turisme cultural.
Perfil de la regió de Nantes
Sembla que el turista procedent de la regió de Nantes conegui l’existència del català i
sembla tenir poques intencions per venir també pel català. Té una opinió semblant a
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molts regions franceses. Queda per comprovar si un 18% dels el turistes procedents de
la regió de Nantes fan turisme cultural.
Perfil de la regió de Marsella
Sembla que el turista procedent de la regió de Marsella conegui l’existència del català i
sembla tenir més intencions per venir també pel català. Es diferencia en l’interès per a
l’expressió amb un 18% de “molt interessant” i pel desinterès respecte a al sol com a
motivació turística . Queda per comprovar si un 10% dels el turistes procedents de la
regió de Marsella fan turisme cultural.
Perfil del Llenguadoc
Sembla que el turista procedent de la regió del Llenguado conegui l’existència del català
i sembla tenir poques intencions per venir també pel català. Es diferencia en l’interès per
a l’expressió amb un 51% de “molt interessant”. Queda per comprovar si un 12% dels el
turistes procedents de la regió de Marsella fan turisme cultural.
Perfil català
Sembla que el turista procedent del Principat de Catalunya conegui molt bé l’existència
del català i sembla tenir moltes intencions per venir també pel català. El percentatge
important de “molt interessant” es pot explicar per una sensibilitat alta al bilingüisme territorial. Té un desinterès molt fort respecte al sol com a motivació turística. Queda per
comprovar si un 27% dels catalans fan turisme cultural però segons les dades extretes
d’un document del Réseau Culturel / Terre Catalane, d’un any per l’altre representen
entre un 20% un 26% dels estrangers.

4.4. Remarques científiques i econòmiques
L’estudi presenta observacions respecte a un grup social per al qual no s’ha pogut definir
un grup referencial. Arran de les dificultats per definir aquest grup referencial, declarem
respecte a les nostres experiències i als nostres coneixements del tema, que seria millor
que es continués aquest estudi a partir de mostrejos.
Podríem aprofitar la proposta de Domènec Bernardó, estudiar la percepció del turista
cultural en context d’un museu o d’un monument.
Al nostre parer, seria també interessant estudiar de manera específica les principals
nacionalitats. Un mostreig de 20 a 30 persones de cada nacionalitat, per exemple, en
campings del litoral.
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Em sembla important que s’estudií més profundament l’estada i la motivació de vinguda
per saber si és la primera vegada que vénen, i quins són els mitjans i les persones que
els van fer conèixer Catalunya Nord. És una primera manera d’abastar la percepció.
També ens sembla important estudiar la motivació cultural i la percepció cultural del territori.
Qui pretén venir per la cultura? Quines són les significacions que donen a la cultura?
Perquè consideren que aquest territori es caracteritza per la cultura? La motivació relacionada amb el sol i la natura són limitacions a la motivació cultura o fets independents o
fets complementaris?

4.4.1. Remarques: turisme i llengua catalana
Des d’un punt de vista econòmic anem a reblar el clau. Existeix un conjunt d’arguments
que subratllen la necessitat de desenvolupar la comunicació del territori com a territori
català i de llengua catalana.
D’entrada constatem un cert èxit de comunicació d’una identitat catalana d’un conjunt
d’entitats difícil de llistar: d’administracions locals (el Consell General, l’Ajuntament de
Perpinyà...) els mitjans d’informació que comuniquen informacions (temps, esport, cultura...) relatives a Perpignan, al Roussillon, a tal cosa catalan/e.
D’una certa manera es pot dir que s’ha fet una mena de print-capitalism amb el significant
català. La Cillie Motzfeldt, el 1994, en un part dedicada a certes aspectes del turisme a
Catalunya Nord explica el concepte de print-capitalism: “La publicitat lliga al clima i al
paisatge pot ser analitzada com el que Anderson37 anomena print-capitalism: la
transmissió d’una sola visió de la realitat influència simultàniament un gran nombre de
persones.”38 .
A més, a Catalunya Nord, sembla que alguns professionals del turisme van triar de comunicar una certa visió catalana del territori. La Cillie Motzfeldt va analitzar l’estratègia dels
promotors “Recordem que podem generalment fer la distinció entre dos grups de turistes
els que vénen del nord i els del sud. Els instruments retòrics que els promotors utilitzen
varien segons el grup al qual s’adrecen.
[...] he conclòs que generalment podem distingir dues categories de figures retòriques:
37

Anderson, Benedict: imagined communities, Verso, Londres 1991 ;
pàgina 63 Sala, Ramon; Motzfeldt, Cillie (1994): Construcció històrica i discurs identitari: una perspectiva nord-catalana,
Perpinyà: Universitat de Perpinyà, Departament d’Estudis Catalans (DEA).
38
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les que tenen un efecte exòtic i les que provoquen la identificació. L’ús de diferents símbols
catalans eren distingits tant envers els catalans del sud com envers els francesos vinguts
del nord. Però els símbols utilitzats no eren els mateixos. Per satisfer els catalans, els
promotors proposaven, entre altres coses, informació en català. Un gran nombre
d’estructures van ser adaptades al menesters d’aquest poble català vingut de l’altra banda de la frontera (facilitats per canviar diners, etc.). L’objectiu era de fer de per manera
que aquesta gent s’identifiqués amb la regió com a catalana, i que se sentia més o menys
a casa
[...] En quant als turistes vinguts del nord, era important de promoure la particularitat de la
regió. Els francesos i forasters en general varen rebre una imatge exòtica d’aquestes
terres catalanes. Els promotors van utilitzar eines retòriques com els vestits tradicionals,
danses, especialitats culinàries i records que simbolitzaven el típic català (barques catalanes, la bandera, les vigatanes, el porró, etc.) [...].39 ”
Els nostres turistes estiuencs tenen molt poca hostilitat de cara al català però tenen un
interès poc o molt fort per a l’expressió de la llengua. L’atracció turística respecte al català,
no és inexistent sinó que s’ha de promoure.
Aquesta conclusió d’una imatge turística a desenvolupar, aconseguida a partir del contacte
amb molts turistes, lliga amb les recomanacions d’observadors del turisme a França.
En efecte, en Pascal Visintainer, director marketing de la Maison de la France, va declarar la importància de la comunicació de les cultures per vendre millor un territori. El 28 de
setembre del 2005, al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà 40 , Visintainer va dir que és
més fàcil vendre una cultura territorial, com la catalana, que vendre la imatge d’un territori
administratiu com les regions i departaments francesos.
També va afegir que hi hauria coses a fer d’un punt de vista de la comunicació turística
entre “aquí” (Catalunya Nord) i l’altre costat (el Principat).
Investigant dades per enriquir les del sondeig, sorprèn la falta d’informació relativa a la
població turística. S’estudia bastant la qualitat de l’acolliment però molt poc la motivació
per venir.

39
40

Motzfeldt 1994 pàgina 63.
Trobada dels professionals dels turisme i presentació de les xifres de l’estiu 2005.
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Encara que signifiqui investir41 molt, ens sembla que conèixer la percepció del nostre
territori és millorar l’economia turística. Però això significa interessar-se més pels nostres
clients.
A partir de la nostra enquesta, de les estimacions de l’oficina de turisme de Perpinyà i de
les dades del Réseau Culturel / Terre Catalane, es pot afirmar que “no hi ha un turista espanyol
sinó un turista català”. És a dir els espanyols que no són del Principat, són molts pocs.
Poques estadístiques fan aparèixer aquest client que encoratgem molt poc a venir. Segons
les diferents dades és un client:
• de proximitat que fa moltes estades curtes. Un 42% ve només per un dia.
• Representa una part important del turisme cultural, entre un 20 i un 26%
dels estrangers.
Desitja ésser acollit en català. Un 80% considera que és molt interessant l’expressió del
català i un 77% podria venir també pel català.
Si volem desenvolupar el turisme de proximitat hem d’animar el turista del Principat a
passar més temps a Catalunya Nord i per tant hem de desenvolupar l’acollida en català.
4.4.2. Remarques de cara a tota la gent que vulgui defensar el català
Per defensar la cultura i la llengua catalana podem dir que per la gent que viu a Catalunya
Nord i que per la gent que visita Catalunya Nord, el département des Pyrénées Orientales té una cultura catalana i té com a llengua, el català. També des d’un punt de vista
econòmic, vendre una imatge catalana del territori podria estimular l’economia turística.
Defensar la cultura catalana, a Catalunya Nord, no és “només” defensar la cultura autòctona
és també millorar l’economia nordcatalana.
Per lligar defensa de la llengua i atracció turística serà necessari construir un pla de
comunicació.
Comunicant amb Joan Melià, em vaig adonar que vam tenir idees complementàries. Al
contacte de tant de gent curiosa però ignorant quasi bé tot de la nostra llengua i de la
nostra cultura vaig adonar-me que faltava una comunicació de la llengua i de la cultura
catalana a Catalunya Nord. Des de les Illes Balears, en Joan Melià, vol defensar un pla de
“projecció del català a l’exterior mitjançant el turisme”42 .
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Podríem enriquir la nostre imatge tal com ho va fer el Govern balear amb l’opuscle plurilingüe Benvinguts a les Illes Balears, editat l’any 2002: “Les Illes Balears són conegudes
arreu del món gràcies al turisme. Però la imatge que se’n té sovint és una mica superficial. Més enllà de les Balears de les postals, hi ha una realitat que sovint passa per alt
als visitants. Per això, si sou dels que no es conformen amb els tòpics, us convidam a
redescobrir les Balears: la gent, la història, la cultura... I us oferim la clau per fer aquesta
descoberta: el català, la llengua de les Illes.” .

41

Encarregar enquestar moltes persones pot ser considerat de diferents maneres: una despesa, un cost, una càrrega o una
inversió. Al nostre parer en aquest cas és una inversió que permetria conèixer millor la demanda dels clients.
42
Joan Melià.EL TURISME I LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA.2005. dins la Revista de Llengua i Dret.
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5. Conclusions

Per a cada destinatari de l’estudi volem concloure:
Per als professionals del turisme i per a tota la gent que s’interessa al turisme nordcatalà, hi
ha un conjunt d’informacions que destaquen l’interès dels turistes envers la llengua i la cultura
catalanes. Vendre una imatge catalana de Catalunya Nord podria ser un al·licient turístic.
Per als investigadors d’aquest camp: dels sociòlegs del turisme als sociolingüistes en
l’àmbit del turisme. Per explicar, confirmar i desenvolupar les observacions d’aquest estudi
es necessitarà fer enquestes qualitatives.
Per a tothom que vulgui defensar la llengua catalana.
Esperem que aquestes observacions puguin ser útils als catalans dels altres Països
Catalans.
A Catalunya Nord, sabem que els nostres turistes ens identifiquen com a catalans i que
no tenen cap hostilitat envers la nostra llengua. Es per això que hem de comunicar també
la nostra cultura als nostres turistes.
Finalment, defensar la cultura catalana, a Catalunya Nord, no és “només” defensar la
cultura autòctona és també millorar l’economia nordcatalana.
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8. Annexos

8.1.1. Les condicions de realització del sondeig: deontologia i contactes: extracte
del projecte d’enquesta
Les condicions de realització de l’enquesta
Un qüestionari curt, per recollir la percepció de la llengua catalana pels turistes, en llocs
temàtics ens condueix a enfocar certes preguntes i a deixar de banda certes dades.
L’enquesta de prova va permetre comprovar la validesa del text preparat per la
comunicació amb l’enquestat. Teniu a continuació el text en francès i en català de la
comunicació oral del primer contacte amb l’enquestat fins al tancament de l’enquesta.
Les regles generals de la comunicació
Per satisfer les condicions científiques, deontològiques d’una enquesta, l’enquestador
ha de:
• Demostrar cortesia.
• Manifestar una indiferència positiva, una neutralitat respecte a les respostes de
l’enquestat. D’una banda l’enquestador no ha de mostrar les seves opinions respecte a les respostes ni tampoc no ha d’influenciar la o les respostes. D’altra banda l’enquestador ha d’ensenyar que quin sigui la resposta, la resposta de l’entrevistat
és interessant, i no pas pesada.
• Precisar les consignes per contestar. Quan hi hagi consignes particulars per contestar l’enquestador ho ha de precisar sempre.
La manera de seleccionar i de contactar la persona
El primer contacte es farà arran de les persones que ensenyin signes característics del
visitant o del turista (calces curtes, càmara de fotografia, mapa...). Si no compleix la primera pregunta d’identificació aturarem aquesta entrevista per buscar una altra persona.
La presentació, el primer contacte
Bonjour, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions ? Bon dia/tarda/nit, li
podria fer unes preguntes ?
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Je fais une enquête sur les visiteurs du département . Faig una enquesta arran dels
visitants de département de les Pirineus Orientals, Catalunya Nord/
J’ai principalement 6 grandes questions. Tinc principalment 6 preguntes majors.
8.1.2. Exemple de qüestionari: fitxa amb les respostes
Annexos
Exemple de qüestionari

8.2. Sondejos relatius a la percepció de les llengües regionals a França
D’ençà dels anys 1990, un conjunt de sondejos subratllen l’evolució de l’opinió dels
francesos a favor de les llengües regionals. Ens va semblar important citar informacions
pel que fa un estudi turístic a Bretanya i uns estudis a Catalunya Nord. Futurs investigadors
podrien aprofitar aquesta informació metodològica i d’anàlisis, per aprofundir aquests
tipus de fenòmens d’opinions.
8.2.1. A Bretanya el 1992
FONT: Jean de Legge et Associés, TMO OUEST. Conseil Général du Finistère.
Perception d’une politique en faveur de la langue et de la culture bretonnes. Septembre
1992 N°1872.
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Metodologia
1000 personnes interrogées dans le Finistère entre le 17 et le 22 août 1992. Une vingtaine
de questions portant sur la signalétique routière bilingue français/breton, l’identité culturelle
du Finistère et la langue bretonne.
Un échantillon stratifié sur l’origine géographique des sondés.
400 Finistérien, 600 touristes.
10 sites d’enquête répartis sur l’ensemble du département.

Preguntes i respostes (1992)
Avez-vous remarqué la signalétique bilingue?
91% des touristes l’ont remarqué.
Quel a été votre sentiment immédiat à la vue de cette signalétique?
77% des touristes répondent très ou plutôt positif.
Cette signalétique vous a-t-elle procuré un sentiment de dépaysement?
22% des sondés disent oui.
Cette signalétique vous a-t-elle procuré un sentiment de dépaysement?
31,5% des touristes étrangers disent oui.
Ce dépaysement vous le qualifierez de positif ou de négatif?
93,5% des touristes étrangers répondent positif.
Etes-vous d’accord avec le principe d’une signalétique bilingue sur les routes du
Finistère.
75,5% des touristes répondent tout à fait d’accord ou plutôt d’accord.
Avez-vous le sentiment d’être dans un département qui a une identité culturelle très,
assez ou assez peu forte?
39,5% des touristes répondent très forte.
Avez-vous le sentiment d’être dans un département qui a une identité culturelle très,
assez ou assez peu forte?
46,5% des touristes répondent assez forte.
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Pouvez-vous me dire ce qu’est pour vous l’identité culturelle du Finistère?
8% des sondés répondent la langue bretonne. Réponse type «le breton».
Est-ce que dans votre choix de lieu de vacances, vous diriez que la force d’une identité
culturelle joue un rôle important ou peu important?
49% des sondés répondent rôle important.
Est-ce que dans votre choix de lieu de vacances, vous diriez que la force d’une identité
culturelle joue un rôle important ou peu important?
73,3% des étrangers répondent rôle important.
Pour vous le breton c’est une langue, un dialecte local ou un patois?
60% des sondés répondent une véritable langue.
Pour vous le breton c’est une langue, un dialecte local ou un patois?
52,5% des touristes répondent une véritable langue.
Penser-vous qu’il faut conserver le breton?
92% des sondés répondent oui.
Penser-vous qu’il faut conserver le breton?
90,5% des touristes répondent oui.
Penser-vous que l’on devrait pouvoir apprendre le breton à l’école si on le désire?
79,5% des touristes répondent oui.
Seriez-vous intéressé par des cours ou des stages d’initiations à la langue ou à la
culture bretonne ?»
63% des étrangers répondent oui.

Resum del sondeig relatiu a la retolació
P15 « en résumé [La signalétique routière bilingue français/breton]: UN IMPACT
EXCELLENT:
• 92% des sondés ont vu la signalétique bilingue.
• UN TAUX D’AGREMENT EGALEMENT ELEVE: 77% reconnaissent avoir eu
un sentiment immédiat positif.
• UN PRINCIPE SOUTENU: 78% se déclarent tout à fait ou plutôt d’accord avec
le principe de panneaux bilingues.
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•

UN EFFET DE DEPAYSEMENT PARTICULIEREMENT APPRECIE PAR LES
TOURISTES.
• DES FINISTERIENS TRES FAVORABLES A CETTE INITIATIVE.
• UNE SIGNALETIQUE ROUTIERE FRANÇAIS/BRETON QUI COMPLETE
L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU DEPARTEMENT ET QUI NE
« HEURTE » PLUS LES LOCAUX.
CONCLUSION: L’ACCEPTATION DES PANNEAUX BILINGUE NE RELEVE PLUS
D’UNE PRISE DE POSITION IDEOLOGIQUE VIS-A-VIS DE LA LANGUE BRETONNE
MAIS RENVOIE A UNE PROBLEMATIQUE D’IDENTITE TOURISTIQUE.
UN GLISSEMENT DE REGISTRE QUI EXPLIQUE L’EVOLUTION POSITIVE DES
POSITIONS DEPUIS DEUX ANS (+18%).
Resum del sondeig relatiu a la identitat del Finistère
P24 « en résumé [L’identité culturelle du Finistère]:
• UN IDENTITE CULTURELLE FORTE.
• LE PLUS « TYPE » DES DEPARTEMENTS BRETONS.
• DES FINISTERIENS FIERS DE CETTE IDENTITE ET LA REVENDIQUANT ;
• PATRIMOINE ET MER COMME IDENTIFIANTS PREMIERS.
• UNE VALEUR D’ATTRACTIVITE EVIDENTE DE « L’IDENTITE
CULTURELLE » AUPRES DES TOURISTES ETRANGERS.
L’IMPOSSIBILITE DE FAIRE « SANS » MAIS UN VACANCIER SUR DEUX
RECONNAISSANT NE PAS S’INTERESSER AUX ASPECTS CULTURELS DU
DEPARTEMENT.
Resum del sondeig relatiu a la llengua bretona
P36 « en résumé [La langue bretonne]:
• LE BRETON, LANGUE VERITABLE, POUR 2 SONDES SUR 3.
• DES FINISTERIENS ET PLUS GENERALEMENT DES BRETONS
REVENDIQUANT LARGEMENT CE STATUT ;
• UNE VOLONTE DE CONSERVER LE BRETON TRAVERSANT
L’ENSEMBLE DES CATEGORIES DE PERSONNES.
• POUVOIR APPRENDRE LE BRETON A L’ECOLE SI ON LE DESIRE: UNE
PROPOSITION PERçUE COMME EVIDENCE.
2 TOURISTES ETRANGERS SUR INTERESSES PAS UNE AIDE A LA
DECOUVERTE DE LA CULTURE BRETONNE.
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8.2.2. Informe relatiu a l’etiquetatge bilingüe francès-català: carrer Paratilla, ,
Perpinyà el 1995
Motzfeldt, Cillie (1995): Rapport de l’enquête sur l’étiquetage bilingue français -catalan:
rue Paratilla, Perpinyà, Perpinyà: Regidoria Catalana.
Segons la Cillie Motzfeldt « p11 Quand nous leur demandons ce qu’ils [els comerciants]
pensent du projet d’étiquetage bilingue français-catalan, ils trouvent tous que c’est une bonne
initiative. Quant à la question pourquoi ils trouvent que c’est une bonne initiative, les réponses
varient. Deux soulignent que les gens d’ici sont catalans et l’un ajoute avant tout ; il faut
retrouver les racines. Pour deux d’entre ces commerçants l’aspect folklorique ou touristique
est important: l’un dit que ça met en valeur la région en lui donnant un aspect typique. L’autre
maintient que ce n’est pas une nécessité. Un troisième raconte que puisqu’en Espagne tout
se fait tant en catalan qu’en espagnol, il faudra faire le bilinguisme ici aussi. Le dernier des
cinq dit que le projet d’étiquetage français-catalan sera une bonne chose à long terme.
Quand il y aura le TGV plus de gens de Barcelone viendront à Perpignan.
[…] Les cinq commerçants sont favorables à l’idée de mettre des étiquettes bilingues sur
leurs produits de vente. Un d’entre eux apporte une modification. Il préfère que ça soit
surtout fait sur les produits qui intéressent les catalans du sud. Un autre est plutôt préoccupé
par l’aspect pratique. Comme il a énormément de produits différents dans son magasin,
il dit qu’un étiquetage en catalan sera bien dans la mesure où c’est possible. Le troisième
souligne encore une fois qu’il est positif parce que c’est folklorique. […] le dernier maintient
que ça met notre région en valeur en lui donnant un aspect typique. ».

8.2.3. Els sondejos de l’any 1993 i 1998 a Catalunya Nord
Média Pluriel Méditerranée (1993): Catalan pratiques et représentations dans les
Pyrénées Orientales. Sondage, résultats et analyses, étude réalisée sur la commande
du Comité Régional de la Culture en Languedoc-Rousillon, Montpellier.
Média Pluriel Méditerranée (1998): Pratiques et représentations du catalan: région
Languedoc-Roussillon, étude réalisée sur la commande du Comité Régional de la Culture
en Languedoc-Roussillon, Montpellier.
EVOLUTION DES LANGUES REGIONALES occitan 91/97 catalan 93/97 région
Languedoc-Roussillon Montpellier Janvier 1998.
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Objectius d’aquests sondejos
MPM1: « En complément des diverses interventions et actions de développement de la
Région Languedoc-Roussillon dans le champ des langues et cultures régionales, les
différentes études menées sur ce thème remplissent une fonction d’observatoire (à moyen
et long terme).
Ce document a pour objectif premier de présenter les évolutions de la situations régionales,
à partir des sondages de 1991 et 1997 concernant la langue occitane et ceux de 1993 et
1997 à propos de la langue catalane. Dans une deuxième partie, nous commentons
brièvement les résultats concernant les questions relatives aux « cultures régionales »
(contenus, pratiques, dépenses) et qui sont nouvelles par rapport aux études
précédentes. ».
Metodologia d’aquests sondejos
Les enquêtes de 1997 ont été réalisées à partir de modalités différentes en terme de
procédure de recueil de l’information:
• entretiens en face à face sur le terrain en 91 et 93.
• Entretiens téléphoniques en 97.
Si la représentation de notre échantillon, basée sur les seuls quotas de zones
géographiques, de sexe, d’âge et de CSP, n’a pas bougé (sauf au niveau de l’âge ou
nous avons intégré 15/17 ans), nous avons constaté, au niveau de la composition de la
population interrogée, des évolutions sur d’autres critères.
Ces derniers ont eu une incidence sur certains résultats (notamment sur la baisse du taux
de compétence et de pratique des langues régionales).”.
(1998): Pratiques et représentations du catalan: région Languedoc-Roussillon,
MPM2 « […]
Le questionnaire.
Il comprend 34 questions, et il a été élaboré par Média Pluriel Méditerranée. Ce
questionnaire a fait l’objet d’un test en condition réelle sur tout le territoire d’enquête (date
du test: 2 au 4 octobre 97).
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L’enquête.
Elle a été réalisée par téléphone dans les locaux de Média Pluriel Méditerranée et s’est
déroulée du 8 au 23octobre 1997 dans la zone catalanophone des Pyrénées Orientales.
[…] ».
MPM5 « 500 personnes ont été interrogées au total. »
8.2.4. L’enquesta del 2002
FONT: Les langues régionales en Europe: enquête sur la représentation du catalan en
Languedoc-Roussillon / Vanessa Cuny (2002) mémoire de maîtrise. Université de
Perpignan.
P57 « « 3 /Echantillon
3/Echantillon des communes enquêtées:
Les choix des communes
Le choix des communes s’est fait au hasard. Cependant Perpignan s’imposait en tant
que capitale du département. Le plus important était d’offrir une bonne opposition ville/
campagne.
• Villeneuve de la Raho.
• Elne, Thuir, Ille sur Tête.
• Perpignan.
Echantillon de la population
Il est représentatif de la zone d’enquête. Il a été déterminé selon la méthode des quotas
en fonctions des critères d’age, de sexe et de catégories socioprofessionnelles.
150 personnes ont été interrogées mais 30 questionnaires ont été éliminés de l’étude car
ils ne remplissaient pas tous les critères de sélections. Certains n’ont pas été remplis,
d’autres sont illisibles ou bien ne sont pas suffisamment complétés. »
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Preguntes i respostes
Souhaiteriez-vous apprendre le catalan?
29% des enquêtés répondent oui.
Souhaiteriez-vous que le catalan soit enseigné à l’école?
13% des enquêtés répondent oui.
Souhaiteriez-vous que le catalan soit enseigné à l’école?
43% des enquêtés répondent oui mais en langue vivante.
Pensez-vous que le bilinguisme doit se développer?
20% des enquêtés répondent oui.
Pensez-vous que le bilinguisme doit se développer?
47% des enquêtés répondent oui mais ignore dans quel domaine.
Le catalan est une langue ou un dialecte?
67% des enquêtés répondent une langue.
Est-ce important de leur transmettre cette langue?
87% des enquêtés répondent oui.
Est-ce un moyen de transmettre votre culture?
77% des enquêtés répondent oui.
Est-ce une façon d’affirmer votre identité?
77% des enquêtés répondent oui.
Croyez-vous que le catalan va disparaître?
66% des enquêtés répondent non.
Est-ce important de parler catalan pour s’intégrer dans la région?
48% des enquêtés répondent oui.
Le gouvernement apporte t’il suffisamment d’aides aux langues régionales?
70% des enquêtés répondent trop peu.
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Le gouvernement apporte t’il suffisamment d’aides aux langues régionales?
25% des enquêtés répondent pas du tout.
La construction européenne est-elle un danger pour les langues régionales?
75% des enquêtés répondent non.
Regardez-vous la télévision en français et en catalan
45% des enquêtés répondent oui.
Dans qu’elle proportion?
50% des enquêtés regardent à 50% en catalan.
Dans qu’elle proportion?
50% des enquêtés regardent à 25% en catalan.

Síntesi pel que fa les preguntes relatives a l’ensenyament del català
P71 « Le contraste étant tellement visible trois graphique sont présentés dans cette partie.
Cette question est importante car elle révèle le possible futur de la langue dans la région. 56%
des personnes interrogées déclarent qu’elles aimeraient ou auraient aimé que leurs enfants
suivent un enseignement concernant le catalan à l’école (qu’elles aient ou pas des enfants).
Parmi elles:
• 43% souhaiteraient voir leurs enfant prendre le catalan en langue vivante.
• 13% aimeraient qu’ils suivent une scolarité bilingue.
• 44% restent opposés à l’apprentissage de cette langue à l’école. »
P74 « 3.4 Le bilinguisme
Deux personnes sur trois (67%) souhaiterais l’emploi modéré du catalan associé au français
(comme par exemple sur les panneaux bilingues, indicateurs de noms de rues ou de villes).
Parmi eux plus d’un tiers ont pensé spontanément à certains types d’expériences. Les domaines
qui ont été principalement cités pour que se développent des pratiques bilingues sont:
• La signalétique (panneaux, noms de rues et de villages).
• Le tourisme.
• Le secteur de la culture en général.
• L’enseignement (école/collèges).
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Ensuite le développement des pratiques bilingues est souhaité dans le secteur public
(lieux, administrations), dans la presse ou alors dans les échanges économiques ou
culturels avec la Catalogne du Sud. ».
P76 « 3.4 Synthèse
Le catalan à l’école reste encore une exception. Pourtant d’après notre enquête il y aurais
beaucoup plus de demande que nous n’aurions pu le penser. En même temps, nous avons
pu constater que les personnes interrogées réagissent positivement tant qu’on ne fait pas
de comparaison avec les langues étrangères.
A partir du moment où les langues étrangères entrent en compétition nombreuses sont les
personnes qui changent d’avis. Les langues étrangères bénéficient elles aussi du prestige
des langues nationales. Cependant, il y a aussi une classification dans ce domaine.
L’anglais et l’espagnol sont les langues les plus importantes aux yeux des locuteurs. Ceci
confirme leur place dans le monde. […]
Les français sont d’accord pour le bilinguisme mais si le choix leur est proposé entre les
langues régionales et les langues nationales, ces dernières l’emportent largement.
Là où leur puissance se fait le moins sentir c’est dans les zones rurales où l’esprit traditionnel
persiste. A l’opposé, les citadins sont plus nombreux à donner la priorité aux langues
étrangères. Un autre phénomène auquel le catalan doit s’affronter est l’apparition de nouvelles
langues qui deviennent elles aussi minoritaires et qui se parlent de plus en plus comme le
sont l’arabe ou certaines langues africaines. L’immigration apporte de nouveaux problèmes
aux langues déjà existantes dans la région.
Síntesi pel que fa les preguntes relatives al lligam amb la llengua
P84 « 4.4 Synthèse
Il nous a semblé parfois sur ce sujet que les sentiments sont très partagés, et il a fallu
parfois se fier plus au gestes et aux grimaces des personnes interrogés pour comprendre
quels étaient leurs réels sentiments. C’est en posant ces questions que nous avons pu
assister à de grandes discussions ou bien à presque des refus de répondre.
Le sujet est donc sensible ce qui démontre déjà l’intérêt de la population. Le catalan
semble avoir été réhabilité depuis des années à un statut plus honorable, celui de langue
et non de dialecte. En effet, il semblerait que sa résurrection après la période franquiste
en Espagne et sa position de langue officielle en Andorre aient changé son statut dans

93

l’imaginaire des gens. Une meilleure connaissance de l’histoire a permis que le catalan
trouve sa place parmi les langues romanes, issues du bas latin. Ce changement de statut
a pour conséquence une revalorisation de la langue et un intérêt croissant pour celle-ci,
surtout à la ville. Cette nouvelle image de la langue régionale reste pourtant aux yeux des
locuteurs interrogés très ciblée sur une tranche d’âge.
Ainsi les plus jeunes continuent à rester indifférents face aux problèmes des langues
régionales. Bien que les chiffres des dernières années ont paru catastrophiques et que
les langues régionales selon les spécialistes comme Hagège courent à la disparition en
faveur des langues standards, les français restent optimistes et ne croient pas encore en
la disparition du catalan.
Un thème récurrent est ressorti de ce questionnaire, la difficulté d’en parler. La langue est
le véhicule de tous les sentiments, elle rattache au passé, elle crée les liens familiaux, elle
transmet la culture, enfin, elle est tellement ancrée en nous qu’elle en devient invisible. Par
conséquent, les rapports à la langue sont difficiles à discerner et donc difficiles à faire
comprendre et à partager. ».
Síntesi pel que fa les preguntes relatives al context europeu
P91« 5.4 Synthèse
La France affronte plusieurs problèmes de face et à des niveaux différents. D’abord elle
doit assumer sa responsabilité de nation leader dans le monde et maintenir son prestige,
très fortement représenté par le français. Aujourd’hui, même le français, langue
diplomatique et littéraire se trouve menacé par des langues plus puissantes comme
l’anglais ou l’espagnol. Elle doit se battre afin de garder sa place dans les discours et les
échanges Européens, bataille difficile à gagner face au pouvoir anglophone. Ensuite, à
niveau national, la France, Etat-Nation par excellence doit remettre en question son
gouvernement jugé trop centralisé et se mettre à l’écoute des voix provinciales qui réclament
leur statut de minorité au sein de la communauté. Enfin, un phénomène croissant vient
aussi s’imposer, c’est l’immigration et son intégration dans le pays. Tous ces facteurs
ressortent dans cette enquête, d’une manière ou d’une autre, le rôle de l’Etat dans ce
domaine est principal.
Si ce sont les associations, et à travers elles des milliers de gens qui luttent, qui ont permit
une renaissance des langues régionales, leur développement et leur épanouissement
dépend essentiellement de l’Etat. L’éducation est le secteur le plus impliqué et il semble
qu’aux yeux de la population les décisions nécessaires ne sont pas prises. L’attachement
aux langues régionales n’est pas seulement une revendication des minorités mais aussi
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une demande de décentralisation du pouvoir afin de permettre une meilleure condition de
vie pour le monde. Le régionalisme est un concept nouveau vers laquelle semble se diriger
l’Europe de demain. Ainsi, l’Union Européenne n’est pas perçue comme une possible
menace pour les langues régionales, mais au contraire, comme une union dans la diversité
qui favorise le plurilinguisme.
Comentari pel que fa les preguntes relatives als mitjans d’informacions
P94 « 6.2 Les médias
Près de la moitié des personnes interrogés affirment regarder la télévision catalane. Une
personne sur deux déclare regarder autant les chaîne françaises que les chaînes françaises
que les chaînes catalanes. Comme en France la diffusion est très limitée, un quart d’heure
par semaine, beaucoup rappellent que c’est grâce au satellite qu’ils peuvent suivre des
programmations dans la langue régionale. La chaîne la plus citée est TV3. L’autre moitié
a déclaré passer plus temps à regarder les chaînes françaises, mais estime consacrer
quand même 25% de leur temps aux émissions catalanes. La plupart d’entre eux ont
ajouté que c’était le plus souvent pour regarder des films.
Enfin, personnes n’a déclaré consacrer plus de temps aux programmations catalanes. ».
Síntesi pel que fa les preguntes relatives a la cultura regional
P97 « 6.4 Synthèse
Lorsqu’on arrive à Perpignan il est choquant de voir l’esprit catalan de cette ville. Le drapeau
y est représenté de partout, dans les bars, restaurants, magasins, monument, les rues ont
une double dénominations, etc.. Pourtant, à la ville, ils sont moins nombreux qu’à la
campagne à parler la langue (34%). Le roussillonnais semblent plus attachés aux coutumes
et sans vouloir offenser, beaucoup utilisent ces habitudes comme une publicité afin d’attirer
plus de touristes. L’aspect économique apparaît à nouveau comme un facteur important
et qu’on ne peut pas omettre. Mais parmi les profiteurs du filon touristique, il existe un réel
intérêt pour la culture et la langue catalane. La preuve en est du succès de certains chanteurs
catalans comme Lluís Llach ainsi que de la multiplication durant les dernières années de
manifestations culturelles dans le domaine de la musique, mais aussi de la peinture,
sculpture, littérature et cinéma. A la campagne, c’est dans les bals que l’on peut observer
la forte influence du catalan. La catalanité du Roussillon est montrée et même largement
exposée, mais dans la rue le catalan ne se fait pas entendre. Pourtant, ils sont nombreux
à déclarer comprendre cette langue et à la parler. Comme trop enfouie par le temps et
étouffée par le français, cette langue semble vivre en cachette. La seule manière de
l’entendre est de rentrer dans l’intimité des maison.
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Conclusió de l’enquesta
P127 conclusió: « Le catalan en France, d’après notre enquête, ne semble pas en voie
définitive de disparition. Bien au contraire, il retrouve une nouvelle, tout d’abord grâce à la
mobilisation de ceux qui font partie de cette culture, mais aussi en conséquence d’un
changement d’attitude dans l’opinion générale
Le catalan et les langues régionales sont de moins en moins ignorées et gagnent de plus
en plus le respect des autorités. […] La diversité culturelle, donc, le respect des différentes
communautés linguistiques, est une priorité dans la politique et le savoir vivre de demain.
Protéger les minorités linguistiques c’est sauver notre patrimoine culturel.
[…] En dernière analyse, il appartient à chaque société d’effectuer ses choix. Dans la
mesure où la langue constitue une valeur, il faut accepter d’en payer le prix pour la protéger.
Cependant, les membres d’une majorité doivent être bien conscients que le refus de
reconnaître leur minorité constitue une menace pour leur propre tranquillité: les problèmes
reliés aux droits des minorités ethniques et linguistiques sont devenus des déclencheurs
de révoltes et de guerre. De leur coté, les minorités ethniques ou linguistiques ne sont pas
obligés d’attendre leur liquidation. Elle peuvent se donner des moyens de survivre et se
développer. A elles d’utiliser les moyens dont elles ont la chance de pouvoir disposer
aujourd’hui.

8.2.5. USOS LINGÜÍSTICS A LA CATALUNYA NORD 2004
ESTADÍSTICA D’USOS LINGÜÍSTICS A LA CATALUNYA NORD 2004 Perpinyà, 26
d’octubre de 2004
L’estadística d’Usos Lingüístics a la Catalunya Nord
• Univers: població de 15 anys i més que resideix en
un habitatge amb telèfon fix a la Catalunya Nord.
• Mostra: representativa de tot Catalunya Nord.
• Estratificada per: territori, sexe i edat.
• Error mostral: 4.9 %
• Mètode: enquesta telefònica.
• Nombre d’enquestes: 402.
• Període de realització: 3a setmana de gener de 2004.
• Nombre d’enquestes: 402.
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Període de realització: 3a setmana de gener de 2004.
icada per: territori, sexe i edat.
Error mostral: 4.9 %
Mètode: enquesta telefònica.
Nombre d’enquestes: 402.
Període de realització: 3a setmana de gener de 2004.

Desitja parlar català

Sí
No 38,2 %
NS/NC

Catalunya

Fora

Nord

Catalunya Nord

Total

60,9%
43,1%
0,9%

56%
41,2%
1%

57,9%
41,2 %
0,9%

Desitja aprendre català

Sí
No
NS/NC

Catalunya

Fora

Nord

Catalunya Nord

Total

50,7%
47,3%
2%

41,6%
58,0%
0,4%

45,3%
53,6%
1,1%

Desitja que els nens aprenguin català

Sí
No
NS/NC

Catalunya

Fora

Nord

Catalunya Nord

Total

75,6%
20,3%
4,1%

52,8%
43,4%
3,8%

62,9%
33,2%
3,9%
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8.3. Principals regions franceses emissores de turisme
Els percentatges indiquen la taxa de sortida dels habitants d’aquesta regió, és a dir, la
proporció de residents de 15 anys i més que s’han absentat del seu domicili particular un
cop durant l’any 2003.

FONT: Catalunya Tourisme; 2004; Estudi sobre el mercat turístic emissor de França.
2004. Catalunya Tourisme.
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INFORMES REALITZATS PER L’OBSERVATORI

Dossiers
1.- Informe sobre la Carta Europea de llengües regionals o minoritàries, presentat al Consell
d’Europa a Estrasburg. Santiago Castellà i Surribas
2.- Informe sobre la discriminació de la llengua catalana presentat davant el Comitè contra la
discriminació racial, de les NNUU, a Ginebra.
3.- El règim lingüístic de Catalunya al nou estatut d’autonomia.
4.- Els drets lingüístics com a drets humans.Eva pons, Anna Mª Pla, Maria Josep Parés i la
col.laboració de Clara Lobo
5.- Compareixença de l’Observatori de la llengua catalana davant la comissió de cultura del Senat.
6.- Informe sobre la situació de la llengua catalana 2003-2004. Eva Pons Parera, F. Xavier Vila i Moreno
7.- Estudi de viabilitat d’un marc de difusió de la llengua catalana a la Catalunya Nord: de
l’intermunicipal al transfronterer. Joan Francesc Castex-Ey
8.- La percepció de la llengua catalana per part de turistes i visitants a Catalunya Nord. Olivier Gandou
Saquer
9.- El català a Europa. Eva Pons
10.-El tractament de la llengua catalana en els llibres de text de secundària. Ester Pascual i Rubio, Toni
Jaimez i Zamora
11.-Cap a un estat plurilingües. Dr. Santiago J. Castellà Surribas

Llibres
1.- El nom, la unitat i la normalitat. Informe sobre el reconeixement del català com a llengua oficial i
pròpia del País Valencià. Alfons Esteve, Fransesc Esteve, Mercè Teodoro

Aquests textos podeu consultar-los al web de l’Observatori: www.observatoridelallengua.org
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