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  1) ESTUDI PRELIMINAR

Abans de començar amb l’anàlisi i comentari dels resultats obtinguts en la recerca,

farem un estudi preliminar que contindrà els següents apartats:

A) Objectius de la recerca.

B) Marc legal pel que fa referència a la utilització del català en el comerç a les Illes Balears.

C) Comentari de diversos treballs que tracten la temàtica del paisatge lingüístic en diferents

àmbits.

D) Dades sociolingüístiques referides a les Illes Balears i dades sociodemogràfiques referides

a la població immigrada a Palma.

E) El barri de Pere Garau.

1.A) Objectius de la recerca

El present treball és un estudi del paisatge lingüístic dels establiments comercials del

barri  de Pere Garau de Palma.  Posteriorment,  quan parlem de la  metodologia  del  treball,

explicarem  detalladament  quin  ha  estat  el  tipus  de  dades  recollides  a  cada  establiment

comercial i de quina manera s’han ordenat i sistematitzat aquestes dades. 

L’objectiu principal d’aquest estudi és el de conèixer, basant-se sempre en les dades

recollides  in situ en els mateixos establiments comercials, la presència de diferents llengües

en tres categories ben diferenciades que són:

a) El rètol identificador del comerç.

b) Els rètols informatius del comerç.

c) La primera llengua de resposta del dependent/comerciant a una interpel·lació per part meva

en llengua catalana.

Cal destacar que, a l’hora d’analitzar els resultats, posarem una atenció especial en la

presència de la llengua catalana en cadascun dels tres aspectes estudiats, si bé l’estudi pretén

registrar la presència de totes les llengües que han estat localitzades en la retolació del comerç

del barri de Pere Garau així com també totes les llengües de resposta a la interpel·lació en

català.

A l’apartat  de conclusions tractarem d’analitzar quina és la presència de la llengua

catalana  en  els  diferents  àmbits  estudiats,  així  com també  la  presència  d’altres  llengües,

tractant de relacionar els diferents resultats obtinguts amb l’objectiu principal que és conèixer
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quina és la situació de les llengües en general en el  comerç de Pere Garau, amb especial

atenció a la situació de la llengua catalana.

1.B) Marc legal pel que fa referència a la utilització del català en el comerç a les Illes

Balears

Pel que fa referència al marc legal al voltant de la utilització del català en el comerç de

les Illes Balears, farem referència a tres lleis: 

La Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, aprovada pel Govern de les

Illes Balears el 29 d’abril de 1986, (BOCAIB n. 15, 20-05-86. Correcció d'errates BOCAIB n.

16, 30-05-86). A l’article 1, punt 1, diu que “La present Llei  té per objecte desenvolupar

l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa a la normalització de la llengua catalana, com a

pròpia de les Illes Balears en tots els àmbits, i de garantir l'ús del català i del castellà com a

idiomes oficials d'aquesta Comunitat Autònoma”.

La Llei 11/2001 de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,

(BOIB núm. 77, del 28 de juny de 2001; BOE núm. 164, del 10 de juliol de 2001), en el seu

Títol I, article 8, regula, en quatre punts, els drets lingüístics dels consumidors:

1.  En els establiments  regulats en aquesta llei,  els consumidors tenen dret a ser atesos en

alguna de les  llengües  oficials  de les  Illes  Balears,  i  no podran ser discriminats  o  atesos

incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin.

2.  En  els  establiments  al  detall  que  disposen  d’una  plantilla  laboral  de  més  de  tres

treballadors, els consumidors tenen, a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de les

Illes Balears que escullin.

3. La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta

de  serveis  per  als  consumidors  dels  establiments  oberts  al  públic  han  de  ser  redactats,

almenys, en català. Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols

emparats per la legislació de la propietat industrial.

En els termes que reglamentàriament es determinin, els establiments comercials informaran

els  consumidors  dels  seus  drets  lingüístics  mitjançant  la  col·locació  dels  anuncis

corresponents.

4.  Les administracions competents promouran l’ús progressiu de la llengua catalana en les

activitats  comercials,  com  també  en  els  rètols,  símbols  i  distintius  dels  establiments

comercials de les Illes Balears.
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A més, en el Títol V, article 19 “Publicitat d’horaris”, ens diu el següent:

A tots els establiments comercials ha de figurar la informació del calendari diari d’obertura i 

de tancament en un lloc visible, tant a l’interior com a l’exterior, fins i tot quan l’establiment 

sigui tancat. El text d’aquesta informació ha de constar, almenys, en català.

La Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears (BOIB núm. 143, de

18 d’octubre de 2014), a la Disposició derogatòria única, diu el següent:

Normes que es deroguen

1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior rang que s’oposin, contradi-

guin o siguin incompatibles amb el que disposa aquesta llei.

2.  En particular, queda derogada la Llei  11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat

comercial a les Illes Balears.

Per tant, podem dir que tot i la vigència de la Llei de Normalització Lingüística de

1986, la recent derogació de la Llei 11/2001 d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears perjudica greument el marc legal que protegia i promovia la utilització de la llengua

catalana en el comerç de les Illes Balears. Això és així perquè la nova llei (la 11/2014) no fa

cap referència a les obligacions relatives a l’ús del català.

1.C)  Comentari de diversos treballs que tracten la temàtica del paisatge lingüístic en

diferents àmbits.

Diversos treballs d’abast sociolingüístic ens han servit per a apropar-nos a la realitat de

les llengües en diferents contextos. 

Un d’aquests treballs l’hem pogut consultar en línia a la revista Curs (Coneixements,

usos  i  representacions  socials  de  la  llengua  catalana).  Es  tracta  del  treball  “La  situació

sociolingüística  a  Santa  Catalina  (Palma)”,  dut  a  terme  per  part  del  Grup  de  Recerca

Sociolingüística de les Illes Balears. 

És un complet treball en el qual, a part de fer un repàs de la història del barri de Santa

Catalina, també s’hi fa un estudi demogràfic que ha de servir per a, posteriorment, introduir

les dades sobre el paisatge lingüístic urbà, tot fent referència a la retolació comercial com

també a la institucional i de les administracions públiques. El treball també es completa amb

enquestes  sociolingüístiques  en  diferents  àmbits  així  com  també  amb  estudis  a  partir

d’interpel·lacions diverses en català als habitants i comerciants del barri.
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També s’hi estudien en profunditat els usos lingüístics al mercat de Santa Catalina, al

centre de salut del barri i als mitjans de comunicació, així com també l’oferta educativa a

Santa Catalina.

De la revista Curs, també hem consultat els següents treballs:

a) Del número 6. Any 2012: “Interaccions orals en establiments comercials de Palma i de

Tarragona”, per Isabel Vidal Munar. Ens ha servir per a perfilar la part d’interacció oral del

nostre treball.

b) Del número 5. Any 2011: “Població i llengua a les Illes balears (2010)”, per Joan Melià.

D’aquest treball podem destacar diverses dades que ens poden interessar de cara al

nostre treball.  Per exemple, trobem que la població a les Illes Balears el 2010 és d’origen

autòcton en un 58% dels casos, de l’estranger en un 25% i de la resta de l’Estat en un 17%.

La llengua que els enquestats consideren com a pròpia és el castellà 46%, català 36%,

català  i  castellà  6% i  altres  llengües  12%. En canvi,  si  considerem només  els  al·lòctons,

aquests consideren com a llengua pròpia la castellana en un 70% dels casos. 

Diverses  dades  completen  aquest  interessant  treball,  basat  en  l’estudi  sobre  usos

lingüístics  que  el  2010  va  fer  l’IBESTAT (Institut  Balear  d’Estadística)  dins  l’enquesta

modular d’hàbits socials 2010. Comentarem algunes d’aquestes dades més endavant.

c)  Del  número 4.  Any 2010:  “Les  llengües  de la  immigració  a  les  Illes  Balears”,  treball

coordinat per Caterina Canyelles i dirigit per Joan Melià, que es completà amb una exposició

on el públic podia veure i consultar els resultats de la investigació. La principal dada que

podem extreure  del  treball  és  que  a  les  Illes  Balears  es  parlen  entre  150 i  170 llengües

diferents. Aquesta gran diversitat lingüística ha de ser considerada en el nostre treball, i més

tenint en compte el caràcter multicultural i multiètnic del barri de Pere Garau.

d) Del número 2. Any 2008. “Interaccions orals a establiment comercials”, per Laura Ortiz,

ens ha servit per a definir el tipus d’interacció oral a utilitzar en el nostre treball.

e)  Del  número  1.  Any  2007.  “La  llengua  de  resposta  a  interpel·lacions  telefòniques  en

establiments comercials de Mallorca”,  per Miquel Salom, M. José Baidez,  Pilar Henares i

Esperanza García.

Altres treballs que hem consultat han estat els següents: 

Dins Democratic policies for language revival. The case of catalan, trobem el capítol

8. “Languaje policy in the world of business and consumer affairs:  from non-existence to

ineffectiveness”,  per Joan Melià i  Albert  Branchadell.  El  treball  ens ha servit  per fer una

aproximació a les diferents polítiques lingüístiques dutes a terme en els diferents territoris de
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parla catalana. Melià i Branchadell fan un repàs històric d’aquestes polítiques tant a Catalunya

com a les Illes Balears i a la resta de territoris de parla catalana. Hem de tenir en compte que

aquest  treball  no inclou  encara  la  derogació  de la  Llei  11/2001 d’ordenació  de  l’activitat

comercial a les Illes Balears, fet que, com ja hem comentat abans, ha perjudicat greument la

situació de la llengua catalana dins l’àmbit comercial de les Illes Balears.

Dins  Journal  of  Multilingual  and  Multicultural  Development  trobem  el  treball

“Minority languages in the linguistic landscape of tourism: the case of Catalan in Mallorca”,

per  Antonio Bruyèl-Olmedo i  Maria Juan-Garau. Aquest  interessant  treball  tracta  sobre el

paisatge lingüístic a la badia de Palma, tant a la part de s’Arenal com a la part que pertany a

Calvià i a Cala Major. Pel fet de tractar-se de zones eminentment turístiques, considerem que

la similitud amb el barri de Pere Garau és més aviat baixa. El barri que estudiem en el nostre

treball és més aviat el contrari: un barri urbà, amb un alt índex d’immigrants i bastant allunyat

del  que  representa  el  turisme  de masses  de la  badia  de  Palma.  No obstant  això,  l’estudi

d’Antonio Bruyel i de Maria Juan ens aporta alguns conceptes que ens poden servir a l’hora

d’afrontar  el  nostre  treball,  com  ara  el  concepte  de  llengua  minoritària.  Aquest  treball

diferencia entre la retolació institucional (top-down), i la retolació dins la iniciativa privada

(bottom-up). En el treball de Pere Garau només tractarem el segon tipus de retolació, ja que el

primer tipus queda fora de l’abast del treball.

Hem  consultat  també  un  treball  anomenat  “Linguistic  Landscape  and  Minority

Languages”, per Jasone Cenoz i Durk Gorter, que fa un estudi del paisatge lingüístic a dos

carrers comercials al territori de Frísia a Holanda i al País Basc, en el qual els autors volen

veure quin ús es fa de les llengües dels territoris (basc i frisó), en comparació al castellà,

l’holandès i l’anglès. Es fa un estudi de les polítiques lingüístiques d’aquests territoris i la

seva influència sobre les llengües que els autors anomenen minoritàries: en aquest cas el basc

i el frisó. Aquest treball ens ha servit per a estudiar amb més amplitud la situació del català

com a llengua minoritària en alguns aspectes en el paisatge lingüístic de Pere Garau.

El treball “Politics, economics and identity: mapping the linguistic lanscape of Kuala

Lumpur, Malaysia”, ens fa una aproximació al paisatge lingüístic d’aquesta ciutat, en la qual

les polítiques lingüístiques oficials tenen l’objectiu d’unificar la diversitat cultural en una sola

llengua  oficial:  la  malaia.  No  obstant  aquesta  política  lingüística  oficial,  la  diversitat  de

llengües que es troben presents en el paisatge lingüístic de Kuala Lumpur, amb la presència de

llengües internacionals com l’anglès, i  d’altres en procés d’expansió com el xinès, és ben

evident.  L’explicació  a  aquesta  diversitat  es  troba,  segons  els  autors,  en  qüestions

pragmàtiques, religioses o identitàries, a més de les estrictament comercials. L’exemple de
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Kuala Lumpur ens pot servir per reflexionar si la diversitat lingüística del comerç de Pere

Garau pot tenir un origen semblant.

Sebastian M. Rasinger ens fa una aproximació al paisatge lingüístic de la província de

Caríntia,  al  sud  d’Àustria,  on  hi  viu  una  minoria  autòctona  eslovena,  en  el  seu  treball

“Linguistic  landscapes  in  Southern  Carinthia  (Austria)”.  El  progressiu  procés  en  què  la

llengua eslovena ha entrat en desús es contraposa a una política lingüística enfocada a tenir els

senyals topogràfics de la regió en les dues llengües: eslovè i alemany. Podem comparar la

situació lingüística de Caríntia amb la de les Illes Balears, on la vitalitat de la llengua catalana

és  prou  elevada  i  els  senyals  topogràfics  els  trobem  únicament  en  llengua  catalana,

contràriament al que passa a Caríntia. L’autor conclou que, a grans trets, l’eslovè juga un rol

menor dins el paisatge lingüístic de Caríntia.

Un  darrer  treball  que  volem  comentar  és  de  Mieke  Vandenbroucke,  i  es  titula

“Language visibility, functionality and meaning across various TimeSpace scales in Brussels’

multilingual lanscapes”. Com es diu a la introducció (pàg. 164): “This paper addresses the

complex multilingual linguistic landscapes (hereafter, LL) of three strategically chosen areas

in the global city Brussels by examining how language displays on public signage in these

areas are used for different purposes, functions or intentions”.  Les tendències principals que

l’autor troba en l’ús de les llengües en la retolació són les següents: ús de rètols bilingües

francès/holandès;  ús  localitzat  de  monolingüisme  en  holandès;  ús  de  l’anglès  com  un

llenguatge  addicional,  però  també  en  rètols  monolingües;  i  menor  presència  de  llengües

estrangeres.

1.D) Dades sociolingüístiques referides a les  Illes Balears i  dades sociodemogràfiques

referides a la població immigrada a Palma.

A continuació esmentarem algunes dades de l’enquesta modular d’hàbits socials 2010

duta a terme per l’IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears) pel que fa referència

als usos lingüístics. Ja hem comentat algunes d’aquestes dades, fetes servir en el treball de

Joan Melià “Població i llengua a les Illes balears (2010)”. Considerem que aquestes dades són

d’interès per tal de poder tenir una visió global de la situació de la llengua catalana en l’àmbit

de les Illes Balears.

 El 85% de la població de les Illes de 16 o més anys entén el català, el 63% el sap parlar, el

71% el sap llegir i el 48% el sap escriure. A Mallorca, els percentatges són idèntics als del

conjunt de les Illes Balears (85, 63 ,71 i 48)%.
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 De la població (a partir d’ara sempre serà el grup de 16 o més anys) nascuda a un altre país,

entén el català el 61% de la població, el sap parlar el 23%, el sap llegir el 44% i el sap escriure

el 18%.

 De la població que du menys de 7 anys residint a les Illes Balears, entén el català el 55%, el 

sap parlar el 16%, el sap llegir el 33% i el sap escriure el 15% .

 Quant a la valoració dels propis coneixements del català, les puntuacions són les següents,

donades pels mateixos enquestats: entendre: 7,4; parlar:5,9; llegir: 5,8 i escriure 3,9.

 Parla habitualment en català, segons l’enquesta,  un 48% de la població de les Illes, un 46%

a Mallorca, un 62% a Menorca, un 44% a Eivissa i un 62% a Formentera.

 Dels nascuts a les Illes Balears, Catalunya i València, parlen habitualment en català un 79%

i no ho fan un 21%.

 Dels nascuts a una altra comunitat autònoma, parlen habitualment en català un 17% i no ho

fan un 83%.

 Dels nascuts a un altre país, parlen habitualment en català un 9% i no ho fan un 91%.

 Per grups d’edat, els majors de 65 anys parlen habitualment en català en un 73% dels casos.

El grup de 51 a 65 anys  ho fa en un 56% dels casos.  De 36 a 50 anys  parlen en català

habitualment  un 41%, i  de 16 a 35 anys un 37%. Així doncs, veiem que hi ha una clara

regressió en l’ús habitual del català en els grups d’edat més jove.

 La llengua en la qual els enquestats es dirigeixen a desconeguts és el castellà en un 71% dels

casos, el català en un 28% i una altra llengua en un 1% dels casos.

 Dels nascuts a un altre país, els enquestats que es dirigeixen en català a un desconegut són el

3%, en castellà el 94% i una altra llengua el 3% restant. Dels nascuts a les Illes Balears,

Catalunya i València, els percentatges són: 50% en català i 50% castellà, aproximadament.

 Si es demana la llengua en la qual, almenys, haurien d’expressar-se les persones de les Illes

Balears, tenim els següents resultats: català 15%, castellà 31%, català i castellà 54%. Aquests

resultats demostren una alta consciència de bilingüisme per part de la població de les Illes

Balears.

Tot  seguit  considerem  oportú  oferir  algunes  dades  rellevants  contingudes  dins  el

treball  de  l’Ajuntament  de  Palma “El  perfil  sociodemogràfic  de la  població  immigrada  a

Palma”.  Com veurem més  endavant,  el  barri  de  Pere  Garau  té  un  alt  índex de  població

immigrada. És per aquest motiu que considerem adient oferir primer, en aquest apartat del

treball,  algunes  dades  sociodemogràfiques  referides  globalment  a  la  ciutat  de  Palma.
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Posteriorment,  quan  parlem  del  barri  de  Pere  Garau,  oferirem  les  dades  centrades

específicament en aquest barri de Ciutat.

 Segons el padró de data 1-1-2014, a Palma hi vivien 425.726 persones. D’aquestes, un 20%

són de nacionalitat estrangera.

 També segons aquest padró, les 12 principals nacionalitats a Palma són, de més a menys

nombre d’empadronats: Alemanya, Itàlia, Bulgària, Romania, Marroc, Colòmbia, Argentina,

Regne Unit, Bolívia, Equador, Xina i Nigèria.

 La distribució percentual  de la població estrangera a Palma segons la nacionalitat  és la

següent:  Unió  Europea  48%,  llatinoamericana  27%,  asiàtica  8%,  africana  14%  i  resta

d’Europa 3%.

 La distribució percentual de la població estrangera a Palma segons el lloc de naixement és la

següent: Unió Europea 33%, Amèrica Llatina 44%, Àfrica 12%, Àsia 7%, resta d’Europa 3%

i altres 1%.

 La distribució de la població asiàtica a Palma és la següent: Xina 48%, Índia 22%, Mali

14% i Pakistan 8%.

 La població total empadronada a Palma ha passat de 379.898 persones el 2004 a 425.726 el

2014.

 La població total empadronada a Palma nascuda a l’estranger ha passat de 61.785 persones

el 2004 a 108.888 el 2014.

 El 2006 hi havia a Palma 3.798 búlgars i 1.903 romanesos. El 2014 hi havia 6.850 búlgars i

5.026 romanesos.

 El percentatge de descens de la població llatinoamericana a Palma entre el 2009 i el 2014 és

el següent: Argentina -45%, Bolívia -42%, Colòmbia -34% i Equador -52%.

 En el període 2008-2014, la població xinesa a Palma ha passat de 2.386 a 3.117 persones, la

població índia de 741 a 1.445 i la pakistanesa de 240 a 547.

1.E) El barri de Pere Garau

El barri de Pere Garau es troba situat al Districte Llevant de la ciutat de Palma. Està

delimitat per les següents vies públiques: carrer de Manacor, carrer dels Reis Catòlics, plaça

de Miquel Dolç, carrer de Josep Darder metge, plaça d’en Güell, carrer d’Aragó i avinguda

d’Alexandre  Rosselló.  La  seva  superfície  total  és  de  68,2  hectàrees  i,  segons  el  cens  de

l’Institut Nacional d’Estadística de 2007, tenia 26.911 habitants. És un dels barris amb major
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densitat de població de Palma. A continuació mostrem un plànol general del barri i un altre

amb els noms dels carrers principals.

Segons  el  llibre  Pere  Garau,  un  barri  amb  història,  Palma  estava  envoltada  de

muralles fins a principis del segle XX, que seguien aproximadament el traçat de les Avingudes.
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A causa  del  creixement  de  la  població,  des  de  finals  del  segle XIX s’havien  començat  a

construir diversos nuclis urbans als afores de la ciutat. 

L’any 1897 l’enginyer Bernat Calvet va dissenyar el Pla Calvet, a conseqüència del

qual es varen enderrocar les muralles el 1901 i es començaren a urbanitzar les zones exteriors

a la muralla, la qual cosa donà origen a l’Eixample de Palma. L’Eixample va unificar el casc

antic amb la resta de la ciutat. El barri de Pere Garau forma part d’aquest projecte.

El barri es va construir en els terrenys dels antics nuclis de Son Coc i de La Paloma,

on tot el terreny estava format per camps de conreu. Alguns carrers del barri de Pere Garau

encara  conserven el  nom d’antigues  finques  agràries,  com ara Son Coc,  Son Llàtzer,  Cal

Serrador i Can Curt. El nom del barri és en reconeixement a l’enginyer que va dissenyar el

traçat viari del tren de Sóller.

L’entramat dels carrers es va fer entre els anys 1910 i 1930 i les edificacions anaren

apareixent disperses. Majoritàriament tenien planta baixa o planta baixa i un pis.

Hi ha tres onades migratòries que aportaren la població del barri. La primera onada

migratòria va ser del 1910 al 1940 i estava formada per famílies provinents dels pobles de

Mallorca.  Normalment,  una vegada comprat  el  solar, eren els mateixos propietaris  els  qui

construïen l’habitatge,  que solia  ser d’una sola planta.  En alguns casos,  anys  més tard es

construí un o dos pisos damunt la casa original.

La segona onada migratòria tingué lloc durant les dècades dels 60 i 70, coincidint amb

el desenvolupament turístic de Mallorca, que dugué a l’illa moltes persones de la Península

per a treballar. El fort increment de la població portà a l’aparició d’edificis alts i de baixa

qualitat que desequilibraren el conjunt arquitectònic del barri.

La tercera onada migratòria té lloc a partir de mitjans de la dècada dels 90 i porta al

barri  immigrants  que  provenen  majoritàriament  de  països  desafavorits  econòmicament.

Aquesta  arribada  de  població  estrangera  ha  produït  l’aparició  d’una  gran  quantitat  de

comerços amb característiques pròpies, com ara les alimentàries,  dels països d’origen dels

seus propietaris.  Especialment important ha estat la proliferació de comerços regentats per

xinesos (principalment  botigues de roba,  restaurants  i  comerços  d’alimentació).  També ha

estat destacable la proliferació de locutoris. Aquesta brusca aparició de comerços regentats per

població immigrada ha desplaçat el ric i variat comerç local.

És important destacar la presència del mercat de Pere Garau, que es troba situat a la

plaça  que  rep el  mateix  nom.  Parlarem d’aquest  mercat  més  endavant,  quan estudiem el

paisatge lingüístic d’aquest mercat.
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El barri  de Pere Garau té  un alt  índex de població  immigrada.  És  per  això que a

continuació oferim algunes dades referides al nostre barri, que considerem rellevants per al

nostre treball. Aquestes dades les hem extret del treball de l’Ajuntament de Palma “El perfil

sociodemogràfic  de  la  població  immigrada  a  Palma”,  concretament  del  capítol  5:  “Les

principals nacionalitats als barris de Palma” (pàg. 26-52).

 El barri de Pere Garau té un 30,1% de la seva població de nacionalitat estrangera.

 Pere Garau és el sisè barri amb major nombre de població comunitària (1.342 habitants),

després de Sant Agustí, Cala Major, Can Pastilla, El Terreno i Bons Aires.

 En  nombres  absoluts,  el  barri  té  els  següents  habitants  comunitaris,  per  nacionalitats

majoritàries: Bulgària 553, Romania 444 i Itàlia 345.

 A Palma hi ha 44.695 persones de nacionalitat extracomunitària, que representen el 52% de

la població estrangera de la ciutat.

 Pere Garau és el barri amb major nombre de població extracomunitària (4.442), seguit de

Son Gotleu (2.357).

 El nombre d’habitants extracomunitaris al barri per nacionalitats majoritàries és el següent:

Xina 1.345, Bolívia 1.046, Equador 536, Marroc 511, Colòmbia 377, Índia 336 i Argentina

291.

 6.850 persones  amb nacionalitat  búlgara  viuen a  Palma.  Aquesta  població  és  la  tercera

nacionalitat estrangera a Palma i suposa el 8% del total de la població estrangera a la ciutat.

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat búlgara, que

representen el 8,1% del total de búlgars que viuen a Palma.

 5.026 persones  de  nacionalitat  romanesa  viuen  a  Palma.  Aquesta  nacionalitat  ocupa  la

quarta posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat i suposa el 5,9% del total de la

població estrangera.

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat romanesa, que

representen el 9% del total de romanesos que viuen a Palma.

 3.607 persones de nacionalitat  colombiana viuen a Palma. Aquesta nacionalitat  ocupa la

sisena posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat i la primera amb relació als països

llatinoamericans, i suposa el 4,2% del total de la població estrangera.

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat colombiana,

que representen l’11,5% del total de colombians que viuen a Palma.
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 3.564 persones de nacionalitat argentina viuen a Palma. Aquesta nacionalitat ocupa la setena

posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat i suposa el 4,2 % del total de la població

estrangera.

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat argentina, que

representen el 8,7% del total d’argentins que viuen a Palma.

 3.411 persones  de  nacionalitat  boliviana  viuen  a  Palma.  Aquesta  nacionalitat  ocupa  la

novena posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat. 

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat boliviana, que

representen el 36,4% del total de bolivians que viuen a Palma.

 3.406 persones de nacionalitat  equatoriana viuen a Palma. Aquesta nacionalitat  ocupa la

desena posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat.

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat equatoriana,

que representen el 17,8% del total d’equatorians que viuen a Palma.

 3.821 persones de nacionalitat  marroquina viuen a Palma. Aquesta nacionalitat  ocupa la

cinquena posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat i suposa el 4,4 % del total de la

població estrangera.

 Pere  Garau  és  el  segon  barri  on  viu  una  major  quantitat  de  persones  de  nacionalitat

marroquina, després de Son Gotleu, que representen el 15,9% del total de marroquins que

viuen a Palma.

 3.117 persones de nacionalitat xinesa viuen a Palma. Aquesta nacionalitat ocupa l’onzena

posició en el rànquing de nacionalitats de la ciutat.

 Pere Garau és el barri on viu una major quantitat de persones de nacionalitat xinesa, que

representen el 43,2% del total de xinesos que viuen a Palma.

Com a conclusió podem dir que Pere Garau presenta uns alts percentatges de població

estrangera,  especialment la procedent de països extracomunitaris  i  també de Bulgària  i de

Romania. Així doncs, el barri aglutina el 43% del total de xinesos que viuen a Palma, el 36%

del total de bolivians, el 18% dels equatorians o el 16% dels marroquins de Palma. Aquests

alts índexs de població immigrada tindran un efecte important sobre el paisatge lingüístic dels

establiments comercials del barri. 

2) PAISATGE LINGÜÍSTIC ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS DEL BARRI DE

PERE GARAU (PALMA)
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Com hem comentat al principi del treball, l’objectiu principal d’aquest estudi és el de

conèixer la presència de diferents llengües en els establiments comercials del barri de Pere

Garau en tres categories ben diferenciades que són:

a) El rètol identificador del comerç.

b) Els rètols informatius del comerç.

c) La primera llengua de resposta del dependent/comerciant a una interpel·lació per part meva

en llengua catalana.

El treball de camp s’ha realitzat entre els dies 24 de febrer i 21 de març del 2015 en horari de

matí (de 10h a 13.30h) i en dies laborables, per tal de poder trobar el màxim de comerços

oberts.

Hem analitzat tots els comerços que hi ha als següents carrers i places del barri, que poden ser

considerats des d’un punt de vista urbanístic com els principals del barri. A més, concentren la

major part dels establiments comercials:

 Carrer de Manacor (vorera interior del perímetre)

 Carrer dels Reis Catòlics (vorera interior del perímetre)

 Plaça de Miquel Dolç (vorera interior del perímetre)

 Carrer de Josep Darder metge (vorera interior del perímetre)

 Plaça d’en Güell (vorera interior del perímetre)

 Carrer d’Aragó (vorera interior del perímetre)

 Avinguda d’Alexandre Rosselló (vorera interior del perímetre)

 Plaça de Francesc Garcia i Orell

 Plaça de Pere Garau

 Plaça de Guillem Moragues

 Carrer de Francesc Barceló i Combis

 Carrer de Nuredduna

 Carrer de Uetam

 Carrer de Nicolau de Pacs

 Carrer de Francesc Manuel de los Herreros

 Carrer de Faust Morell

 Carrer de Torcuato Luca de Tena

 Carrer de l’Arquebisbe Aspàreg
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 Carrer del Capità Vila

 Carrer de Gabriel Llabrès

 Carrer de Benet Pons i Fàbregues

 Carrer de Francesc Pi i Maragall

A més, també s’han analitzat les 51 parades fixes que hi ha a l’interior del mercat de Pere

Garau.

El total de comerços que formen la mostra, incloent els del mercat de Pere Garau, és de 634.

Els comerços del mercat de Pere Garau s’estudiaran de dues maneres: independentment de la

resta de comerços del barri i conjuntament amb la resta d’establiments comercials del barri.

2.A) Classificació dels establiments comercials per sectors d’activitat

Podem veure la classificació dels establiments comercials per sectors d’activitat a la

taula 1.

1
TÈXTIL I DERIVATS

confecció
teixits
calçats

pell
marroquineria

articles per a esports

2
EQUIPAMENT

animals i plantes
jardiners

clíniques veterinàries
electrodomèstics

electrònica
informàtica (maquinari)

aparells de telèfon, fotografia
ferreteria, pintures

mobles
parament de casa

matalasseria, rellotgeria

Automòbils, motos
Bicicletes, accessoris

tallers
concessionàries

fusteria
material de dibuix

lampistes
electricistes

vidriers i cristallers
sistemes de seguretat

joieria, bijuteria

3
RESTAURACIÓ

hoteleria i restauració:
hotels

cadenes de menjars ràpids 

bars
restaurants

4
ALIMENTACIÓ

alimentació
begudes

marques de menjar

hipermercats
centres comercials

autoserveis

5
OCI I FORMACIÓ

associacions i entitats: ciutadanes, culturals,
ONG, fundacions, partits polítics

emissores ràdio i TV
cinema, espectacles

clubs esportius
cibercafès

centres de lleure infantil

diaris, revistes, llibres
papereria, joguines

educació: acadèmies, centres de formació
viatges, parcs d’atraccions

discos, sales de joc
sales d'art, instruments musicals

videoclubs, ludoteques

6
SALUT I ESTÈTICA

farmàcies, herbolaris
dietètica, òptiques

perruqueries, gimnàs
clíniques mèdiques / assistència mèdica

estancs

perfumeria
higiene personal
sanitaris de paper

articles de neteja per a llar
tintoreries, bugaderies

estudis fotogràfics

7
FINANCES

bancs i caixes assegurances

8 construcció: elements Institucions: retolació conselleries…
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ALTRES habitatges
urbanitzacions
immobiliàries

seguretat, transports
consultories, publicitat

telemàrqueting
regals d'empresa

aigua, gas, electricitat, carburants
Telecomunicacions i programari: Telefónica i

Airtel
Empreses com: Hoechst, Siemens, FOCSA
Altres no classificables en apartats anteriors

loteries de l'Estat
col·legis professionals

gestoria
impremta

material mèdic, ETT
advocats, notaries

copisteries

Transports de passatgers: Iberia, agències de viatge,
parades de bus i autocars, estacions de tren
altres empreses de serveis no incloses abans

Taula 1

A la Taula 2 podem veure el nombre de comerços de la mostra per sectors d’activitat i el seu

percentatge relatiu.

 

    Taula 2

El major nombre de comerços pertany al sector d’equipament, seguit del sector alimentació i

del  de  salut  i  estètica.  Per  la  banda  baixa  tenim el  sector  finances  amb  34  establiments

comercials i el sector d’oci i formació amb 39 establiments.

2.B) Retolació identificadora

El  treball  de  camp ha  consistit  en  l’observació  i  registre  de la  llengua  o llengües

utilitzades  en  la  confecció  del  rètol  identificador  dels  establiments  comercials.  El  rètol

identificador és aquell que indica el nom i el tipus d’establiment i és generalment de caràcter

Sector d’activitat Nombre de

comerços
Percentatge

1- Tèxtil i derivats 64 10,1%

2- Equipament 148 23,3%

3- Restauració 93 14,7%

4- Alimentació 102 16,1%

5- Oci i formació 39 6,2%

6- Salut i estètica 101 15,9%

7- Finances 34 5,4%

8- Altres 53 8,4%
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fix. Hem considerat que un rètol identificador està escrit en més d’una llengua quan hi ha

diferents parts del rètol escrites en llengües diferents. 

Considerem que un rètol és ambivalent (AM), quan de la lectura del contingut del rètol podem

deduir que està escrit alhora en més d’una llengua. També hem considerat ambivalents els

rètols que hem trobat escrits en dues llengües diferents repetint el mateix contingut.

Considerem que un rètol té contingut nul (0), quan de la lectura del contingut del rètol no

podem  deduir  que  està  escrit  en  cap  llengua  concreta.  Això  passa,  per  exemple,  en  les

marques comercials que no tenen el seu contingut en cap llengua o en les sigles.

Els diferents resultats obtinguts han estat els següents:

0 : rètol identificador sense contingut

- : sense rètol identificador

A : rètol identificador en anglès

AM : rètol identificador ambivalent

C : rètol identificador en català

CE : rètol identificador en català i en castellà

E : rètol identificador en castellà

EA : rètol identificador en castellà i en anglès

EAI : rètol identificador en castellà, anglès i italià

EF : rètol identificador en castellà i en francès

EH : rètol identificador en castellà i en hindi

EX : rètol identificador en castellà i en xinès

I : rètol identificador en italià

X: rètol identificador en xinès

CF : rètol identificador en català i en francès

Per veure el codi assignat a cada llengua aneu a l’annex “Codificació de les llengües” de la

pàgina 45.

 Classificació dels rètols informatius ambivalents en funció de les llengües presents:

En el total dels 56 rètols ambivalents de l’estudi trobem la presència de les següent llengües:

Català i castellà: 49 rètols identificadors

Català, castellà i anglès: 3 rètols identificadors
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Català i anglès: 3 rètols identificadors

Castellà i anglès: 1 rètol identificador

Hem considerat la llengua xinesa aquella representada exclusivament per caràcters xinesos,

no la transcripció fonètica d’aquests caràcters adaptada al nostre alfabet (Pinyin).

A la taula 3 presentem els resultats  obtinguts per al  total  dels comerços del barri,  amb el

nombre de comerços i el seu percentatge respecte del total.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E: Castellà 331 52,2%
C: Català 100 15,8%

AM: Ambivalent 56 8,8%
0: Sense contingut 50 7,9%
EX: Castellà/xinès 27 4,3%

A: Anglès 24 3,8%
CE: Català/castellà 19 3%
EA: Castellà/anglès 11 1,7%

X: Xinès 4 0,6%
I: Italià 3 0,5%

EF: Castellà/francès 2 0,3%
-: Sense rètol identificador 2 0,3%
EAI: Castellà/anglès/italià 1 0,2%

EH: Castellà/hindi 1 0,2%
CF: Català/francès 1 0,2%

Taula 3

Observant la  taula podem afirmar que el  castellà  és la llengua més emprada en la

retolació identificadora del barri, ja que apareix com a llengua única en un 52% dels casos. El

castellà  apareix,  sol  o  juntament  amb  altres  llengües,  en  un  70%  dels  casos.  A l’hora

d’interpretar els resultats hem de tenir en compte que hi ha un 8% dels rètols sense contingut.

La  llengua  catalana  apareix  com a  segona  opció,  però  a  una  gran  distància  de  la

castellana, amb un 16% dels rètols identificadors únicament en català. Si tenim en compte el

total de rètols on apareix el català, aquest percentatge arriba fins al 28%, molt lluny del 70%

que assoleix el castellà.

Cal destacar  també la presència de la llengua xinesa en la retolació identificadora,

assolint un percentatge del 5%, amb un total de 31 comerços. Així mateix, l’anglès també

19



aconsegueix  una forta  presència  en els  rètols,  amb 24 rètols  només  en anglès  i  19 rètols

juntament amb altres llengües. El percentatge de presència de l’anglès arriba fins al 7%.

Altres llengües com el francès, l’italià o l’hindi tenen una presència molt menor en la

retolació identificadora. Cal destacar també l’absència total de la llengua alemanya en aquest

apartat.

A continuació  analitzarem  la  retolació  identificadora  dels  comerços  en  funció  del

sector d’activitat al qual corresponen.

 SECTOR 1: TÈXTIL I DERIVATS.  Hi ha un total de 64 comerços que pertanyen al sector

1. Presentem els resultats a la taula 4.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 35 54,7%

AM 7 10,9%
EX 7 10,9%
C 4 6,3%
0 3 4,7%
A 3 4,7%

EA 3 4,7%
CE 1 1,6%
X 1 1,6%

Taula 4

En aquest sector d’activitat el castellà és la llengua única en un 55% dels casos, mentre

el català és la llengua única en un 6% dels casos. És destacable la presència del xinès en un

13% dels  rètols  identificadors  d’aquest  sector.  Per  la  seva  banda,  el  català  assoleix  una

presència en els rètols identificadors del 19% i el castellà del 83%. 

 SECTOR 2: EQUIPAMENT. Hi ha un total de 148 comerços que pertanyen al sector 2.

Presentem els resultats a la taula 5.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 93 62,8%

AM 14 9,5%
C 13 8,8%
0 8 5,4%
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A 6 4,1%
EA 4 2,7%
EX 4 2,7%
X 3 2%

CE 2 1,4%
EAI 1 0,7%

Taula 5

El  castellà  assoleix  un  63% de  presència  tot  sol  i  un  79% juntament  amb  altres

llengües. El català és l’única llengua en la retolació identificadora d’aquest sector en un 9%

dels rètols i assoleix una presència del 19%. És destacable la presència de l’anglès en 14 rètols

(10%), i del xinès en 7 rètols (5%).

 SECTOR 3: RESTAURACIÓ. Hi ha un total de 93 comerços que pertanyen al sector 3.

Presentem els resultats a la taula 6.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 50 53,8%

AM 16 17,2%
C 10 10,8%

CE 5 5,4%
EX 4 4,3%
0 2 2,2%
A 2 2,2%
I 2 2,2%

EA 1 1,1%
CF 1 1,1%

Taula 6

El castellà és l’única llengua dels rètols identificadors en el 54% dels casos i el català

en l’11%. El castellà té una presència del 82% i el català del 34,5%. Podem destacar que és

major la presència del català en el sector restauració que en els sectors 1 i 2, per separat.

També podem fer notar la presència de 2 rètols identificadors exclusivament en italià, que

pertanyen a una cafeteria i a una gelateria.  El xinès apareix en 4 rètols identificadors que

corresponen a 4 restaurants xinesos.
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 SECTOR 4: ALIMENTACIÓ. Hi ha un total de 102 comerços que pertanyen al sector 4.

Presentem els resultats a la taula 7.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 45 44,1%
C 29 28,4%
0 9 8,8%

CE 6 5,9%
EX 5 4,9%
- 2 2%
A 2 2%

AM 2 2%
EA 2 2%

Taula 7

En el sector alimentació el català escurça distàncies respecte el castellà. La presència

de les dues llengües en els  rètols  identificadors  és la següent:  castellà  59% i català  36%.

També trobem la presència de la llengua xinesa en el 5% de la retolació identificadora i de

l’anglès en el 6%. Hi ha un 6% de rètols bilingües en català i castellà. En aquest sector només

trobem la presència de les següents llengües: català, castellà, anglès i xinès.

 SECTOR 5: OCI I FORMACIÓ. Hi ha un total de 39 comerços que pertanyen al sector 5.

Presentem els resultats a la taula 8.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 15 38,5%
C 13 33,3%

AM 5 12,8%
0 3 7,7%
A 2 5,1%

CE 1 2,6%

Taula 8

El  sector  oci  i  formació  es  caracteritza  per  un  lleuger  predomini  dels  rètols

identificadors en castellà per sobre dels que hi ha en català. El castellà té una presència del

54% i el català del 49%. Per tant, el català gairebé assoleix la presència del castellà. Hi ha dos
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rètols en anglès (5%) i, en canvi, no hi trobem la presència d’altres llengües com el francès,

l’italià, l’alemany o el xinès.

 SECTOR 6: SALUT I ESTÈTICA. Hi ha un total de 101 comerços que pertanyen al sector

6. Presentem els resultats a la taula 9.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 57 56,4%
C 12 11,9%
0 9 8,9%

AM 8 7,9%
EX 7 6,9%
CE 3 3%
A 2 2%

EA 1 1%
EF 1 1%
I 1 1%

Taula 9

En el sector de salut i estètica tornen a dominar en el paisatge lingüístic els rètols

identificadors exclusivament en llengua castellana amb un 56% del total de rètols, seguit dels

escrits només en català, que representen un 12% del total. La presència del castellà arriba al

76%, mentre  que  la  del  català  és  tan  sols  del  23%. El  xinès  torna  a  tenir  una destacada

presència amb un 7% dels rètols. L’anglès té una presència del 5%.

 SECTOR  7:  FINANCES.  Hi  ha  un  total  de  34  comerços  que  pertanyen  al  sector  7.

Presentem els resultats a la taula 10.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
C 13 38,2%
0 10 29,4%
E 6 17,6%

AM 3 8,8%
A 1 2,9%

CE 1 2,9%

Taula 10
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En el sector finances, el català com a llengua única del rètol identificador es troba en

primer lloc amb el 38% del total de rètols. El castellà, amb 6 rètols monolingües, assoleix el

18% i l’anglès el 3%. La presència del català és del 50%, mentre la del castellà és del 29%, a

força distància del català. Cal destacar els 10 rètols (29%) sense contingut. Aquest repunt en

l’ús del català es deu en gran part a la presència en el paisatge lingüístic de les marques “La

Caixa” i “BMN Sa Nostra”.

 SECTOR 8: ALTRES. Hi ha un total de 53 comerços que pertanyen al sector 8. Presentem

els resultats a la taula 11.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
E 30 56,6%
0 7 13,2%
A 6 11,3
C 5 9,4%

AM 3 5,7%
EF 1 1,9%
EH 1 1,9%

Taula 11

En aquest sector destaquen el 57% de rètols monolingües en castellà, el 13% sense

contingut i l’11% de rètols monolingües en anglès. El castellà assoleix una presència del 66%

i el  català  del  15%. Trobem també un rètol  bilingüe en castellà  i  francès  i  un altre  rètol

bilingüe en castellà i hindi. Aquest darrer rètol pertany a una església hindú que hi ha al carrer

de Francesc Pi i Maragall.

2.C) Retolació informativa

El  treball  de  camp ha  consistit  en  l’observació  i  registre  de la  llengua  o llengües

utilitzades en la confecció dels rètols informatius dels establiments comercials. Hem registrat

les diferents llengües utilitzades en tots els rètols informatius que hem tingut temps d’observar

durant la visita a cada comerç, tant de l’exterior com de l’interior dels establiments. Aquest

temps de què hem disposat per a cada visita ha estat variable en funció de circumstàncies

diverses. És per això que en algunes visites pot ser que no haguem tingut temps de localitzar

la  totalitat  dels  rètols  informatius  i,  per  aquesta  raó,  la  informació  pot  ser  incompleta  en
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alguns establiments. Assumim aquest marge d’error en la recollida de dades que, en tot cas,

considerem petit.

Considerem  que  són  rètols  informatius  tots  aquells  rètols  diferents  del  rètol

identificador  de  l’establiment  comercial,  excepte  el  rètols  de  promoció  repartits  per  les

mateixes marques comercials, que no hem tingut en compte.

Tant pot ser que haguem trobat rètols multilingües, escrits en diferents llengües, com

diferents rètols monolingües, escrits també en llengües diverses. El registre que hem fet és del

total de llengües utilitzades en la suma de tots els rètols informatius de cada comerç.

Els diferents resultats obtinguts han estat els següents:

C : rètols informatius en català

CE : rètols informatius en català i en castellà

CEA : rètols informatius en català, castellà i anglès

CEAFD : rètols informatius en català, castellà, anglès, francès i alemany

CEAI : rètols informatius en català, castellà, alemany i italià

CEX : rètols informatius en català, castellà i xinès

CX : rètols informatius en català i en xinès

E : rètols informatius en castellà

EA : rètols informatius en castellà i en anglès

EAF : rètols informatius en castellà, anglès i francès

EAX : rètols informatius en castellà, anglès i xinès

ER : rètols informatius en castellà i en àrab

EX: rètols informatius en castellà i en xinès

H : rètols informatius en hindi

X : rètols informatius en xinès

Hem considerat la llengua xinesa aquella representada exclusivament per caràcters xinesos,

no la transcripció d’aquests caràcters al nostre alfabet.

A la taula 12 presentem els resultats obtinguts per al total dels comerços del barri, amb el

nombre de comerços i el seu percentatge respecte del total.
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Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 459 72,4%

CE 125 19,7%
EX 19 3%
C 15 2,4%

CEA 4 0,6%
CEAFD 2 0,3%

EA 2 0,3%
CEAI 1 0,2%
CEX 1 0,2%
CX 1 0,2%
EAF 1 0,2%
EAX 1 0,2%
ER 1 0,2%
H 1 0,2%
X 1 0,2%

Taula 12

Els resultats per al conjunt dels comerços del barri donen el primer lloc al castellà com

a única llengua emprada en els rètols informatius amb un 72% de freqüència i 459 rètols. El

català és emprat com a única llengua en la retolació informativa en 15 comerços, la qual cosa

representa  el  2,4% del  total  de comerços  del  barri  de  Pere  Garau.  El  català  i  el  castellà

conjuntament són utilitzats en un 21% dels comerços. Cal tenir en consideració el xinès, que

té presència en 23 comerços, la qual cosa representa un gens menyspreable 4% del total.

El castellà té presència en la retolació informativa en 616 dels 634 comerços, la qual

cosa representa el 97% del total de comerços. En la retolació identificadora aquesta presència

era del 70%.  La presència del català en la retolació informativa és de 149 dels 634 comerços,

que representa el 24% del total de comerços. En la retolació identificadora aquesta presència

era del 28%, per tant baixa 4 punts.

L’anglès té una presència del 2%. En la retolació identificadora tenia una presència del

7%. També trobem un comerç amb els rètols en català i xinès, un en castellà i àrab, i dos

establiments amb la retolació informativa l’un només en hindi i l’altre només en xinès.

A continuació analitzarem la retolació informativa dels comerços en funció del sector

d’activitat al qual corresponen.
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 SECTOR 1: TÈXTIL I DERIVATS.  Hi ha un total de 64 comerços que pertanyen al sector

1. Presentem els resultats a la taula 13.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 53 82,8%

CE 10 15,6%
EX 1 1,6%

Taula 13

Pel que fa a la retolació informativa, el castellà és present en la totalitat dels comerços

del sector 1, mentre el català ho fa en un 16% dels comerços.  El xinès, que en els rètols

identificadors del sector 1 tenia una presència del 13%, en els informatius aquesta presència

baixa fins a l’1,6%. La presència del català en ambdós tipus de rètols es manté més o menys

estable.  En canvi, el castellà passa d’una presència del 83% en els rètols identificadors al

100% en els informatius.

 SECTOR 2: EQUIPAMENT. Hi ha un total de 148 comerços que pertanyen al sector 2.

Presentem els resultats a la taula 14.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 115 77,7%

CE 24 16,2%
EX 4 2,7%
EA 2 1,4%
CX 1 0,7%

EAX 1 0,7%
X 1 1%

Taula 14

El castellà té presència en un 98,7% dels comerços enfront el 79% que tenia en la

retolació identificadora.  Per altra  banda,  el  català  té presència en un 17% dels comerços,

lleugerament  per  sota  del  19%  que  tenia  en  la  retolació  identificadora.  L’anglès  té  una

presència del 2% quan en la retolació identificadora era del 10%. El xinès es manté estable en

un 5%. Hem de destacar que en aquest sector d’activitat no hi ha cap dels 148 comerços que

el componen amb els rètols informatius exclusivament en català.
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 SECTOR 3: RESTAURACIÓ. Hi ha un total de 93 comerços que pertanyen al sector 3.

Presentem els resultats a la taula 15.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 72 77,4%

CE 12 12,9%
EX 5 5,4%
C 2 2,2%

CEA 1 1,1%
CEAFD 1 1,1%

Taula 15

Com podem veure a la taula, el castellà té presència a la retolació informativa de 91

dels 93 comerços  que componen el  sector restauració (98%). A la retolació identificadora

tenia  una presència del 82%. El català  és present  a la retolació informativa del  17% dels

comerços, la meitat de la presència que tenia a la retolació identificadora (34,5%).

Per la seva banda el xinès, que apareixia a 4 rètols identificadors, apareix ara a 5 rètols

informatius.

 SECTOR 4: ALIMENTACIÓ. Hi ha un total de 102 comerços que pertanyen al sector 4.

Presentem els resultats a la taula 16.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 65 63,7%

CE 28 27,5%
EX 4 3,9%
C 3 2,9%

CEA 1 1%
ER 1 1%

Taula 16

La  presència  del  castellà  en  la  retolació  informativa  la  trobem  en  el  97%  dels

comerços del barri, mentre en els rètols identificadors era del 59%. Pel que fa a la llengua

catalana, es troba present en la retolació informativa del 31% dels comerços, lleugerament per
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sota del 36% que tenia la retolació identificadora. Hem trobat 3 comerços amb tots els rètols

informatius en català. El xinès manté un percentatge similar de presència en ambdós tipus de

rètols.

També hem localitzat un establiment comercial amb els rètols informatius en castellà i

en àrab. 

 SECTOR 5: OCI I FORMACIÓ. Hi ha un total de 39 comerços que pertanyen al sector 5.

Presentem els resultats a la taula 17.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 25 64,1%

CE 10 25,6%
C 3 7,7%

CEX 1 2,6%

Taula 17

El castellà té presència a la retolació informativa en 36 dels 39 comerços del sector oci

i  formació,  que representen el  92% del total  de comerços.  A la retolació identificadora la

presència era del 54%. El català té una presència a la retolació informativa del 36%, enfront el

49% de presència a la retolació identificadora.

No hi  ha cap rètol  informatiu  en anglès  i  hem trobat  un establiment  que conté la

llengua xinesa.

 SECTOR 6: SALUT I ESTÈTICA. Hi ha un total de 101 comerços que pertanyen al sector

6. Presentem els resultats a la taula 18.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 73 72,3%

CE 19 18,8%
EX 3 3%
C 2 2%

CEA 2 2%
CEAI 1 1%
EAF 1 1%

Taula 18
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El  rètols  informatius  en  castellà  tenen  presència  en  99  dels  101  establiments

comercials del sector salut i estètica (98%). En els rètols identificadors, la presència era del

76%. Els rètols informatius en català són presents en un 24% dels comerços del sector 6, en

un percentatge similar al dels rètols identificadors. 

El xinès té presència en 3 comerços  mentre  els  rètols  informatius  en anglès tenen

presència en el 4% dels comerços. En els rètols identificadors l’anglès era present en un 5%

dels casos.

 SECTOR  7:  FINANCES.  Hi  ha  un  total  de  34  comerços  que  pertanyen  al  sector  7.

Presentem els resultats a la taula 19.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
CE 22 64,7%
E 10 29,4%

CEAFD 1 2,9%
EX 1 2,9%

Taula 19

Del sector finances cal destacar la presència del català en els rètols informatius en un

68%  dels  establiments.  El  castellà,  però,  assoleix  el  100%  de  presència  en  la  retolació

informativa del sector finances. Això és així perquè un 29% dels comerços d’aquest sector

tenen la retolació informativa exclusivament en castellà.

L’anglès,  el  francès,  l’alemany  i  el  xinès,  cadascun  d’ells  té  presència  als  rètols

informatius en un 3% dels comerços del sector.

 SECTOR 8: ALTRES. Hi ha un total de 53 comerços que pertanyen al sector 8. Presentem

els resultats a la taula 20.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 45 84,9%

CE 5 9,4%
C 1 1,9%
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EX 1 1,9%
H 1 1,9%

Taula 20

Els rètols informatius en castellà són presents en un 96% dels comerços del sector 8

(enfront el 66% de presència dels rètols identificadors). Els que són en català són presents en

un 11% dels comerços (enfront el 15% de presència dels rètols identificadors). En xinès i en

hindi,  la  presència  és  del  2% cadascun  d’ells.  L’anglès  no  és  present  en  cap  dels  rètols

informatius d’aquest sector.

Així doncs, comparant els usos lingüístics en els rètols informatius respecte dels rètols

identificadors, en termes generals podem treure les següents conclusions:

 Augmenta considerablement la presència del castellà en els rètols informatius respecte dels

rètols identificadors, arribant en alguns casos al 100%.

 Disminueix lleugerament la presència del català en els rètols informatius respecte dels rètols

identificadors excepte en el sector 7, on augmenta.

 Disminueix  la  presència  de  l’anglès  en  els  rètols  informatius  respecte  dels  rètols

identificadors.

 La presència del xinès es manté més o menys estable en els rètols informatius respecte dels

rètols identificadors.

2.D) Primera llengua de resposta a una interpel·lació en català

El treball de camp ha consistit en registrar la primera llengua de resposta per part del

dependent/comerciant a una interpel·lació per part meva en llengua catalana als establiments

comercials del barri de Pere Garau.

Quan la primera resposta ha estat “bon dia”, no l’hem tinguda en compte i hem deixat

que continués  la  conversa per  tal  de poder  copsar en quina llengua continuava parlant  el

comerciant. Aquesta llengua de continuació ha estat la que hem registrat en el nostre estudi.

De fet, hem obtingut com a primera resposta “bon dia” i després el comerciant ha continuat

parlant en castellà només en dos comerços.

S’han  realitzat  diferents  interpel·lacions  en  els  comerços  del  barri  de  Pere  Garau.

D’aquesta manera considerem que hem assolit una simulació de la realitat lingüística en el
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tracte  client-comerciant  més  ajustada  a  les  interaccions  lingüístiques  habituals.  Aquestes

diferents interpel·lacions s’han realitzat de manera aleatòria i han tingut diferents graus de

dificultat, tant pel que fa al grau de complicació per a entendre la pregunta, com al grau de

complicació per a elaborar la resposta en les diferents llengües.

Algunes de les interpel·lacions realitzades han estat les següents:

–Em podria dir el preu de (producte)?

–Quin horari teniu obert els dissabtes horabaixa?

–Quin dia és que obriu els horabaixes?

–Em podria dir si vaig bé per anar a la plaça de Miquel Dolç?

–Quin preu té el menú del migdia?

–A quina hora tancau al migdia?

–Quin preu té tallar els cabells per als homes?

–He de regalar un perfum. Me’n podria aconsellar un?

A l’hora de fer l’anàlisi hem de tenir en compte que jo sóc nascut a prop de Barcelona.

Per tant, la meva llengua d’origen pertany al català oriental de la regió de Barcelona. Cal dir,

però, que fa 13 anys que visc a Mallorca i això implica que el català de les illes ja ha influït en

la meva manera de parlar el català.

He fet servir en tot moment un registre estàndard, però usant lèxic propi de Mallorca

(com ara “horabaixa”), i les formes verbals també de Mallorca (com ara “tancau”).

Les diferents possibilitats de resposta que hem obtingut són les següents:

- : no hem pogut parlar amb el comerciant perquè no hi era o el local estava tancat

CAT : primera resposta en català

ESP : primera resposta en castellà

NC : no comprèn o no contesta

Anem a analitzar les respostes obtingudes per al global de comerços del barri de Pere Garau.

Recordem que el total de comerços analitzats del barri és de 634. Presentem els resultats a la

taula 21.

Resposta Nombre de comerços Percentatge
CAT 257 40,5%
ESP 211 33,3%
NC 105 16,6%

- 61 9,6%
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Taula 21

Observem una  majoria  de  comerços  on  el  comerciant  respon en  català  i  un  gens

menyspreable  17%  de  comerços  on  no  ens  entenen  quan  els  interpel·lem  en  català.

Contràriament al que passava en els dos tipus de rètols estudiats, ara la presència de la llengua

catalana és majoritària. Si no tenim en compte els comerços on el comerciant no hi era o que

estaven tancats, els percentatges de resposta són els de la taula 22.

Resposta Nombre de comerços Percentatge
CAT 257 44,9%
ESP 211 36,8%
NC 105 18,3%

Taula 22

Anem a fer l’anàlisi de les dades per sectors d’activitat. A l’hora de calcular els percentatges 

de les respostes, no tindrem en compte els comerços on el comerciant no hi era o que estaven 

tancats. Presentem els resultats a les taules 23 a 30.

SECTOR 1
Resposta Nombre de comerços Percentatge

NC 22 36,1%
ESP 20 32,8%
CAT 19 31,1%

- 3

Taula 23

En el sector 1 un 36% dels comerciants no entén la nostra interpel·lació en català. La

major part dels comerços del sector tèxtil i derivats on no ens han entès estan regentats per

xinesos o immigrants estrangers.

SECTOR 2
Resposta Nombre de comerços Percentatge

CAT 69 52,3%
ESP 42 31,8%
NC 21 15,9%

- 16
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Taula 24

En el sector 2 (equipament) el català supera el 52% de freqüència en les respostes. En 

canvi, l’opció NC baixa considerablement respecte del sector 1.

SECTOR 3
Resposta Nombre de comerços Percentatge

ESP 43 58,1%
CAT 17 23%
NC 14 18,9%

- 19

Taula 25

En el  sector  3  (restauració)  predominen  les  respostes  en  castellà,  amb una àmplia

diferència sobre el català.  L’opció NC es manté al voltant del 19%. Igual com passava al

sector 1, la majoria d’establiments amb l’opció NC estan regentats per immigrants estrangers.

SECTOR 4
Resposta Nombre de comerços Percentatge

CAT 45 45%
ESP 40 40%
NC 15 15%

- 2

Taula 26

En el sector 4 (alimentació) les respostes en català predominen en 5 punts sobre les

respostes en castellà. Això pot ser degut a una certa resistència a desaparèixer del comerç

autòcton dedicat a l’alimentació.

SECTOR 5
Resposta Nombre de comerços Percentatge

CAT 14 41,2%

34



ESP 13 38,2%
NC 7 20,6%

- 5

Taula 27

En el sector 5 (oci i formació) les respostes en català conserven 3 punts percentuals

d’avantatge  respecte  de les  respostes  en castellà.  L’opció  NC, no comprèn /  no contesta,

continua al voltant del 20%.

SECTOR 6
Resposta Nombre de comerços Percentatge

CAT 41 43,6%
ESP 33 35,1%
NC 20 21,3%

- 7

Taula 28

En el sector 6 (salut i estètica), el català segueix predominant sobre el castellà en la

primera resposta donada pels comerciants. Per altra banda, un 21% de comerciants d’aquest

sector  no  ens  entén  quan  els  parlem  en  català.  Majoritàriament  es  tracta  d’immigrants

estrangers, especialment xinesos.

SECTOR 7
Resposta Nombre de comerços Percentatge

CAT 29 87,9%
ESP 4 12,1%

- 1
Taula 29

En el sector 7 (finances), hem obtingut una resposta en català en el 88% dels casos, i

en castellà tan sols en el 12%. Per altra banda,  no hi ha hagut cap establiment  comercial

d’aquest sector on no ens hagin entès.
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SECTOR 8
Resposta Nombre de comerços Percentatge

CAT 22 47,8%
ESP 18 39,1%
NC 6 13%

- 7

Taula 30

En el sector 8 (altres), l’avantatge de les respostes en català respecte de les respostes

en castellà és del 9%. Per altra banda, el percentatge d’establiments on el comerciant no ens

ha entès o no ha respost la nostra interpel·lació baixa fins al 13%.

A  continuació  comentarem  algunes  combinacions  de  resultats  que  considerem

rellevants, obtingudes en el nostre estudi. La primera part de la combinació correspon al rètol

identificador, la segona al rètol informatiu, i la tercera a la llengua de resposta. Indicarem de

cada  combinació  de  resultats  el  nombre  d’aparicions  i  el  percentatge  relatiu  respecte  el

nombre total de comerços. Hem fet servir les mateixes lletres i abreviatures que hem fet servir

al llarg del treball.

 C/C/CAT: 8 aparicions (1,3%). Aquest són els comerços on tots els rètols són exclusivament

en català i rebem la resposta a la interpel·lació en català.

 C/CE/CAT:  37  aparicions  (5,8%).  Només  trobem  presència  del  castellà  ens  els  rètols

informatius.

 C/C/ESP: 1 aparició (0,2%). Tots els rètols són en català i en canvi rebem una resposta en

castellà.

 C/CE/ESP: 7 aparicions (1,1%). 

 C/E/CAT:  22  aparicions  (3,5%).  En  aquest  cas  només  trobem  en  castellà  els  rètols

informatius, que són exclusivament en aquesta llengua.

 E/CE/CAT: 25 aparicions (3,9%). 

 E/E/CAT: 88  aparicions  (13,9%).  Tots  els  rètols  són  en  castellà  i  en  canvi  rebem una

resposta en català. 

 E/E/ESP: 108 aparicions (17%). Tots els  rètols  són en castellà  i  rebem la resposta a la

interpel·lació també en castellà. És la combinació més freqüent de totes.
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 E/E/NC: 48 aparicions (7,6%). Tots els rètols són en castellà i no entenen la interpel·lació en

català.

 EX/E/NC:  10  aparicions  (1,6%).  En  els  establiments  regentats  per  xinesos  en  moltes

ocasions no han entès la nostra interpel·lació en català.

Com a conclusió general d’aquest apartat del treball podem dir que tot i que la majoria

de la retolació que hem observat en els comerços és en castellà, la resposta a la interpel·lació

nostra  en català  ha  estat  majoritàriament  en llengua catalana.  També  cal  destacar  el  gran

nombre de comerços on no ens han entès quan els parlàvem en català (el 18,3%).

També és destacable el fet que un 14% dels comerços tenen els rètols totalment en

castellà  i  en canvi  el  comerciant  ens contesta  en català.  A més,  remarquem el  fet  que la

combinació E/E/ESP hagi aparegut un total de 108 vegades, la qual cosa suposa un 17% de

tos els comerços estudiats. En canvi  la combinació C/C/CAT apareix 8 vegades, la qual cosa

suposa l’1,3% del total de comerços.

3) PAISATGE LINGÜÍSTIC ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS DEL MERCAT

DE PERE GARAU

3.A) El mercat de Pere Garau

Segons el llibre  Pere Garau, un barri amb història, el mercat de Pere Garau es va

inaugurar  a  principi  de  gener  de  l’any  1943.  L’edifici  es  troba  situat  a  la  plaça  també

anomenada de Pere Garau i consta d’una sola planta de 937 m2. Les portes formen arcades de

tipologia regionalista. A l’exterior de l’edifici del mercat, els pagesos venen els seus productes

tres dies per setmana. Hem comptabilitzat 51 comerços a l’interior de l’edifici, que són els

que tindrem en compte a l’hora de realitzar el nostre estudi. 

La recollida de dades es va realitzar el dia 26 de febrer del 2015 en horari de matí. La

metodologia de treball és la mateixa que hem fet servir per a la resta del barri.

La distribució dels comerços del mercat per sectors d’activitat és la que mostra la taula

31. El 86% dels comerços del mercat es dedica al sector de l’alimentació i de la resta de

comerços només n’hi ha dels sectors d’equipament, restauració i salut i estètica.

Sector d’activitat Nombre de

comerços
Percentatge

2- Equipament 2 3,9%

3- Restauració 3 5,9%

4- Alimentació 44 86,3%

6- Salut i estètica 2 3,9%
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     Taula 31

3.B)  Retolació identificadora

A la taula 32 presentem els resultats obtinguts per al total dels comerços del mercat, amb el

nombre de comerços i el seu percentatge respecte del total.

Llengües del rètol identificador Nombre de comerços Percentatge
C 26 51%
E 21 41,2%
0 2 3,9%

AM 1 2%
CE 1 2%

Taula 32

La majoria dels rètols identificadors del mercat de Pere Garau són en català (51%), tot

i  que la presència del  català  arriba fins al  55% de tots  els comerços.  El castellà  es troba

present en el 45% dels comerços.

Si  comparem  aquestes  dades  amb  les  obtingudes  per  al  conjunt  del  barri,  podem

afirmar que al mercat de Pere Garau el català guanya presència en els rètols identificadors

(55% davant el 28% que tenia per al conjunt del barri). Per contra, el castellà passa a un segon

terme en els rètols  identificadors (45% davant el  70% que tenia per al  conjunt del barri).

Potser aquesta diferència és l’herència del fet que entre el 1999 i el 2003, a part de l’aprovació

de la Llei de comerç, es van fer campanyes de promoció de l’ús del català en el comerç i

actuacions  concretes  als  mercats  municipals,  entre  les  quals  hi  ha  la  col·laboració  de  la

Direcció  General  de  Política  Lingüística  i  els  placers  del  mercat  de  Pere  Garau per  a  la

normalització lingüística dels rètols.
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També  cal  destacar  que  no  apareix  cap  altra  llengua  diferent  de  la  catalana  o  la

castellana en els rètols identificadors del mercat.

3.C) Retolació informativa

A la taula 33 presentem els resultats obtinguts per al total dels comerços del mercat, amb el

nombre de comerços i el seu percentatge respecte del total.

Llengües dels rètols informatius Nombre de comerços Percentatge
E 29 56,9%

CE 19 37,3%
C 3 5,9%

Taula 33

El castellà és la llengua més utilitzada en la retolació informativa del mercat amb una

presència al 94% dels comerços. El català té una presència al 43% dels comerços. Així doncs,

respecte de la retolació identificadora el català perd presència en favor del castellà.

El 94% de presència del castellà en els rètols informatius és similar a la que obtenia

per al conjunt dels comerços del barri (97%). El català  també guanya presència als  rètols

informatius (43%) respecte del conjunt dels comerços del barri (24%).

També  cal  destacar  que  no  apareix  cap  altra  llengua  diferent  de  la  catalana  o  la

castellana en els rètols informatius del mercat.

3.D) Primera llengua de resposta a una interpel·lació en català

Anem a analitzar les respostes obtingudes per al total de comerços del mercat de Pere Garau.

Recordem que el total de comerços analitzats del mercat és de 51. Presentem els resultats a la

taula 34.

Resposta Nombre de comerços Percentatge
CAT 35 68,6%
ESP 14 27,5%
NC 2 3,9%

Taula 34
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Com podem veure  a  la  taula,  la  llengua  amb  què  la  majoria  de  comerciants  han

contestat ha estat la catalana, en un 69% dels casos, seguit de la castellana (27% dels casos).

Hi ha un 4% dels comerciants que no entenen la nostra interpel·lació en català.

Respecte les estadístiques del global del barri, el català passa del 45% al 67%. Guanya

22 punts percentuals en el mercat de Pere Garau. En canvi, el castellà passa del 37% al 27%.

Perd 10 punts percentuals en el mercat de Pere Garau. L’opció NC passa del 18% al 4%.

Aquests  resultats  ens  indiquen  una  major  competència  lingüística  en  català  dels

comerciants del mercat que la que tenen els comerciants del conjunt del barri.

A  continuació  comentarem  algunes  combinacions  de  resultats  que  considerem

rellevants, obtingudes en el nostre estudi del mercat de Pere Garau. La primera part de la

combinació correspon al  rètol identificador, la segona al  rètol informatiu,  i la tercera a la

llengua de resposta. Indicarem de cada combinació de resultats el nombre d’aparicions i el

percentatge  relatiu  respecte  el  nombre  total  de  comerços  del  mercat.  Hem fet  servir  les

mateixes lletres i abreviatures que hem fet servir al llarg del treball.

 C/C/CAT: 3 aparicions (5,9%). Aquest són els comerços on tots els rètols són exclusivament

en català i rebem la resposta a la interpel·lació en català. Per al global del barri teníem una

freqüència de l’1,3%.

 C/CE/CAT: 13  aparicions  (25,5%).  Només  trobem presència  del  castellà  ens  els  rètols

informatius. Per al global del barri teníem una freqüència del 5,8%.

 C/E/CAT:  7  aparicions  (13,7%).  En  aquest  cas  només  trobem  en  castellà  els  rètols

informatius,  que són exclusivament en aquesta llengua.  Per al global del barri teníem una

freqüència del 3,5%.

 E/CE/CAT: 3 aparicions (5,9%). Per al global del barri teníem una freqüència del 3,9%.

 E/E/CAT: 7 aparicions (13,7%). Tots els rètols són en castellà i en canvi rebem una resposta

en  català.  Per  al  global  del  barri  teníem  una  freqüència  del  13,9%.  El  percentatge  és

pràcticament igual.

 E/E/ESP:  9 aparicions  (17,6%).  Tots  els  rètols  són en castellà  i  rebem la  resposta  a  la

interpel·lació també en castellà.  Per al global del barri teníem una freqüència del 17%. El

percentatge és pràcticament igual.

4) CONCLUSIONS
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El barri de Pere Garau és un mosaic de diferents cultures que conviuen en un mateix

espai. Les diferents onades migratòries que han vingut al barri durant els darrers 100 anys han

configurat aquest espai de convivència de cultures. De la mateixa manera, pel fet que un gran

nombre de nacionalitats conviuen dins el barri, un nombre considerable de llengües també hi

són presents. En el nostre estudi hem registrat la presència d’aquestes llengües en el paisatge

lingüístic dels establiments comercials del barri.

A grans trets, podem concloure que la llengua d’ús majoritària en la retolació dels

comerços del barri de Pere Garau és la castellana, seguit de la catalana i, ja a més distància,

d’altres llengües com el xinès o l’anglès.  L’italià,  el francès, l’alemany, l’hindi i l’àrab hi

tenen  una  presència  testimonial.  Pel  que  fa  referència  a  la  llengua  de  resposta  a

interpel·lacions  en català  la situació és diferent,  ja que el català  passa a ser la llengua de

resposta majoritària (45% dels comerços) seguit de la llengua castellana (37% dels comerços).

Destaquem  també  el  fet  que  al  voltant  d’un  18% de  comerciants  no  entenen  la  llengua

catalana.

Pel que fa als rètols identificadors dels comerços, el castellà té presència en un 70%

dels comerços. En canvi, el  català només assoleix el  28%. També és destacable el  7% de

presència de l’anglès i el 5% del xinès en els rètols identificadors. 

Pitjor és la situació del català en els rètols informatius dels comerços, que en principi

tenen una importància lingüística superior a la dels rètols identificadors, ja que tenen la funció

d’informar sobre els productes o altres qüestions relatives als comerços, com ara els rètols de

situació,  els  avisos,  etc.  En  canvi,  els  rètols  identificadors  solen  tenir  una  funció  més

emblemàtica. En la retolació informativa el català és present en el 24% dels comerços mentre

el castellà assoleix el 97% de presència. Aquestes dades ens porten a pensar que el castellà

actua com a llengua franca en els establiments comercials del barri de Pere Garau.

La situació del català al mercat de Pere Garau és una mica millor que per al conjunt

dels comerços del barri. En els rètols identificadors el català assoleix una presència del 55%

mentre el castellà baixa des d’un 70% que tenia per al conjunt dels comerços del barri fins a

un 45%.

Pel que fa als rètols informatius en els comerços del mercat, el castellà continua sent

omnipresent, amb una presència en el 94% dels comerços. El català millora la seva situació

respecte del conjunt dels comerços del barri, essent present en el 43% dels comerços.
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En l’apartat de respostes a la interpel·lació, la llengua catalana també millora en els

comerços del mercat de Pere Garau, arribant a un percentatge del 69% de respostes en català,

enfront del 27% assolit pel castellà. 

Pensem doncs que el caràcter emblemàtic del mercat de Pere Garau i el fet que una

gran part dels propietaris dels comerços siguin autòctons fa que la presència del català tant en

els rètols dels comerços com en la llengua de resposta millori considerablement.

Un altre aspecte que volem remarcar és la manca de coincidència que hem trobat en un

nombre considerable d’establiments comercials entre la llengua de resposta a la interpel·lació

–quan aquesta ha estat el català– i la llengua utilitzada per a la retolació. Tant per al global

dels  comerços  del  barri  com per  als  comerços  del  mercat  de  Pere  Garau,  la  combinació

E/E/CAT ha tingut una freqüència aproximada d’aparició del 14%. Aquest fet ens indica que

una part important dels comerciants coneix i utilitza el català oralment però, en canvi, no té

intenció de retolar el seu negoci en aquesta llengua. De fet, dels comerços on la resposta a la

interpel·lació  ha  estat  en  català  (256),  la  retolació  informativa  ha  estat  exclusivament  en

castellà en 158 comerços, la qual cosa suposa un 62% del total. Creiem que aquesta dada és

ben significativa.

Després d’analitzar totes les dades recollides en aquest treball podem concloure que la

llengua catalana es troba lluny d’assolir la seva normalització en els establiments comercials

del barri de Pere Garau. La llengua castellana és la llengua de referència en els comerços del

barri, sobretot quan parlem de la retolació, i també ho és per a la gran majoria dels immigrants

que  hi  viuen.  Ho  demostra  el  fet  que  en  els  establiments  regentats  per  immigrants

pràcticament no hem trobat rètols en català, i la llengua de resposta (en els casos en què ens

han entès quan els parlàvem) ha estat  gairebé sempre la castellana.  Per altra banda, altres

llengües com  l’anglès i el xinès tenen una presència destacable en la retolació identificadora

dels comerços. A més, destaca la presència del xinès en la retolació informativa d’un total de

22 comerços, cosa que demostra la importància d’aquesta llengua dins el paisatge lingüístic

dels comerços del barri de Pere Garau.

Aquest ha estat un estudi parcial del paisatge lingüístic dels establiments comercials

del barri de Pere Garau, ja que només han estat objecte d’estudi els comerços dels carrers

principals del barri. A més, pel que fa referència a les llengües utilitzades oralment, ens hem

limitat a estudiar la primera llengua de resposta del comerciant a una interpel·lació en català.

Caldria veure, per exemple, quina seria la llengua de resposta si féssim la interpel·lació en
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altres llengües diferents del català. Convido a altres investigadors a completar el meu treball

en cas que hi hagi interès per fer-ho i resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

ANNEX. CODIFICACIÓ DE LES LLENGÜES

Codi Llengua
C Català
E Castellà
X Xinès
A Anglès
F Francès
D Alemany
I Italià
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H Hindi
R Àrab

AM ambivalent
0 sense contingut

FITXA TÈCNICA

AUTOR Antoni Martínez Fontanillas
DATES DEL TREBALL DE CAMP Del 24 de febrer al 21 de març del 2015

ASSIGNATURA Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura

Catalanes
DATA DE LLIURAMENT 2 de juny del 2015

TUTOR Joan Melià Garí

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Ajuntament de Palma. 2014. El perfil sociodemogràfic de la població immigrada a Palma.

Govern de les Illes Balears. Palma. [en xarxa] <http://palmademallorca.es>.  [consulta:

21/3/2015]. 

Baidez, M. J.; García, E.; Henares, P.; Salom, M.; La llengua de resposta a interpel·lacions 

telefòniques en establiments comercials de Mallorca. Palma. Grup de Recerca 

Sociolingüística de les Illes Balears. [en xarxa].                            

<http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2007/index.html>. [consulta: 27/3/2015].

Ballester, L.; Vecina, C. 2012.    Organización social, trabajo en red y desarrollo comunitario. 

El caso de Son Gotleu y Pere Garau. Cuadernos de trabajo social. Vol. 25-2 (2012) 403-

412. Palma. [en xarxa].  

<http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/39625/38127>.         [consulta:

25/4/2015].                 

44

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/39625/38127
http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2007/index.html


Branchadell,  A.;  Melià,  J.  Democratic  policies for language revival.  The case of  catalan.

Capítol 8 “Language policy in the world of business and consumer affairs: from non-

existence to ineffectiveness”.

Bruyèl-Olmedo, A.; Juan-Garau, M. 2015. Minority languages in the linguistic landscape of

tourism: the case of Catalan in Mallorca. Journal of Multilingual and Multicultural De-

velopment. DOI: 10.1080/01434632.2014.979832. Palma.

Canyelles, C. 2010. Les llengües de la immigració a les Illes Balears. Palma. Grup de Recerca

Sociolingüística de les Illes Balears. [en xarxa] 

<http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/llengues/>. [consulta: 1/4/2015].

Cenoz,  J.;  Gorter,D.  2006.  Linguistic  Landscape  and  Minority  Languages.  International

Journal of Multilingualism. Vol. 3, núm. 1. Donostia–San Sebastian i Amsterdam.

Dressler,  R.  2015.  Signgeist:  promoting  bilingualism  through  the  linguistic  landscape  of

school  signage.  International  Journal  of  Multilingualism,  12:1,  128-145,  DOI:

10.1080/14790718.2014.912282. Calgary.

Fermoselle, À.; Gallego, C. 2009. Pere Garau, un barri amb història. ARCA. Palma.

IBESTAT. 2010. Enquesta modular d’hàbits socials. Mòdul de coneixements i usos lingüístics

(2010). [en xarxa] <http://ibestat.caib.es>. [consulta: 27/3/2015].

Llei de Normalització lingüística de les Illes Balears. (BOCAIB n. 15, 20-05-86). [en xarxa]

<http://www.bibiloni.net/legislacio/LNLIB.htm> [consulta: 16/3/2015]. 

Llei 11/2001 de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.  (BOIB

núm. 77, del 28 de juny de 2001; BOE núm. 164, del 10 de juliol de 2001).

Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. BOIB n. 143, de 18 d’octubre

de 2014).

Melià, J. (coord.). 2010. La situació sociolingüística a Santa Catalina (Palma). Palma. Grup de

Recerca Sociolingüística de les Illes Balears. [en xarxa]. 

<http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2010/santacatalina.pdf>.[consulta: 

25/3/2015].

Melià,  J.  2011.  Població  i  llengua  a  les  Illes  Balears  (2010).  Palma.  Grup  de  Recerca

Sociolingüística de les Illes Balears. [en xarxa].

         < http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2011/melia11.pdf>. [consulta: 25/3/2015].

Ortiz, L. 2008. Interaccions orals a establiments comercials. Palma. Grup de Recerca 

Sociolingüística de les Illes Balears. [en xarxa].     

<http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2008/ortiz.pdf>. [consulta: 25/3/2015].

45

http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2008/ortiz.pdf
http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2011/melia11.pdf
http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2010/santacatalina.pdf
http://www.bibiloni.net/legislacio/LNLIB.htm
http://ibestat.caib.es/
http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/llengues/


Rasinger, S. M. 2014. Linguistic landscapes in Southern Carinthia (Austria). Journal of Multi-

lingual and Multicultural Development. Vol. 35, núm. 6, pàg. 580–602. Cambridge.

Sastre,  J.;  Ollers,  P.  (coord.).  2011.  La  recuperació  del  patrimoni  de  les  Illes  Balears.

“Explicam  l’exposició  ‘Pere  Garau.  Un  barri  amb  història’”.  Institut  d’Estudis

Baleàrics. Palma.

Syed Abdul Manan; Maya Khemlani David; Francisco Perlas Dumanig; Khan Naqeebullah.

2015. Politics, economics and identity: mapping the linguistic landscape of Kuala Lum-

pur,  Malaysia.  International  Journal  of  Multilingualism,  12:1,  pàg.  31-50,  DOI:

10.1080/14790718.2014.905581. Quetta, Kuala Lumpur i Bangi.

Vandenbroucke, M. 2014. Language visibility, functionality and meaning across various Time

Space scales in Brussels’ multilingual landscapes. Journal of Multilingual and Multicul-

tural Development. Vol. 36, núm. 2, pàg. 163-181. Ghent.

Vidal, I. 2012. Interaccions orals en establiments comercials de Palma i de Tarragona. Palma.

Grup  de  Recerca  Sociolingüística  de  les  Illes  Balears.  [en  xarxa]

<http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2012/index.html>. [consulta: 25/3/2015].

[en xarxa]. <http://mercatperegarau.com> [consulta: 19/3/2015].

46

http://mercatperegarau.com/
http://www.uib.cat/depart/dfc/gresib/curs/2012/index.html

