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ABSTRACT 

Since the youth riots of 2005, and especially after the jihadist attacks of 2015, banlieues have 

been at the core of French news and political debate. However, the information spread and 

gathered about these areas rarely derives from local sources. In this sense, Faïza Guène’s Les 

gens du Balto is a speaker for all the citizens of these so-called ghettos. The present dissertation 

contributes to the lack of literature in Catalan about the conflict by providing an analysis of 

the impact that the book has and may potentially have on this social crisis. The conducted 

work had three objectives: a) identifying the source of the conflict, b) uncovering the stigma 

in French suburbs, and c) understanding the role of language and literature in society. My 

research is guided by the linguistic, sociolinguistic and social analysis of Guène’s book. The 

results show that the current situation cannot be analyzed without looking backwards, since 

the social context stems from an identity crisis and wrong policies. I have identified two 

positions that are arising from this situation: one polarizes the society, driven by racism and 

hate; the other one starts in the banlieues and struggles to create a positive identity through its 

language. Faïza Guène’s book focuses on the latter: it has a function beyond the simple and 

easy-to-read story that she cleverly weaves. All its details become smart hints for the acute 

reader —by tracking them we get to understand the implications of the crisis in the banlieues 

and work towards a solution that will give its citizens an identity and a voice to communicate 

with the rest of the République. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les banlieues de París, i altres zones franceses de composició demogràfica similar, són des de 

fa anys el centre de les mirades internacionals per la seva situació d’exclusió social en un país 

que es descriu com a república de la liberté, egalité et fraternité (‘llibertat, igualtat i fraternitat’). 

L’expansió de xacres com la delinqüència o la presumpta vulnerabilitat al reclutament 

gihadista —assumpció poc exacta de la societat internacional—, al costat de les queixes per 

les males polítiques socials i educatives infringides globalment contra alguns departaments 

francesos, són l’objecte de crítiques de molts observadors polítics i socials. 

Per als ciutadans d’aquestes comunitats, la identificació amb la banlieue és sovint signe 

d’estancament i font d’estigma: l’assimilació de l’anomenada langue des cités, que vindria a ser 

el dialecte francès de les banlieues, és una marca negativa. Els qui aconsegueixen obrir-se 

horitzons, marxen cap a altres ciutats franceses i esborren allò que els caracteritza com a 

banlieusards (malnom que es dóna als habitants de les banlieues), mentre que els nouvinguts són 

més pobres i tornen a patir el mateix procés d’exclusió.  

Les gens du Balto, de Faïza Guène, és un llibre excepcional escrit des de les banlieues i per a les 

banlieues, si bé està orientat a un públic molt més gran. Com les dues obres anteriors de Guène, 

relata una història ubicada als suburbis de París, i està escrit en una llengua que reprodueix el 

dialecte proper a l’argot d’aquestes zones. Fer-ne una anàlisi és rellevant per molts motius: 

ens serveix com a estudiants de nivell avançat de llengua francesa, ja que podem aprendre 

variants no estàndard (en tots els nivells de la llengua) amb les quals sovint no tenim contacte; 

però ens dóna sobretot una eina per entendre el comportament social d’aquests barris i 

ciutats dels quals massa sovint es parla des de fora i no des de dins. 

La majoria de treballs i articles redactats sobre les banlieues se centren específicament en un 

aspecte o un altre: la situació social, la vulnerabilitat al gihadisme, la opacitat de la llengua, 

etc. En la majoria de casos, també, assumeixen que el lector ja té una base de coneixement 

en les altres àrees, i per això són materials clarament dirigits a especialistes del sector social o 

a persones d’origen francès. 

El nostre treball vol oferir al públic general de parla catalana una anàlisi completa de la 

situació a partir de l’obra de Faïza Guène. Amb l’estudi intensiu d’aquesta novel·la volem 

conèixer millor una de les varietats de la llengua francesa —el llenguatge de banlieue o langue 

des cités—, entendre el context social en què s’emmarca i quin origen té i analitzar la rellevància 
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de productes culturals com els llibres de Guène dins de l’activisme silenciós i com a eina de 

canvi.  

La metodologia seguida per a l’elaboració del treball que presentem a continuació consta de 

diverses fases: 1) lectura del llibre Les gens du Balto i extracció d’idees de treball; 2) 

documentació sobre les varietats de llengua i sobre el context social del llibre; 3) 

documentació sobre el llibre i l’autora; 4) anàlisi lingüística d’un capítol com a corpus concret; 

5) classificació i descripció dels recursos utilitzats per a la reproducció d’un estil col·loquial 

versemblant i 6) anàlisi qualitativa del model de llengua utilitzats i dels objectius de l’obra 

dins del context social en què s’emmarca (a partir de l’anàlisi lingüística i de la documentació 

sobre les banlieues i els conflictes a què s’enfronten). 

El marc teòric del nostre treball consta de dues parts principals: la introducció sociolingüística 

sobre la variació de les llengües i la presentació a nivells social i lingüístic de les regions 

franceses anomenades banlieues. Aquests dos apartats fan de base teòrica general i no tenen 

influència del llibre escollit. 

El següent gran bloc del treball està constituït per l’anàlisi a diferents nivells de Les gens du 

Balto. Hem dividit aquest bloc en tres grans anàlisis: lingüística, amb una descripció dels 

recursos del llenguatge utilitzats per reproduir una llengua oral i col·loquial; sociolingüística, 

per mostrar les conseqüències que té la llengua i el llibre en general en el seu context social, 

i social, per entendre a partir de totes aquestes peces quina és la situació real a les banlieues, 

d’on sorgeix i cap a on va. Després de l’anàlisi, presentem les conclusions extretes. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. La variació lingüística 

La llengua és un codi format per un conjunt de recursos verbals (fonològics, morfològics, 

sintàctics i lexicosemàntics) que estan a disposició de tots els membres de la comunitat 

lingüística. És un concepte abstracte que es manifesta en les varietats lingüístiques dels seus 

parlants. Com a tal, podem dir que una llengua té tres característiques: reflecteix el pas del 

temps, acull varietats generacionals en el seu si i no és uniforme. Per a la nostra anàlisi i 

descripció ens guiarem pel treball fet per Homs, Llompart i Rosell (2009) a Llengua catalana i 

literatura. 

Els membres d’una comunitat lingüística formen diferents grups, que es caracteritzen per la 

similitud dels usos lingüístics que manifesten. Aquests grups són més o menys homogenis en 

funció del seu origen geogràfic (varietats diatòpiques), de l’etapa històrica que viuen o la 

generació a la qual pertanyen (diacròniques) i del seu nivell sociocultural (diastràtiques). 

Comparteixen una sèrie de fets que els aglutinen i identifiquen gràcies a un contacte freqüent, 

a interessos comuns i a les tendències del moment. L’idiolecte de cada parlant és el resultat 

de la combinació de les diferents variants col·lectives que li corresponen. 

Els dialectes són les variants diatòpiques de la llengua i s’associen a les diferents col·lectivitats 

geogràfiques que integren la comunitat. Globalment, la llengua francesa distingeix com a 

dialectes les variants dels diferents països o grans regions de parla francòfona. Així doncs, el 

francès de França es distingeix dialectalment del francès del Magreb (sovint els països del 

nord d’Àfrica s’agrupen en una gran regió) o del Canadà. Dins de França també hi ha diverses 

varietats dialectals, especialment en el pla de la fonètica, però no són tan significatives com 

en altres llengües a causa de les polítiques lingüístiques centralitzadores de l’estat francès. 

L’època històrica en què vivim i la generació de la qual formem part també determinen l’ús 

que fem de la llengua. Les varietats diacròniques d’una llengua són les que diferencien cada 

variant com a unitat històrica. Només es poden documentar a partir de l’estudi lexicogràfic 

espaiat en el temps. Així, diferenciem en cada període les estructures considerades arcaismes 

i les estructures considerades neologismes. 

Les varietats diastràtiques són els usos lingüístics associats a diferents grups socioculturals. 

En societats molt estratificades poden presentar grans diferències, però en societats més 

igualitàries aquestes varietats tendeixen a desaparèixer. Aquesta classificació tendeix a 
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polaritzar variants altes (fixades per les classes socials més influents i que sovint tenen interès 

a marcar diferències i creen una idea de “llengua de poder”) i variants baixes.  

Els argots són un cas específic de varietats diastràtiques, i corresponen a l’ús peculiar que fan 

del llenguatge grups socials marginats (que els usen com a varietat única) o grups 

professionals (que compten amb altres registres). Una part important de les expressions que 

renoven la llengua vénen d’argots com el de la delinqüència, que han estat creats 

intencionadament com a llenguatges opacs per a la resta de col·lectivitats lingüístiques. 

Sovint, les llengües són permeables a alguns grups socials que passen per la societat (joves, 

música, etc.).  

En relació amb les varietats diastràtiques de la llengua, l’ús que cada parlant en fa condicionat 

per la situació comunicativa s’anomena registre. És el criteri del parlant davant de les 

nombroses varietats que pot escollir. 

Els registres estan determinats pel nivell d’especialització temàtica (i el tema), pel lloc i el 

canal de la comunicació, pels participants i pel propòsit. En una situació comunicativa molt 

especialitzada, s’utilitza terminologia específica, mentre que si el grau d’especialització és baix, 

la tendència és escollir expressions genèriques menys precises. Quant al lloc i el canal, el 

discurs pot ser espontani i desimbolt (en una conversa o una sèrie de televisió, per exemple) 

o formal i meditat (un escrit, comunicacions d’àmbit professional, informatius, etc.). Si 

l’emissor i el receptor tenen un grau de proximitat baix, utilitzaran un llenguatge més familiar, 

mentre que si la situació és formal (poca proximitat dels participants), s’usarà un llenguatge 

més formal. Finalment, el propòsit de la comunicació determinarà les característiques 

estructurals i formals del text. 

Pel que fa a la funció dels registres, si bé hi ha criteris diferents a cada societat, se solen 

distingir els registres alts o formals dels registres baixos o informals. En la comunicació 

escrita predominen els registres formals, amb una selecció conscient del lèxic, la construcció 

de períodes sintàctics llargs i l’ús d’estratègies pròpies de la retòrica. Fonèticament, a més, es 

diferencien per una pronúncia relativament acurada. Trobem aquests registres, per exemple, 

en textos de caire científic o tècnic, literari i jurídic o administratiu. 

En la comunicació oral (i en casos de comunicació escrita espontània i d’oralitat fingida), en 

canvi, predominen els registres més informals. Es caracteritzen per l’espontaneïtat i la 

improvisació, canvis sobtats de tema, repeticions o reformulacions dels enunciats, 

sobreentesos, ús imprecís del lèxic i una sintaxi simple (a base de juxtaposicions) i vacil·lant 
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(amb frases inacabades i anacoluts1). Els registres informals més importants són el col·loquial 

o familiar (molt habitual quan el grau de proximitat dels participants és elevat) i el vulgar (en 

el qual predominen les expressions ordinàries com paraulotes i renecs i formes que s’allunyen 

de la normativa social o lingüística). 

2.2. La banlieue a França i la langue des cités 

“Les cités de banlieues ou certains quartiers de grandes villes en France, apparaissent 

comme de véritables ghettos et de nombreux jeunes de ces cités se sentent exclus. Des valeurs 

et des comportements culturels originaux y apparaissent créant une nouvelle identité qui 

s’exprime à travers la « langue des cités » sorte d’argot contemporain. Ce langage est pour 

ces jeunes un moyen de s’opposer à l’ordre établi et à l’autre qui les excluent.” (Messili i 

Ben Aziza, 2004 : 1) 

A França, com a altres països europeus, els sectors més pobres de la societat es concentren 

al voltant de les grans ciutats. Edificis de protecció oficial, construccions de blocs en massa 

i de mala qualitat i lloguers menys exagerats que al centre de les ciutats. És el que allà 

s’anomena banlieue, i que cada vegada s’aïlla més de la resta de les comunitats. La percepció 

de la banlieue és la d’un espai de reclusió. La majoria dels seus habitants (en gran part 

immigrants i fills d’immigrants, però també famílies pobres d’ascendència francesa) se senten 

cada vegada més presoners de les muralles socials del seu municipi sense esperances realistes 

d’integrar algun dia la societat francesa. Les polítiques tampoc no afavoreixen aquestes zones, 

que quasi no tenen eines ni mitjans per evolucionar: “In France when you’re born poor, the whole 

system is set up for you to stay poor” (Faïza Guène; citada per Chrisafis a The Guardian, 2008).  

El seu barri (que anomenen tiéquar, adaptació al verlan de quartier) és l’únic espai que coneixen 

i es poden fer seu. Com descriuen Messili i Ben Aziza (2004: 2), allà creen la seva identitat, 

molt influenciada per altres societats de situació similar, com la cultura negra als Estats Units. 

N’agafen les quatres formes principals d’expressió: musical amb el rap; gràfica amb el tag 

(grafiti), d’indumentària amb les samarretes amples, els pantalons de xandall, les vambes i la 

gorra del revés i oral amb una llengua pròpia que es coneix com a langue des cités o llenguatge 

de banlieue. 

La langue des cités és l’expressió de la seva rebel·lió, “un des moyens pour exprimer la haine, pour crier 

l’injustice et l’intolérance exercées sur eux” (Messili i Ben Aziza, 2004: 2) per part dels seus 

                                                 

1 Anacolut: construcció gramatical en què la darrera part no lliga sintàcticament amb la primera. 
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compatriotes. Serveix a una generació sencera de joves oblidats per afirmar la seva identitat 

i desmarcar-se de la resta. Les seves codificacions es teixeixen al voltant del verlan, la 

truncació, les metàfores i les metonímies, entre d’altres, que contribueixen a hermetitzar la 

llengua de la comunitat. Aquesta llengua (més oberta als manlleus d’altres llengües com les 

dels països d’on provenen gran part dels immigrants francesos de les últimes dècades), en 

procés constant de canvi i d’evolució, es contraposa al francès acadèmic, especialment tancat, 

que evoca l’autoritat, el poder i el món laboral al qual se’ls priva l’accés per l’atur i la 

discriminació. És el francès que associen al fracàs escolar que tan habitual és en la seva 

comunitat. Així doncs, la langue des cités és en certa manera un argot, un procés de resistència 

essencialment identitari. Els joves de banlieue s’identifiquen en els mots i les expressions 

d’aquest parlar més divers, que també és en certa manera un joc social. 

Entre les estratègies d’“encriptació” de la llengua que ja hem comentat, destaca especialment 

la creació d’un argot molt especial: el verlan. És un fenomen sorgit de les banlieues ja fa temps, 

i que s’ha estès en certa mesura al conjunt del territori francès (però en menor grau). 

Consisteix en la inversió de paraules del llenguatge comú, col·loquial o vulgar, que les fa 

pràcticament irreconeixibles. La seva creació i ús es poden prendre com una voluntat 

d’invertir les normes culturals, com portar la gorra del revés. És una “langue « en miroir » qui 

manifeste la différence de locuteurs refusant de se reconnaître dans la langue normée” (Messili i Ben Aziza, 

2004: 3). 

Hi ha tres tècniques principals de codificació del verlan (sempre creat des d’una perspectiva 

oral i no purament ortogràfica): la inversió simple de dues síl·labes, la inversió i incorporació 

d’un nou so i la supressió de la vocal o síl·laba final d’una paraula verlanitzada. A continuació 

en presentem alguns exemples recollits a Langage et exclusion. La langue des cités en France per 

Messili i Ben Aziza (2004: 3): inversió simple (Paris → Ripa; ghetto → togué; lourd → relou), 

inversió i incorporació d’un nou so (soeur → reus + da → reusda; reus + dé → reusdé) i supressió 

de la vocal o síl·laba final d’una paraula verlanitzada (flic → quefli — (cau la i) → keuf; père → 

reupé — (cau la é) → reup; métro → tromé — (cau la é) → trom). 

Una paraula pot passar per tots tres processos, i de fet el verlan és molt dúctil perquè vol ser 

un llenguatge codificat o secret, i per tant quan passa a altres capes de la societat perd el 

component de rebel·lió. Així que s’ha de tornar a encriptar, tornar a verlanitzar. Hi ha moltes 

paraules de verlan que han passat al llenguatge comú i algunes, de fet, fins i tot als diccionaris: 

beur (arabe, ‘àrab’), keuf (flic, ‘poli’), meuf (femme, ‘tia’).  
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3. ANÀLISI DEL LLIBRE LES GENS DU BALTO, DE FAÏZA GUÈNE 

3.1. Introducció sobre el llibre i l’autora 

Les gens du Balto (2008) és la tercera novel·la publicada de l’escriptora i directora 

cinematogràfica francesa Faïza Guène (Bobigny, 1985). Guène és filla d’immigrants algerians 

i ha crescut a la banlieue parisenca. L’autora és representant de l’anomenada literatura beur, un 

corrent literari nascut als anys 80, “produite en français par des écrivain(e)s issu(e)s de la seconde 

génération [sic.] de l’immigration maghrébine en France” (Sebkhi, 1999; citat per Soukalová, 2010: 

33). És l’expressió d’escriptors nascuts o arribats de molt petits al país d’acollida dels seus 

pares que ella mateixa anomena “bastard children of France” (Faïza Guène; citada per Chrisafis 

a The Guardian, 2008).  

L’autora destaca pel seu estil únic i particular, molt proper a l’oralitat fingida amb varietats 

col·loquials de la llengua francesa molt concretes de l’àrea de la banlieue (la langue des cités). 

Aquest estil que més endavant estudiarem amb detall, ple d’expressions col·loquials o 

pràcticament vulgars i de préstecs lèxics, li ha brindat un èxit enorme, especialment entre els 

joves. 

Després d’acabar els estudis bàsics amb un any d’avantatge respecte a la seva generació, va 

haver de renunciar (temporalment) a l’ingrés a la universitat per motius econòmics, i va 

comença a donar classes en una escola d’escriptura, on va dirigir diversos curtmetratges i en 

va escriure un, i va començar a pensar en la seva primera novel·la. Descoberta per casualitat, 

als 19 anys va publicar amb molt d’èxit Kiffe kiffe demain (2004) poc abans que la banlieue passés 

una de les etapes més durament reivindicatives amb disturbis i molts problemes (el 2005). 

Amb la mateixa mirada fosca i realista però alhora d’aire optimista, el 2006 va publicar Du 

rêve pour les oufs, que la va consolidar com una autora clau amb maduresa i solvència per parlar 

de les polítiques socials a França. La seva última novel·la, Un homme, ça ne pleure pas, va sortir 

el 2014 amb una bona recepció com a prova que l’estil de l’autora segueix perfilant-se i 

millorant. Com es recull en un article del 2006 d’El Periódico, l’autora defensa activament que 

la integració no és un problema cultural sinó social. 

Les gens du Balto, igual que les dues obres anteriors de l’autora, retrata “el paro, pobreza, la 

delincuencia, la falta de fe en el futuro, las fricciones entre las raíces familiares y las costumbres del país de 

acogida” (Ginart a El País, 2006), amenaces per als personatges dels seus llibres. Però la 

descripció d’aquesta realitat es fa aquí a través d’una novel·la policíaca molt especial, narrada 

a partir de les declaracions a comissaria dels sospitosos d’assassinat.  
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El llibre comença amb el monòleg de Joël Morvier, la víctima, el cambrer de l’únic bar d’una 

localitat de mala mort anomenada Joigny-les-Deux-Bouts (equivalent d’un hipotètic Arribar 

a Finaldemes en català), que es presenta i comença a explicar la història del barri i de la seva 

mort. A continuació, els sospitosos es presenten i d’aquesta manera anem descobrint tots els 

eixos de la història i coneixent millor la realitat d’aquesta localitat de banlieue tan 

caricaturitzada. Com diu l’autora en una entrevista a The Guardian (2008), els suburbis de 

París “carry the stigma of the most-discriminated-against postcode in France”: el 93 (el 93 és el 

departament més conegut o representatiu de les banlieues, tot i que no és l’únic; també es 

consideren banlieue alguns barris de París i municipis del 77, el 78, el 91 i el 92, el 94 i el 95). 

A l’ordre del dia, “racism, youth unemployment and lack of hope” (Chrisafis a The Guardian, 2008). 

Nosaltres ho veiem en la narració però també en el llenguatge dels personatges i, 

indirectament, en la cobertura del crim per part dels mitjans de comunicació, encarnats per 

una cadena que retransmet els fets des d’una ignorància total de la realitat dels habitants de 

Joigy-les-Deux-Bouts. 

La novel·la no té una narrativa clàssica en el sentit d’enllaçar accions, sinó que “se compone de 

una serie de monólogos de diferentes personajes que van componiendo algo así como un álbum familiar de 

instantáneas” (Topper a Mediterráneo Sur, 2012). D’aquest àlbum se’n desprèn una acció, o més 

aviat una sèrie d’accions que condueixen cap al mort, ofegat en la seva sang al terra del seu 

bar, on ens situem en el primer capítol. 

Es teixeix a través de clixés caricaturitzats en forma de sospitosos d’un crim, que ofereixen 

els seus testimonis en tres parts “una presentación, una declaración y una puntualización, para aportar 

lo que se han callado” (Topper a Mediterráneo Sur, 2012). El mèrit de l’autora és la traça per 

ajuntar tots aquests fils en el si d’una història divertida i simpàtica, intel·ligent i original. 

Només amb el seu coneixement “des de dins” de la societat que caricaturitza pot oferir-ne 

una visió versemblant i, en el fons, respectuosa. 

Una de les característiques que mostra la destresa de l’autora és la capacitat de crear diversos 

idiolectes ben definits, de donar la veu personal i la relació amb l’argot a cada personatge. 

Joël Morvier, el cadàver, un racista misogin, orgullós de ser com és i saberut, sempre amb 

una paraula desagradable per rebre la clientela; Tanièl, el bala perduda de tot arreu —a 

l’institut (abans que l’expulsessin) li deien “el turc” per la desconeixença i el desinterès per la 

seva nacionalitat real, armènia—, que no deixa de ser el prototípic ni-ni adolescent rebel·lat 

contra els seus pares; Jacquot, el pare aturat i desencantat, anxovat al sofà per matar els dies 

menjant i mirant la tele; la mare, Mme Yéva, de personalitat exuberant i estrident, que vesteix 
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més extremada que les companyes dels seus fills i critica tothom amb tranquil·litat; Ali (el 

més criticat justament per Yéva) i la seva bessona Nadia, fills d’immigrants magrebins a 

Marsella que s’han mudat al 93 per viure en millors condicions i lluiten quotidianament per 

vèncer els prejudicis i el racisme, ell amb el respecte que innatament li tenen els companys 

d’institut i ella amb les reivindicacions i el comportament modèlic; Magalie, com diuen a 

Mediterráneo Sur (2012) “la adolescente rubia que se cree una niña bien y consumada seductora y vive a 

través del lenguaje de Facebook y SMS, con sus abreviatures inglesas”, la beneita de la història sense 

més explicacions, i finalment Yeznig, fill i germà “handicapé” —els eufemismes no són a 

l’ordre del dia de Joigny-les-Deux-Bouts— malcriat per la mare i ignorat per la societat, que 

es compta les dents cada dia abans d’anar a dormir per confirmar que no n’ha empassada 

cap, el seu temor més gran. 

3.2. Anàlisi lingüística: recursos del llenguatge  

Com ja hem comentat en l’apartat anterior, una de les característiques més destacades de 

l’obra de Faïza Guène és la seva destresa en la creació d’un discurs escrit que retrata de 

manera força fidel el llenguatge dels joves de banlieue. Com a estudiants de nivell avançat de 

llengües (i en aquest cas de llengua francesa), aquest registre mereix especialment la nostra 

atenció, ja que s’allunya de l’estàndard que hem estudiat en les etapes anteriors de 

l’aprenentatge. Per aquest motiu, i també per poder conèixer millor les entranyes de Les gens 

du Balto, aquest apartat es consagra a l’anàlisi dels recursos lingüístics que Faïza Guène ha 

utilitzat per reproduir el model de llengua (col·loquial i oral) que l’ha fet coneguda. 

El corpus que utilitzem per a aquesta anàlisi és el tercer capítol del llibre, que porta per títol 

“Magalie Fournier, dite la blonde, la traînée ou la meuf de Quetur”. Correspon a la primera declaració 

del personatge de Magalie, i és una presentació en primera persona dirigida a l’agent que 

s’encarrega de la investigació.  

3.2.1. Antecedents 

El llenguatge del registre col·loquial s’entén, en paraules de Beinhauer (1991 [1929]: 9), com 

el parlar espontani en la convivència diària, “a diferencia de las manifestaciones lingüísticas 

conscientemente formuladas, y por tanto más cerebrales, de oradores, predicadores, abogados, conferenciantes, 

etc., o las artísticamente moldeadas y engalanadas de escritores, periodistas o poetas”. Es basa en tres 

característiques: l’oralitat (relaxació del llenguatge, més permissivitat amb les regles 

gramaticals i dependència de gestos extralingüístics), la improvisació (ús d’un codi poc 

elaborat amb repeticions i incorreccions) i la imprecisió (llenguatge generalitzat, paraules 
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imprecises i tendència a la funció expressiva, afectiva o fàtica). El llenguatge de banlieue 

francès és un exemple de llenguatge de registre col·loquial (i fins i tot en alguns casos vulgar) 

en llengua francesa. 

Per reproduir aquest llenguatge de manera intencionada en un text escrit, l’autora Faïza 

Guène segueix estratègies de creació d’oralitat fingida. L’oralitat fingida és “la ficció o la 

il·lusió de l’oralitat que un text escrit pretén evocar mitjançant recursos específics, és a dir, 

recursos que es consideren típicament orals i fan referència a la parla autèntica d’una 

conversa, per exemple” (Brumme, 2007: 2). 

Aquest model de llengua es reprodueix a l’escrit a partir d’un seguit d’estratègies lingüístiques 

que els guionistes de sèries de televisió o traductors audiovisuals, igual que Guène, han de 

saber dominar. A continuació veurem les marques d’oralitat i llenguatge col·loquial presents 

a Les gens du Balto, i per tant típiques concretament en llengua francesa.  

3.2.2. Nivell fònic 

Les gens du Balto és un llibre i com a tal no pot estar directament afectat pel nivell fònic o 

fonològic del llenguatge (importància de l’entonació, presència de traces dialectals, pronúncia 

relaxada, presència de contraccions). No obstant això, hi ha estratègies que ens hi fan pensar 

indirectament; algunes d’aquestes característiques es poden reproduir per mitjà de l’ortografia 

o la puntuació.  

Caiguda d’algunes vocals àtones 

En molts casos, els autors marquen les paraules afectades o afegeixen apòstrofs on s’ha 

eliminat un so, com a l’exemple 1, en què veiem que quan se citen paraules textuals d’un 

personatge es fa la contracció d’algunes vocals: 

(1) J’vais finir par sortir mon fusil et lui en coller une dans la tête, j’le buterai et toi avec. 

(p. 22) 

En aquest exemple, extret d’una cita que fa la narradora d’aquest capítol, veiem com es 

reprodueix la caiguda d’una vocal àtona. També es dóna aquest fenomen quan es contrauen 

dues vocals en una de sola, quan es redueixen o suprimeixen sons consonàntics o quan 

s’afegeixen vocals epentètiques. 

3.2.3. Nivell morfosintàctic 
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Si ens fixem en el nivell de la sintaxi, el nostre capítol (com la resta del llibre) destaca per la 

seva riquesa en mostres de llengua oral i col·loquial. Gràcies a aquestes estratègies, Guène 

aconsegueix garantir que el lector perdi la consciència que està llegint un llibre i el convida a 

la sala d’interrogatoris on els protagonistes estan declarant. 

Omissió de la primera part de la negació (ne) 

Una de les característiques sintàctiques més habituals del llenguatge de registre familiar en 

francès és l’omissió de la partícula ne, la primera part de la negació (en francès la negació es 

forma a partir de l’adverbi ne i una partícula com pas, plus o rien). En els exemples 2 - 7 veiem 

com la narradora del nostre capítol prescindeix d’aquesta partícula que, en canvi, seria 

imprescindible en un text de registre estàndard. Per aquest motiu, la caiguda del ne s’associa 

a un discurs oral, pobre i sovint relacionat amb un nivell baix de formació. 

(2) Je sais pas à quoi ça ressemble la mort [...].(p. 19) 

(3) Attends, ça va, 380 euros, c’est pas la mer à boire. (p. 19) 

(4) Dsl si je suis pas née avant Jésus-Christ. (p. 19) 

(5) Pardon de pas avoir connu l’âge de Pierre. (p. 19) 

(6) S’ils ont réussi à communiquer par signaux de fummée toute leur jeunesse alors tant 

mieux pour eux sauf que je sais pas s’ils sont au courant mais là, on est en 2008. (p. 

19) 

(7) Comme si ça suffisait pas de m’imposer un couvre-feu à seize ans et de m’emmener 

de force chez le nutritionniste une fois par semaine parce que style, ouvrez les 

guillemets, je suis anorexique. (p.20) 

Omissió del subjecte dels verbs impersonals 

En la mateixa línia, en els exemples 8 - 10 veiem com l’autora reprodueix un altre dels 

fenòmens sintàctics propis de la llengua oral i vulgar: l’omissió del pronom il subjecte dels 

verbs impersonals. Aquesta característica està recollida, entre altres, a l’obra de Goosse i 

Grevisse (2011 [1936]: §235), que diu: “Dans la langue parlée, et surtout dans la langue populaire, le 

pronom impersonnel est souvent omis, particulièrement avec « y avoir », mais aussi avec d’autres verbes”. 

(8) Mon père m’a confisqué mon portable, paraît que j’ai fait exploser la facture. (p. 19) 

(9) Y a quelqu’un ? (p. 19)  

(10) Non mais franchement fallait voir sa tête. (p. 22) 

Interrogacions 
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Les oracions 11 - 14 mostren estructures interrogatives que no segueixen els patrons 

sintàcticament regulars en francès. Les preguntes en francès se solen formar a partir 

d’estructures com est-ce que o d’una inversió de l’ordre del subjecte i el verb. Un exemple de 

versió estàndard de les oracions podria ser, respectivament: “Comment vais-je faire maintenant ?” 

(11), “Y a-t-il quelqu’un ?” (12), “Veux-tu finir comme ta soeur ?” (13) i “Est-ce que c’est ça ?” (14). 

(11) Comment je vais faire maintenant ? (p. 19) 

(12) Y a quelqu’un ? (p. 19) 

(13) Tu veux finir comme ta soeur ? (p. 22) 

(14) C’est ça ? (p. 22) 

Ús habitual de díctics 

El llenguatge oral informal està estretament relacionat amb la situació comunicativa i amb la 

immediatesa; els participants d’aquest intercanvi comunicatiu comparteixen una sèrie de 

referents i de coneixement comú. Per aquest motiu, en aquest tipus de textos es fa 

especialment natural l’ús reiterat de díctics. Trobem en la literatura acadèmica estudis que ho 

corroboren, com aquest del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filologia i Lletres i 

en Ciències de Catalunya (Chaume, 2008: 72): “[un model de llengua] molt interactiu amb 

l’entorn, cosa que es constata, d’una banda, amb l’abundància d’expressions d’obertura i 

tancament, que demanen l’atenció de l’oient, i de l’altra, amb l’ús reiterat de díctics”. 

Tal com descriu el Diccionari de la Llengua Catalana (DLC), un díctic és un element lingüístic 

“que assenyala el lloc, el moment o les persones d’una situació comunicativa, de manera que 

el seu significat ve donat per la situació específica de l’enunciació”. Són díctics els mots en 

negreta de les frases 15 - 19:  

(15) Je sais pas à quoi ça ressemble la mort mais là, j’ai envie, tout de suite. (p. 19) 

(16) Il exagère toujours, celui-là. (p. 19) 

(17) Ils me font rigoler à me sortir des phrases de ce genre-là. (p. 19) 

(18) S’ils ont réussi à communiquer par signaux de fummée toute leur jeunesse alors tant 

mieux pour eux sauf que je sais pas s’ils sont au courant mais là, on est en 2008. (p. 

19) 

(19) Debout là-dedans ! (p. 19) 

Períodes oracionals breus i tendència a les construccions incompletes (sobreentesos) 
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Les oracions 20 - 26 són exemples de construccions oracionals que no es completen o que 

no segueixen una estructura pròpia de la llengua escrita. A la primera frase (20) hi ha una 

elisió de la part principal de l’oració subordinada (“pensent-ils”, per exemple), que se 

sobreentén gràcies al context. Un altre exemple és la número 22, que no té cap verb i per tant 

seria una frase impossible segons els patrons oracionals estàndard en francès. 

(20) Qu’être parent ça donne tous les droits ? (p. 20) 

(21) N’importe quoi ! (p. 20) 

(22) La honte. (p. 20) 

(23) À côté l’Irak, c’est Disneyland. (p. 21) 

(24) Vive les conseils. (p. 21) 

(25) J’vais finir par sortir mon fusil et lui en coller une dans la tête, j’le buterai et toi avec. 

(p. 22) 

(26) Elle a quitté ce bled pourri et notre famille avec pour aller à la capitale. (p. 22) 

En general tots els exemples són molt breus i immediats. Als dos últims (25 i 26) veiem que 

se segueix el patró “et {persona o grup de persones avec”, que no és propi de la sintaxi 

estàndard francesa, però és habitual en els contextos orals informals. De fet, aquesta 

estructura està recollida amb la marca familier en alguns diccionaris de llengua francesa, com 

el Portail lexical del Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, amb la condició 

que s’hagi especificat anteriorment el complement sobreentès. 

Aquesta característica està relacionada amb la tendència dels textos d’oralitat fingida a 

juxtaposar la majoria d’enunciats, en detriment d’estructures més complexes com la 

coordinació o la subordinació. D’aquesta manera, predominen els paràgrafs amb molts 

enunciats curts relacionats entre si per mitjà de punts o de comes: 

(27) C’est l’enfer depuis que le vieux a appris que je sortais avec un « gitan ». Il fait aucune 

différence entre un gitan, un Turc, un Arabe ou un singe. C’est vraiment un gros 

raciste mon père. La honte. C’est démodé le racisme que je sache. Si seulement il 

pouvait aimer les gens comme il aime son labrador, sa vie serait beaucoup plus 

marrante. (p. 20) 

Parèntesis associatius o interferències momentànies 

El capítol que hem escollit per a l’anàlisi és un bon exemple de reproducció d’un discurs oral, 

ja que a diferència d’altres textos que utilitzen les tècniques d’oralitat fingida, és ric en 
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parèntesis associatius. El personatge de Magalie insereix sense miraments interferències 

momentànies sense connexió gramatical (ni de fet semàntica) amb el que es diu, i a través 

d’aquestes petites desviacions —que són parèntesis associatius— teixeix el seu discurs. Un 

bon exemple és el paràgraf que comença al final de la pàgina 20 i acaba al principi de la pàgina 

21 del llibre. És una desviació de la progressió narrativa que arregla amb la frase següent (28), 

amb un connector pragmàtic (“Bref, en tout cas”) que li permet reprendre el fil comunicatiu: 

(28) Bref, en tout cas, ce bout de chichon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même 

Karine Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. 

Connectors i marcadors discursius 

Els marcadors discursius del nostre corpus van més enllà dels connectors simples que 

s’utilitzen en els textos escrits més formals (“puis”, “alors”, “bref”, “sinon”, “mais”), que podem 

veure a frases com les 30, 32, 33, 36, 38, 39 i 40. Fan la mateixa funció altres estructures com 

els comentaris a l’interlocutor (“attends” a 29 i “ouvrez les guillemets” a 31), valoracions 

personals (“ça va”, “tant mieux pour eux sauf que”, “à la rigueur”, “merci beaucoup” i “franchement” 

a les frases 29, 30, 34, 35 i 39) o altres estructures.  

(29) Attends, ça va, 380 euros, c’est pas la mer à boire. (p. 19) 

(30) S’ils ont réussi à communiquer par signaux de fummée toute leur jeunesse alors tant 

mieux pour eux sauf que je sais pas s’ils sont au courant mais là, on est en 2008. (p. 

19) 

(31) Comme si ça suffisait pas de m’imposer un couvre-feu à seize ans et de m’emmener 

de force chez le nutritionniste une fois par semaine parce que style, ouvrez les 

guillemets, je suis anorexique. (p.20) 

(32) Et puis l’histoire du shit qu’ils ont retrouvé dans mon sac à dos, ça a gâté encore plus 

mon affaire. (p.20) 

(33) Alors ma mère me saoule tous les jours pour que je fréquente Karine Z., une fille du 

lycée Simone-de-Beauvoir. (p. 20) 

(34) D’abord on est en 2008 comme je l’ai déjà dit et en 2008, on ne se « fréquente » plus, 

on traîne ou on sort ensemble à la rigueur mais plus personne ne se fréquente. (p. 

21) 

(35) Question « fréquentation » merci beaucoup, elle a attrapé une infection des 

muqueuses à treize ans cette crasseuse. (p. 21) 
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(36) Bref, en tout cas, ce bout de chicon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même 

Karine Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. (p. 21) 

(37) Du coup, ma mère prend des tas de médicaments génériques contre l’anxiété et elle 

lit des bouquins censés l’orienter dans mon éducation. (p. 21) 

(38) Sinon ils écriraient autre chose. (p. 22) 

(39) Non mais franchement fallait voir sa tête. (p. 22) 

(40) Bref, si les parents se mettent dans tous leurs états, je pense que c’est juste qu’ils ont 

peur que je me casse comme Virginie et que je les abandonne entre leurs médocs et 

le labrador. (p. 22) 

Interjeccions i vocatius 

Els exemples 41 - 43 mostren interjeccions que la narradora inclou enmig de les seves frases. 

En el cas del capítol concret que estudiem no hi ha cap vocatiu explícit (ja que es recull la 

declaració com un monòleg més que no pas com un diàleg amb interacció), però sí que se’n 

troben en altres capítols del llibre. 

(41) He ho ! (p. 19) 

(42) Hein ? (p. 22) 

(43) Ah bah voilà... On y est. (p. 22) 

Repetició del subjecte 

Una manera d’emfasitzar una comparació en els registres col·loquials en francès és la 

repetició del subjecte de la frase després del predicat, tal com veiem als exemples 44 - 46. Un 

cop més, aquesta alteració de l’ordre neutre de la frase en francès (SVO, subjecte – verb – 

objecte) reflecteix la voluntat de l’autora de crear una llengua real i oral. 

(44) On s’en est bien passés nous à notre époque. (p. 19) 

(45) Il exagère toujours celui-là. (p. 19) 

(46) C’est vraiment un gros raciste mon père. (p. 20) 

En els exemples 47 - 49, s’usen les estructures determinades la pauvre, ces pauvres gens i cette 

crasseuse per duplicar el subjecte i donar un valor exclamatiu i una opinió. Mentre que la 

primera ho fa a través d’una dislocació a l’esquerra, les altres dues segueixen l’estructura de 

duplicació a la dreta. Els demostratius ces i cette serveixen per allunyar-se del referent, per 

parlar-ne amb més menyspreu. 
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(47) La pauvre, elle croit que c’est une fille bien, « une bonne fréquentation », c’est ce 

qu’elle répète souvent. (p. 20) 

(48) J’ai raison, ils sont bloqués dans les années soixante-dix ces pauvres gens. (p. 21) 

(49) Question « fréquentation » merci beaucoup, elle a attrapé une infection des 

muqueuses à treize ans cette crasseuse. (p. 21) 

Canvi de categoria gramatical 

Un dels trets característics del llenguatge dels joves —i per tant dels joves de banlieue— és 

l’expressivitat, que es forma de moltes maneres diferents. Lingüísticament, a part dels 

recursos lèxics (intensificadors) i morfològics (derivació), l’èmfasi col·loquial es pot crear 

sintàcticament a través del canvi de categoria gramatical. A la frase 50, l’adjectiu sérieux fa 

funció d’adverbi. Aquest canvi no és gramaticalment correcte però és habitual en el llenguatge 

de joves com el personatge de Magalie. 

(50) Sérieux, ils sont restés coincés en 1970 les pauvres. (p. 19) 

3.2.4. Nivell lexicosemàntic 

El camp del lèxic col·loquial i vulgar és un dels més característics del nostre capítol. La llengua 

francesa té processos molt productius de creació de neologismes de registre col·loquial i 

vulgar, i a continuació en veurem els més importants, que van des de processos formals com 

l’apòcope o el verlan fins a préstecs i manlleus passant per la metonímia i altres processos 

semàntics.  

Moltes de les paraules que comentarem en aquest apartat no són normatives i no es troben 

a la majoria de diccionaris de referència en francès com Le Grand Robert (GR). No obstant 

això, n’hi ha que sí que s’hi han inclòs amb el temps, sovint amb marques lingüístiques que 

les indexen com a pròpies dels registres familiars o de l’argot. 

Apòcope o truncació 

L’apòcope és la “pèrdua d’una o més síl·labes o sons àtons situats en posició final de mot” 

(DLC). Aquest recurs lèxic és molt habitual en llengua francesa (més que en altres llengües 

romàniques com el català i el castellà), i s’usa especialment en el discurs oral familiar o 

col·loquial. Els exemples 51 - 53 mostren apòcope de les paraules télévision, toxicomane i 

médicament, respectivament: 
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(51) Ils ont peut-être la trouille que je me fasse serrer dans une tournante, qu’on me 

rackette ou d’autres trucs qu’ils ont vus à la télé. (p. 20) 

(52) Bref, en tout cas, ce bout de chicon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même 

Karine Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. (p. 21) 

(53) Bref, si les parents se mettent dans tous leurs états, je pense que c’est juste qu’ils ont 

peur que je me casse comme Virginie et que je les abandonne entre leurs médocs et 

le labrador. (p. 22) 

Presència del denominat verlan 

La presència del verlan (eslang invertit francès que hem presentat a l’apartat 2.2) a l’exemple 

54 no correspon a la declaració de la narradora, que no l’utilitza tant com altres personatges, 

sinó al sobrenom que li posen els seus coneguts: “la meuf de Quetur”. Els dos noms invertits 

són, en aquest cas, “femme” (‘dona, xicota’) i “Turc” (‘turc’, sobrenom poc exacte de Tanièl). 

En el cas de la frase següent (55), en canvi, sí que és el personatge de Magalie qui utilitza una 

paraula de l’argot que s’ha format amb els processos del verlan (chichon2, una altra manera de 

dir ‘haixix’), i que ella ha adoptat en el seu llenguatge.  

(54) Magalie Fournier, dite la blonde, la traînée ou la meuf de Quetur (p. 19) 

(55) Bref, en tout cas, ce bout de chichon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même 

Karine Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. (p. 21) 

Abreviacions i sigles 

La frase 56 mostra un exemple d’abreviació (“dsl” per “désolée”; ‘em sap greu’). Aquest 

fenomen lingüístic és especialment rellevant entre els joves a causa de l’ús del mòbil: és un 

reflex del llenguatge dels SMS, que tendeix a eliminar el màxim de lletres d’una paraula per 

ser més sintètic (al principi per les restriccions d’espai i perquè costava més diners i ara per 

la rapidesa i fins a un cert punt per a l’encriptació respecte als adults). Lol (a l’exemple 57) 

també és un mot que sorgeix del llenguatge dels SMS, però en aquest cas és d’origen anglès i 

està creat per siglació de laughing out loud (‘em pixo de riure’). 

(56) Dsl si je suis pas née avant Jésus-Christ. (p. 19) 

(57) Lol. (p. 19, 21, 22) 

                                                 

2 Haschisch: [aʃiʃ] → [ʃiʃa] → [ʃiʃõ] → chichon 
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Vocabulari comú amb traces col·loquials 

Una de les característiques més evidents del llenguatge col·loquial (i per extensió de la langue 

des cités) és que conté una gran quantitat de paraules col·loquials formades per molts processos 

diferents. Aquest fet és possible gràcies a l’absència de restriccions lingüístiques dels seus 

parlants, que creen neologismes espontàniament com a rebel·lió o fruit de la desconeixença.  

A la frase 58, per exemple, veiem que s’usa un verb del lèxic comú (passer) amb un 

comportament morfosintàctic diferent i una desviació semàntica que fa que adquireixi el 

sentit de ‘sortir-se’n, arreglar-se-les’, en comptes de la traducció literal del verb passer: ‘passar’. 

Veiem el mateix comportament amb els verbs serrer (59) i s’en taper (60):  

(58) « Tu t’en passeras ! [...] » (p. 19) 

(59) Ils ont peut-être la trouille que je me fasse serrer dans une tournante, qu’on me 

rackette ou d’autres trucs qu’ils ont vus à la télé. (p. 20) 

(60) Whatever, je m’en tape. (p. 20) 

Serrer (59), que en llenguatge comú vol dir ‘prémer, pressionar o subjectar’, es recull al 

Dictionnaire de la Zone (DZ) amb tres sentits en el lèxic col·loquial: serrer quelqu’un (‘detenir’), se 

faire serrer (‘fer que t’enxampin’) i serrer une fille (‘tirar-se una tia’). En el cas concret de la frase 

59, la construcció afegeix tournante (‘violació col·lectiva’), així que deriva de ‘tirar-se una tia’ a 

sotmetre-la a una violació col·lectiva. Quant a taper (60), que literalment equival a ‘picar, 

donar cops’, passa a ser pronominal i a regir el pronom en i adopta així el sentit de ‘se me’n 

fot’, també col·loquial en català.  

Aquest procés de desviació semàntica és molt habitual en francès, i es dóna molt sovint en 

el capítol que estudiem. El trobem amb verbs com filer (‘donar, passar’, número 61), lui en 

coller une (‘fotre-n’hi una’, 62), buter quelqu’un (‘carregar-se algú’, 62) o se tirer (‘fotre el camp’, 

63):  

(61) Bref, en tout cas, ce bout de chichon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même 

Karine Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. (p. 21) 

(62) J’vais finir par sortir mon fusil et lui en coller une dans la tête, j’le buterai et toi avec. 

(p. 22) 

(63) Moi, le fond de ma pensée, c’est qu’elle a bien eu raison de se tirer, et dès que j’aurai 

l’occasion, c’est certain que je ferai exactement pareil. (p. 22) 
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Altres paraules amb traces col·loquials són les que provenen de l’argot de la delinqüència o 

simplement han estat creades a partir d’altres paraules per processos de tipus divers. Un 

exemple n’és el substantiu tournante (‘violació col·lectiva’) que hem citat dos paràgrafs més 

amunt. De l’exemple de tournante és especialment interessant destacar-ne l’etimologia: el 

diccionari GR recull que probablement ve del verb tourner, de l’argot, que vol dir ‘passar un 

porro d’un fumador a l’altre’. Rigoler (64, ‘pixar-se de riure’, format a partir de rire i que està 

documentat en llengua francesa des de finals del segle XIII) i saouler (65, literalment ‘fartar’ en 

el sentit de ‘cansar, avorrir molt’) són altres exemples de mots col·loquials: 

(64) Ils me font rigoler à me sortir des phrases de ce genre-là. (p. 19) 

(65) Alors ma mère me saoule tous les jours pour que je fréquente Karine Z., une fille du 

lycée Simone-de-Beauvoir. (p. 20) 

En el capítol que analitzem, la narradora utilitza tres verbs diferents per expressar 

col·loquialment el concepte de marxar o fotre el camp. D’un (se tirer) ja n’hem parlat, i els altres 

dos són se barrer (66) i se casser (67): 

(66) Elle s’est barrée avec un producteur de cinquante ans, marié, père de quatre enfants 

et juif marocain. (p. 22) 

(67) Bref, si les parents se mettent dans tous leurs états, je pense que c’est juste qu’ils ont 

peur que je me casse comme Virginie et que je les abandonne entre leurs médocs et 

le labrador. (p. 22) 

El GR dóna diverses possibilitats de formació del col·loquialisme se barrer, d’entre les quals 

destaca la procedència de l’àrab algerià barrà (‘vés-te’n’) i l’adquisició en francès com a 

manlleu adaptat, hipòtesi força versemblant. Se casser és un exemple més de procés de 

derivació semàntica (com se tirer), i el DZ en dóna encara dos sinònims més: gicler i se lachave. 

L’abundància de sinònims col·loquials del verb marxar s’explica, com hem vist a l’apartat 2.2, 

perquè la langue des cités es codifica constantment, com a símbol identitari però també per la 

seva proximitat amb l’argot de la delinqüència, que ha de mantenir-se opac per ser efectiu. 

Els exemples 68 - 73 mostren substantius col·loquials o familiars o amb traces o 

connotacions que ho són. Embrouilles (69, ‘embolics, problemes’) o bouquins (70 i 71, ‘llibres’) 

provenen del llenguatge col·loquial però han passat a formar part del lèxic comú; en el cas 

de crâne (73, ‘crani’), en canvi, simplement l’ús que se’n fa és col·loquial perquè s’usa 

metonímicament el terme científic de l’os del cap per descriure el cap o, en aquest cas, la 

ideologia. A les oracions 68, 71 i 72, els adjectius marrante (‘divertida’) i pourri (literalment, 
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‘podrit’, però en col·loquial, ‘de merda’) són paraules que també estan cada vegada més 

integrades en el vocabulari familiar de molts grups socials. 

(68) Si seulement il pouvait aimer les gens comme il aime son labrador, sa vie serait 

beaucoup plus marrante. (p.20) 

(69) Ces jours-ci, c’est la guerre à la maison, des embrouilles tous les jours ou presque. 

(p. 21) 

(70) Du coup, ma mère prend des tas de médicaments génériques contre l’anxiété et elle 

lit des bouquins censés l’orienter dans mon éducation. (p. 21) 

(71) Les mecs qui font ces bouquins, ces moralistes à la noix, ils se permettent d’écrire 

ces trucs pourris mais je suis certaine que leur vie à eux, elle doit pas être géniale non 

plus. (p. 21) 

(72) Elle a quitté ce bled pourri et notre famille avec pour aller à la capitale. (p. 22) 

(73) Ça faisait déjà trop pour le crâne du vieux. (p. 22) 

Mots polivalents 

Un altre dels recursos de l’oralitat fingida per reproduir un model de llengua oral és l’ús 

d’expressions polivalents com truc (‘cosa’) o ça (demostratiu, ‘això’). Són substantius o 

paraules d’altres categories que tenen un camp semàntic ampli. Algunes estan relacionades 

amb el llenguatge groller. 

Algunes paraules, com truc (74 i 77), serveixen per designar una gran quantitat de conceptes. 

Com en català amb “cosa”, el seu ús abusiu reflecteix pobresa lèxica. Als exemples 76 i 77, 

mec (‘tio’) serveix com a genèric per designar qualsevol persona, i és lleugerament despectiu. 

Igual que en castellà, el francès col·loquial utilitza vieux (75, ‘vell’) per fer referència als pares, 

al costat de daron i daronne o reup i reum. Són formes considerades vulgars i en general 

despectives.   

(74) En plus, leur nouveau truc c’est interdiction formelle de traverser la grande cité. (p. 

20) 

(75) C’est l’enfer depuis que le vieux a appris que je sortais avec un « gitan ». (p.20) 

(76) Je jouais encore à la Barbie à cette époque qu’elle en était déjà à son cinquantième 

mec. (p. 21) 

(77) Les mecs qui font ces bouquins, ces moralistes à la noix, ils se permettent d’écrire ces 

trucs pourris mais je suis certaine que leur vie à eux, elle doit pas être géniale non 

plus. (p. 21) 
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A les frases 78 i 79 trobem les expressions ce bout de, plein i des tas de. Un bout d’alguna cosa és 

‘un tros’, i des tas és ‘una pila’. Aquestes expressions s’utilitzen de manera genèrica com a 

quantitatius aproximats, i com a tals mostren igual que truc i mec un nivell de llengua més aviat 

pobre. Plein és un quantitatiu aproximat que també s’utilitza per fer referència a quantitats de 

manera poc precisa. 

(78) Bref, en tout cas, ce bout de chicon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même 

Karine Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. (p. 21) 

(79) Du coup, ma mère prend des tas de médicaments génériques contre l’anxiété et elle 

lit des bouquins censés l’orienter dans mon éducation. (p. 21) 

El pronom demostratiu ça (frases 80 - 87, ‘això’), finalment, és l’exemple més clar i habitual 

de mot genèric idiosincràtic de la llengua oral col·loquial. S’utilitza en lloc de ce i d’altres 

pronoms i determinants o de composicions més complexes, i és extremadament flexible. 

Dins de l’expressió ça va (exemple 81) pot fer de marcador discursiu, i a la frase 82 simplement 

duplica l’estructura precedent être parent, per exemple. 

(80) Je sais pas à quoi ça ressemble la mort mais là, j’ai envie, tout de suite. (p. 19) 

(81) Attends, ça va, 380 euros, c’est pas la mer à boire. (p. 19) 

(82) Qu’être parent ça donne tous les droits ? (p. 20) 

(83) Comme si ça suffisait pas de m’imposer un couvre-feu à seize ans et de m’emmener 

de force chez le nutritionniste une fois par semaine parce que style, ouvrez les 

guillemets, je suis anorexique. (p.20) 

(84) Et puis l’histoire du shit qu’ils ont retrouvé dans mon sac à dos, ça a gâté encore plus 

mon affaire. (p.20) 

(85) Ça va de Comprendre son ado à Comment gérer une crise qui tourne mal en passant par 

L’Attitude à adopter face à l’anorexie de son enfant. (p. 21) 

(86) C’est ça ? (p. 22) 

(87) Ça faisait déjà trop pour le crâne du vieux. (p. 22) 

Expressions i frases fetes 

Les expressions i frases fetes són recursos propis de tots els nivells familiars de llengua. A les 

frases 88 - 90 trobem com a exemples les expressions à la noix (‘de quatre xavos, d’estar per 

casa’) i à l’ouest (‘perduda o desfasada’) i la frase feta c(e n)’est pas la mer à boire (‘no n’hi ha per 

tant’). 
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(88) Les mecs qui font ces bouquins, ces moralistes à la noix, ils se permettent d’écrire ces 

trucs pourris mais je suis certaine que leur vie à eux, elle doit pas être géniale non plus. 

(p. 21) 

(89) Maman, elle est complètement à l’ouest. (p. 20) 

(90) Attends, ça va, 380 euros, c’est pas la mer à boire. (p. 19) 

Encara que no surti en el capítol que hem analitzat, un altre element fraseològic que l’autora 

utilitza per aportar humor al relat és el nom del poble on transcorre la història. N’hem parlat 

a l’apartat 3.1: Joigny-les-Deux-Bouts fa referència a l’expressió joindre les deux bouts (‘arribar 

a final de mes’), i amb aquest nom Guène aconsegueix reforçar la idea de municipi pobre i 

alhora donar un toc desenfadat a la situació.  

Modalització del discurs 

Les situacions orals informals (i per tant els textos d’oralitat fingida) contenen sempre un 

grau molt alt de modalització. Aquest fenomen està present intrínsecament en moltes de les 

oracions que ja hem comentat, però les expressions de 91 - 93 en són tres exemples clars. En 

el cas de 91, la modalització està present en les cometes, que el personatge que narra el capítol 

fa servir per allunyar-se del que diu; a 92 veiem que à la rigueur és una mostra clara 

d’escepticisme respecte el contingut que se cita, i finalment a 93 la modalització està en la 

semàntica del verb être censé, que incorpora un dubte o escepticisme sobre el predicat que 

introdueix. 

(91) La pauvre, elle croit que c’est une fille bien, « une bonne fréquentation », c’est ce 

qu’elle répète souvent. (p. 20) 

(92) D’abord on est en 2008 comme je l’ai déjà dit et en 2008, on ne se « fréquente » plus, 

on traîne ou on sort ensemble à la rigueur mais plus personne ne se fréquente. (p. 

21) 

(93) Du coup, ma mère prend des tas de médicaments génériques contre l’anxiété et elle 

lit des bouquins censés l’orienter dans mon éducation. (p. 21) 

Absència de tabús i eufemismes 

Encara que sigui en una situació familiar oral, els parlants solen evitar alguns temes tabú o 

inventar eufemismes per fer-hi referència de manera més suau. En les situacions molt 

familiars, col·loquials o vulgars, però, la tendència és perdre aquestes restriccions i citar més 

fredament qüestions com el racisme, els trastorns psicològics com l’anorèxia, l’àmbit del sexe 
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i les malalties infeccioses. Si bé a la frase 94 sí que hi ha un cert allunyament del tema tabú 

(l’anorèxia) —la narradora ens diu “ouvrez les guillemets” (‘obriu cometes’)—, veiem com parla 

obertament del racisme del seu pare o de la promiscuïtat d’una companya. L’exemple 97 

presenta una cita textual de la mare que titlla clarament de xacra el fet de ser negre de pell. 

(94) Comme si ça suffisait pas de m’imposer un couvre-feu à seize ans et de m’emmener 

de force chez le nutritionniste une fois par semaine parce que style, ouvrez les 

guillemets, je suis anorexique. (p.20) 

(95) Il fait aucune différence entre un gitan, un Turc, un Arabe ou un singe. (p. 20) 

(96) Question « fréquentation » merci beaucoup, elle a attrapé une infection des 

muqueuses à treize ans cette crasseuse. Je jouais encore à la Barbie à cette époque 

qu’elle en était déjà à son cinquantième mec. (p. 21) 

(97) Maman pour le consoler disait quelquefois : « Tu sais, Jules, il aurait pu être noir. » 

(p. 22) 

(98) Mais le pire qui pourrait leur arriver est que je tombe enceinte d’un « gitan », comme 

ils disent. (p. 22) 

En la mateixa línia, el llenguatge col·loquial i vulgar no evita l’ús de renecs, insults, malnoms 

i paraules grolleres o malsonants. En el títol del capítol (“Magalie Fournier, dite la blonde, la 

traînée ou la meuf de Quetur”, exemple 99), igual que a la resta de capítols del llibre, s’introdueix 

el personatge narrador a partir dels malnoms que se li donen. En el cas de Magalie Fournier, 

blonde (‘rossa’) és despectiu no només pels prejudicis que se solen atribuir a les noies de cabell 

ros (més ximpletes i beneites), sinó pel fet que en un context sociocultural amb tanta 

immigració de països àrabs i subsaharians, el cabell ros és una diferència. També se li diu 

traînée per la seva fama de noia fàcil (apel·latiu evidentment molt ofensiu), i “meuf de Quetur” 

(forma col·loquial i despectiva de dir ‘xicota del turc’) és ofensiu pel component despectiu 

de meuf però també pel fet que s’hi faci referència com a “xicota de” i no com a si mateixa.  

(99) Magalie Fournier, dite la blonde, la traînée ou la meuf de Quetur (p. 19) 

En el cas de les frases 100 i 101, gros raciste i crasseuse són insults per descriure persones a qui 

es fa al·lusió. En el primer cas, gros s’utilitza com a intensificador. És una eina per donar a 

una forma veïna (raciste) una intensitat més forta, que fa més dur l’insult (el transporta a un 

grau més elevat).  

(100) C’est vraiment un gros raciste mon père. (p. 20) 
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(101) Question « fréquentation » merci beaucoup, elle a attrapé une infection des 

muqueuses à treize ans cette crasseuse. (p. 21) 

Tecnicismes aleatoris 

Sovint, les persones amb registres més aviat baixos —com el personatge narrador del capítol 

que analitzem— afegeixen en el seu discurs termes especialitzats o lleugerament formals que 

contrasten amb el lèxic col·loquial o vulgar. En el cas que ens ocupa, els mots en negreta dels 

exemples 102 i 103 no són termes tècnics de gran especialització, però destaquen entre la 

resta de lèxic. El concepte d’una sphère temporelle (‘esfera temporal’) pertany a camps 

especialitzats de terrenys com la lingüística o la filosofia, i interdiction formelle (‘prohibició 

formal’) queda força oficial a l’hora de parlar d’una restricció domèstica. 

(102) Mes parents, ils sont bloqués dans une sphère temporelle. (p. 19) 

(103) En plus, leur nouveau truc c’est interdiction formelle de traverser la grande cité. (p. 

20) 

Préstecs i manlleus 

Una de les conseqüències lingüístiques principals de les grans onades de migracions dels 

segles XX i XXI i de la globalització és la inclusió d’una gran quantitat de préstecs (paraules 

d’una llengua estrangera) i manlleus (paraules estrangeres que s’han incorporat al lèxic comú 

d’una llengua, adaptades o no) en el discurs dels parlants de cada llengua. Com podem llegir 

al treball de Vrbová (2010: 42), en algunes ocasions els préstecs i els manlleus poden ser 

necessaris perquè no tenen equivalent en la llengua de partida, però de vegades ja tenen 

equivalents en francès i s’incorporen de manera redundant, simplement per ampliar i innovar 

el vocabulari de l’argot.  

La majoria dels anglicismes comuns es consideren sovint préstecs o manlleus “de luxe” 

(Vrbová, 2010: 48), ja que s’incorporen al costat d’equivalents existents en francès i cada 

vegada s’usen més malgrat els esforços dels més puristes per evitar-ho. En els casos de die 

(104) i whatever (107), queda molt clar que són préstecs que formen part de l’idiolecte modern 

i de tendència de Magalie, el personatge que narra el nostre capítol. Lol (105) i shit (108) són 

manlleus que s’han incorporat massivament en el vocabulari dels joves en general. Shit és un 

manlleu de l’anglès que ha patit també una transformació semàntica en francès, per la seva 

inclusió a l’argot de la droga com a denominació opaca o codificada d’haschisch (‘haixix’). I 
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racketter (106), és un exemple de manlleu adaptat de l’anglès dels Estats Units que ja s’ha 

lexicalitzat en francès, i que de fet es recull a diccionaris com el GR. 

(104) Je veux die. (p. 19) 

(105) Lol. (p. 19, 21, 22) 

(106) Ils ont peut-être la trouille que je me fasse serrer dans une tournante, qu’on me 

rackette ou d’autres trucs qu’ils ont vus à la télé. (p. 20) 

(107) Whatever, je m’en tape. (p. 20) 

(108) Et puis l’histoire du shit qu’ils ont retrouvé dans mon sac à dos, ça a gâté encore plus 

mon affaire. (p.20) 

El lèxic comú francès s’ha enriquit amb mots d’origen àrab per motius diversos al llarg de la 

història (influència àrab en àmbits de coneixement com l’astronomia o les matemàtiques 

primer, conquestes colonials franceses més endavant i convivència amb la immigració més 

recentment). Als territoris de banlieue, però, el lèxic col·loquial i l’argot s’han enriquit 

particularment, en aquest cas per la immigració. Veiem a la frase 109 que aquestes 

incorporacions no concerneixen només els immigrants o descendents d’immigrants, ja que 

una jove d’origen francès com Magalie també incorpora paraules com bled (‘casa, poble, lloc 

d’origen’).  

(109) Elle a quitté ce bled pourri et notre famille avec pour aller à la capitale. (p. 22) 

Referències culturals 

Una altra característica del llenguatge oral que l’autora de Les gens du Balto no oblida reproduir 

és l’estreta relació que manté amb el context i la cultura de la situació lingüística. Quan parlem 

en registre familiar, sempre fem referència a conceptes que estan lligats a la nostra cultura. 

Aquestes referències culturals poden ser noms de botigues o marques, com Conforama (110, 

franquícia de mobles i electrodomèstics) o Barbie (112, marca); persones conegudes, com 

Delarue (111, presentador d’un programa de testimonis conegut a França) o el “présentateur 

du journal de 13 heures” (115, ‘presentador del telenotícies del migdia’); o simplement menjars 

(113, el brie) o llocs (114, Disneyland) que són referència més natural en una cultura que en 

una altra. Aquestes referències, a part d’apropar-nos a la vida de qui parla, fan que el lector 

es reconegui més (si hi comparteix més referències) o menys (si no en comparteix tantes) 

amb el context de l’orador (en aquest cas, narradora). 

(110) J’avais rendez-vous avec lui à 18 heures derrière le parking de Conforama. (p. 20) 
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(111) Envoyez-moi témoigner chez Delarue tant qu’on y est. (p.20) 

(112) Je jouais encore à la Barbie à cette époque qu’elle en était déjà à son cinquantième 

mec. (p. 21)  

(113) S’il y avait une date limite pour les êtres humains, c’est sûr qu’elle serait déjà périmée 

comme un vieux brie paumé au fond du rayon d’un supermarché. (p. 21) 

(114) À côté l’Irak, c’est Disneyland. (p. 21) 

(115) Tout ce qu’il sait faire le vieux quand il est dégouté ou en colère, c’est caresser Perno, 

notre labrador. C’est le présentateur du journal de 13 heures qui lui a donné l’idée 

du nom de son chien. (p. 22)  

Un altre tipus de referència cultural, que l’autora de Les gens du Balto utilitza per picar l’ullet al 

lector i donar comicitat al llibre, és el nom d’un dels instituts que se citen: Lycée Simone-de-

Beauvoir (116). La rellevància d’aquest nom rau en el contrast que qualsevol francès veuria 

de seguida entre la societat que es descriu i la figura de Simone de Beauvoir, burgesa 

d’esquerres coneguda pel seu activisme feminista.  

(116) Alors ma mère me saoule tous les jours pour que je fréquente Karine Z., une fille du 

lycée Simone-de-Beauvoir. (p. 20) 

Anacronismes i exageracions 

El llenguatge oral es caracteritza, com hem vist, per un nivell baix de rigor. Una manifestació 

més d’aquest factor que trobem en el capítol que hem analitzat és la presència d’anacronismes 

i exageracions. 

Un anacronisme és un “error que consisteix a suposar esdevingut un fet en una data altra que 

la seva, error de cronologia” (Gran Diccionari de la Llengua Catalana). A l’exemple 117 veiem 

que la narradora relaciona per exagerar el Minitel (un aparell predecessor de l’Internet o els 

ordinadors que s’utilitzava entre el 1978 i el 2012, molt conegut a França) amb les xifres 

romanes, que corresponien a una etapa històrica molt anterior. 

(117) Le minitel avec clavier à chiffres romains c’est terminé. (p. 19) 

Les frases 118 - 128 són altres exemples d’exageracions que es troben en el capítol i que 

contribueixen a crear un text escrit que reprodueixi l’oral de manera versemblant. Aquestes 

exageracions, a part, són pròpies de la llengua col·loquial, ja que un text més formal 

presentaria la realitat de manera més rigorosa.  
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(118) J’ai envie de mourir. (p. 19) 

(119) Mon père m’a confisqué mon portable, paraît que j’ai fait exploser la facture. (p. 19) 

(120) Dsl si je suis pas née avant Jésus-Christ. (p. 19) 

(121) Pardon de pas avoir connu l’âge de Pierre. (p. 19) 

(122) S’ils ont réussi à communiquer par signaux de fumée toute leur jeunesse alors tant 

mieux pour eux [...].(p. 19) 

(123) On n’est pas à l’ONU ici. (p. 20) 

(124) C’est l’enfer depuis que le vieux a appris que je sortais avec un « gitan ». (p.20) 

(125) Je jouais encore à la Barbie à cette époque qu’elle en était déjà à son cinquantième 

mec. (p. 21) 

(126) S’il y avait une date limite pour les êtres humains, c’est sûr qu’elle serait déjà périmée 

comme un vieux brie paumé au fond du rayon d’un supermarché. (p. 21)  

(127) Ces jours-ci, c’est la guerre à la maison, des embrouilles tous les jours ou presque. 

(p. 21) 

(128) À côté l’Irak, c’est Disneyland. (p. 21) 

3.3. Anàlisi sociolingüística: funció de l’obra 

3.3.1. Rellevància del model de llengua 

L’estil 

El llenguatge col·loquial salpebrat amb renecs, préstecs i verlan és un mirall de la personalitat 

de cadascun dels personatges, una part de la seva caricatura. Aquests personatges —i per 

analogia els seus idiolectes— són prototips estereotipats dels habitants de les zones de 

banlieue. El fet que Les gens du Balto estigui escrit a través de les seves veus també és tota una 

declaració d’intencions: l’autora fa palpable el seu desig de donar veu als habitants del 93. La 

diversitat i la riquesa dins del ventall lingüístic dels clients del Balto, cadascun amb el seu 

idiolecte ben definit, és una mostra que tots els estils són vàlids per a l’escriptora.  

Diu Vrbová (2010: 26): “Le même contenu ne sera pas en toute circonstance exprimé par [sic.] la même 

manière par tout le monde”. El personatge de Magalie usa menys verlan o manlleus de l’àrab que 

Tanièl o Ali, mentre que els dos últims no estan tan afectats pel llenguatge dels SMS, i 

d’aquesta manera l’obra es fa realista i versemblant (lingüísticament). La protagonista del 

nostre capítol té una llengua influenciada per les seves arrels “menys populars” però també 

per les seves companyies, que són de banlieue. Un personatge com Magalie, d’orígens 

francesos i que segueix a l’institut, inclou en el seu llenguatge algun manlleu de l’àrab, paraules 
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de verlan o fins i tot verbs derivats de l’argot de la delinqüència o de la droga. Guène mostra 

una gran destresa però també un treball molt important de recerca, que li permet presentar 

estils i contextos que s’entrellacin formant un relat i una realitat possibles, encara que sigui 

dins de la ficció. Vrbová també recull aquesta idea: 

“Le langage en quelque sorte différent de chaque personnage rend le roman vraiment lisible 

et authentique. Cette authenticité nous donne l’impression que nous nous trouvons vraiment 

dans une banlieue parisienne.” (Vrbová, 2010: 59) 

Recursos 

Els recursos que Guène utilitza per donar estil als seus personatges toquen tots els nivells de 

llengua. En el nivell fònic, veiem que el personatge de Magalie només fa les contraccions més 

col·loquials quan cita el seu pare, probablement perquè té un nivell d’estudis més baix o 

perquè la situació en què té lloc l’intercanvi comunicatiu que se cita (domèstica) és més 

informal que la de la narració (declaració policial). Aquest recurs, igual que tots els altres, és 

una eina que Faïza Guène utilitza per estilitzar els seus personatges, per donar-los trets 

específics que caracteritzaran la idea que els lectors ens en farem. “Ces traits font chaque 

personnage unique en ce qui concerne son comportement, sa façon de parler et de penser” (Vrbová, 2010: 

27). 

Les característiques que s’han assignat al parlar del personatge en els nivells morfosintàctic i 

lexicosemàntic també reflecteixen el llenguatge hors norme (‘fora de la normativa’) dels joves 

de cités, el qual els diferencia dels ciutadans cultes de les elits franceses, que fugen de les 

incorreccions i les menyspreen. Més enllà de les qüestions gramaticals provinents de l’oral 

com l’omissió del ne de la negació o del subjecte dels verbs impersonals, els intensificadors i 

l’abús de díctics o de repeticions mostren un rebuig a la norma i a la llengua plana o lineal. 

La manipulació que fan els joves de l’ordre i l’estructura de la frase correspon a un joc 

lingüístic que crea un model totalment diferent que més endavant traspassa les fronteres 

generacionals i es fa present en el discurs d’altres grups de la societat. Aquesta rebel·lió 

adornada amb misteri i novetat converteix, sovint, la llengua dels joves de banlieue en una 

forma d’expressió que crea tendència.  

En el pla de la semàntica, el rebuig està present en la modalització del discurs i l’abundància 

d’exageracions, referències i imprecisions, i l’ús de neologismes de diferents procedències 

mostren que el lèxic també és ric i innovador. El vocabulari de Magalie és una mostra més 
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que el llenguatge de banlieue fuig de les convencions i els formalismes, canvia constantment i 

té una flexibilitat davant de l’evolució molt més gran que les varietats estàndard. 

Llengua amb denominació d’origen: D. O. Banlieue 

A les cités, els joves s’han apropiat la llengua: se l’han feta seva i l’han manipulada sense por. 

Les varietats que s’hi parlen van més enllà de la immigració o de la pertinença a un grup o a 

un altre. De fet, la langue des cités s’entén com el francès popular de les cités utilitzat per joves 

de nacionalitat francesa d’orígens no necessàriament exclusivament francesos ni 

exclusivament estrangers. Cal reprendre la idea que el denominador comú a les banlieues no 

és cultural sinó social.  

La langue des cités crea una identitat comuna de banlieue a partir de la rebel·lió lingüística. Però, 

a diferència d’alguns dels procediments purament lingüístics, que sí que han traspassat a altres 

sectors de la societat francesa, aquesta rebel·lió no ha quallat més enllà del Périphérique.  

“La licence linguistique fait partie du travail de représentation et de mise en scène que les 

« durs », surtout adolescents, doivent fournir pour imposer aux autres et à eux-mêmes 

l’image du « mec » revenu de tout et prêt à tout qui refuse de céder au sentiment et de 

sacrifier aux faiblesses de la sensibilité féminine.” (Bourdieu, 2001: 140 ; citat per 

Tejedor de Felipe, 2004: 22) 

Aquest fragment extret del capítol “À propos de la « folklorisation » de l’argot des jeunes” ens 

descriu una realitat que no hem de menysprear: la llengua de les zones de banlieue, flexible i 

permissiva com ja hem dit, està sovint connotada per un missatge d’imposició, de 

superioritat. És el secret dels joves de banlieue i per tant ells la dominen més que la resta, 

encara que n’adoptin alguns trets, i està lligada a la idea de duresa i intimidació —per això, 

d’altra banda, el personatge de Magalie l’utilitza però no de manera tan accentuada com els 

personatges més dominants, com Tanièl, Ali o Yéva. Aquest comportament lingüístic i social 

és “une façon de prendre son parti d’un monde sans issue, [...] où la moralité et la sensibilité ne sont d’aucun 

profit” (Bourdieu, 2001: 141; citat per Tejedor de Felipe, 2004: 22). D’aquesta manera, la langue 

des cités no contempla els mateixos tabús que el francès estàndard. Ho podem veure al capítol 

que hem analitzat o en altres capítols de l’obra: els personatges parlen obertament de temes 

considerats grollers o vulgars com les relacions sexuals o el racisme, condemnats pels valors 

tradicionals, i es mostren reticents a presentar-se com sentimentalment sensibles. 

La langue des cités, llengua literària? 
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Aquesta selecció temàtica que inclou algunes qüestions socialment tabú o marginalitzades és 

més que res una conseqüència de l’aïllament i la situació social dels seus parlants. Com hem 

introduït a l’apartat 2.2, aquesta llengua “dura” és la del rap i de Facebook, dels SMS entre 

companys i en certa manera de la delinqüència i les drogues, però no és la llengua de la 

literatura. 

El concepte de llengua tradicionalment adequada per a la literatura —el francès estàndard o 

acadèmic— crea una negació de l’estatus de “francesos” a aquells que no el tenen com a 

propi. “Approprier le français tout court [...] à certains c’est dénier à ceux qui parlent tel français la qualité 

de français et donc opérer une exclusion discursive qui est une exclusion politique : de l’exclusion [...] du rap 

de la chanson française à l’exclusion des jeunes des quartiers du débat politique français [...]” (Martin, 

2004: 34). 

I el fet que Faïza Guène transgredeixi aquesta restricció o norma no escrita és una revolució 

per a la societat francesa. L’anàlisi que hem fet és la constatació que el model de llengua que 

reprodueix Guène ni és casual ni passa desapercebut. Amb aquest ús del col·loquial i de 

l’oralitat fingida, l’autora demostra la intenció de destacar i cridar l’atenció per poder oferir 

el seu missatge (que no és més que un altaveu per fer parlar la banlieue). Guène té una voluntat 

lingüística quan escriu. No només reivindica la diversitat; l’autora defensa el paper de la langue 

des cités dins de la llengua francesa.  Com ella diu en una entrevista a The Guardian (2008): “But 

France hasn’t yet understood that this [el verlan] is a part of the French Language, it isn’t some sort of 

separate language, and it’s very rich”.  

Però Faïza Guène no és ni la primera ni l’única que escriu un llibre en langue des cités inspirat 

en la situació de les cités i la banlieue. Als anys vuitanta a França va començar a forjar-se un 

corrent literari beur al voltant del polar social (‘novel·la policíaca social’), dins del qual es podria 

inscriure Les gens du Balto. Els representants d’aquest corrent literari eren escriptors d’extrema 

esquerra que es van embarcar en l’aventura d’una “literatura compromesa” que, com descriu 

Delas (2004: 94), “prend souvent ses héros parmi les gens des banlieues qui combattent la corruption 

généralisée de la société libérale”. Veiem que la nostra autora es desmarca sobretot en el to i en la 

perspectiva d’aquests autors, si bé en conserva el format. Un dels llibres que Delas cita i 

comenta és La vie de ma mère ! (1994), de Thierry Jonquet. Hi veiem similaritats amb l’obra de 

Guène: discurs oral en primera persona per part d’un habitant de cités que usa el seu registre 

sense limitacions. Com en el cas del capítol que hem analitzat, a més, el narrador de La vie de 

ma mère ! és un jove de cités francès d’arrels franceses, i per tant demostra que la langues des cités 

no és exclusiva dels francesos d’arrels estrangeres. Així ho descriu Delas : “Ainsi apparaît-il 



Treball de Fi de Grau Júlia Mulleras Escofet S102: Idioma francès 
_____________________________________________________________________________________ 

 
31 

 

clairement que le discours utilisé dans VM [La vie de ma mère !] se caractérise par un fonctionnement 

particulier, réglé non par l’appartenance ethnique mais par l’appartenance à la bande” (Delas, 2004: 98). 

Acceptació social 

Una mostra molt clara de la no-integració social de la llengua de banlieue es veu a la crònica 

que George Packer fa sobre les cités a The Newyorker. El periodista explica que Fouad Ben 

Ahmed, el protagonista del seu treball, esborra els seus trets de banlieusard (terme pejoratiu 

per a un habitant dels suburbis) perquè la societat se’l prengui seriosament i l’escolti. “For the 

same reason [amagar les característiques de banlieue és imprescindible per ser pres seriosament], 

he always speaks proper French, not the accented slang of the banlieues” (Packer a The Newyorker, 

2015). El mateix procediment han de fer tots els qui volen buscar feina: la langue des cités, igual 

que la resta de trets característics de la seva identitat, està marcada per un segell negatiu; és 

una rèmora per a la integració i per al progrés, igual que vestir malament o tenir antecedents 

penals.  

L’objectiu de reconeixement del llenguatge de banlieue evidentment no és extrapolar-lo a tots 

els contextos lingüístics del francès, sinó deslliurar-lo dels estereotips que l’envolten i treure-

li l’estigma negatiu. Vol mostrar una realitat que no és nova ni menyspreable: els joves de 

banlieue creen un model de llengua dinàmic i funcional, modern i fresc, però la societat s’hi 

tanca sense motiu. Cal veure’l com una prova d’emprenedoria lingüística, com una expressió 

de la creativitat. 

La llengua altaveu i la llengua contrast 

Portar la langue des cités a la literatura juvenil —i no a la literatura compromesa denunciadora— 

és el primer pas per presentar-la en els canals tradicionals de la cultura francesa. És una eina 

per constatar-ne l’existència natural i donar-li visibilitat més enllà de les notícies sobre crisis 

i catàstrofes relacionades amb el vandalisme i la delinqüència que França atribueix a les 

banlieues. Les gens du Balto és una novel·la que reivindica sense ser reivindicativa, que té una 

vessant social intrínseca que es manifesta a partir de petites pistes com el llenguatge o el 

pretext. Així doncs, el model del llenguatge és eina i és objectiu. Però, sens dubte, és sobretot 

sensació. Guène s’ha fet especialment coneguda pel seu estil, tot i que a partir d’aquí pugui 

donar a conèixer moltes altres vessants de la societat que representa. Podem dividir l’èxit de 

l’estratègia lingüística de l’autora en dos blocs: el canvi de canal de la informació sobre les 

banlieues i l’apropament a la creació d’una identitat positiva d’aquestes comunitats dins de la 

identitat francesa. 
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En aquesta segona línia, Guène apropa —o intenta apropar— els seus veïns a la relació amb 

la literatura corrent (per contraposició a la literatura extremadament acadèmica). Els crea un 

producte amb el qual es poden identificar redactat en una llengua que sí que els és pròpia, 

sense les restriccions del francès que es proposa a les escoles i que no els inclou. I no ho fa 

discretament: intercala les declaracions realistes, crues i sinceres dels personatges que 

caricaturitzen els seus conciutadans amb tres fragments extrets dels mitjans de comunicació, 

d’un model de llengua que caricaturitza el francès extraliterari i exageradament pulcre. 

El francès hipernormalitzat dels mitjans 

Aquests tres fragments3, que formen un diàleg amb les tres etapes de la investigació, mereixen 

una menció específica. Són capítols de contrast en tots els sentits: lingüístic, amb un 

vocabulari molt més soutenu i literari; formal, editats fins i tot en una font diferent; de to, amb 

un dramatisme i un sensacionalisme exagerats; de perspectiva, des de la distància, des d’un 

punt diferent i allunyat, i d’informació, res no es filtra de l’odi i l’aversió que sabem que creava 

la víctima al seu voltant, mentre que a les declaracions ho veiem de seguida. A France Bleu Île-

de-France ens presenten la situació de la comunitat com de consternació i desolació, i la víctima 

com un personatge emblemàtic de Joigny-les-Deux-Bouts.  

La llengua d’aquests tres capítols breus és un francès hipernormalitzat i ridiculitzador, una 

exageració del llenguatge amb què no s’identifiquen els joves de banlieue. També hi veiem el 

testimoni de l’alcalde, que té un estil oposat al dels seus conciutadans. El seu testimoni reforça 

la idea d’una autoritat llunyana, que no coneix el dia a dia de la seva gent. En general, la 

cobertura dels mitjans de comunicació és un tast de la sensació de distància respecte a la 

cultura francesa tradicional. Es veu com una realitat paral·lela, més propera a la ficció, a la 

pretensió (amb l’idil·li del poble que presenten a l’inici de la investigació), a la falsedat. Una 

proposta que aïlla d’una societat que negligeix la integració de totes les seves comunitats. 

Intenció 

La intenció de l’autora amb aquest contrast és desmitificar la institucionalitat de la llengua 

francesa: vol que les persones recuperin la llengua, que formi part de tothom i no només 

d’alguns. Una característica més del llenguatge de banlieue és la relació estreta amb l’ideari o 

els principis de banlieue. Els seus habitants se senten, igual que les veus de Les gens du Balto, 

diferents dels francesos de ciutat —encarnats en el nostre llibre pels periodistes que 

                                                 

3 Inclosos als annexos del treball (Annex 2). 
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cobreixen la notícia de l’assassinat—, exclosos. Aquesta figura de l’altre és el blanc principal 

de les crítiques i insults per part dels banlieusards: s’hi fa referència com a gaulois, caves o bouffons. 

“De même, la désignation de « bouffon » est, elle aussi, symptomatique de cette solidarité 

entre pairs : dans l’esprit des jeunes, cette désignation réfère, en effet, à une personne qui ne 

traîne pas dans le quartier, ne se « frappe » pas, ne partage pas les habitudes verbales du 

groupe, fait, le plus souvent, du zèle auprès des professeurs en rendant, par exemple, les 

devoirs à temps, s’assoit dans le bus, porte un parapluie quand il pleut, bref tous ces signes 

qui, selon les jeunes, dénotent une soumission à l’ordre social de la personne.” (Melliani, 

2000: 150; citat per Tejedor de Felipe, 2004: 25)  

3.3.2. La selecció temàtica 

Metàfora social 

Però l’obra de Faïza Guène no només és trencadora des d’un punt de vista lingüístic. Les gens 

du Balto és un llibre ple d’implícits. El pretext en sí, la investigació d’un assassinat, ja juga un 

paper molt important. Sabem que les banlieues estan molt estigmatitzades; si se’n parla a la 

premsa, és només per motius negatius. Violència, disturbis, vinculació amb el gihadisme, etc. 

El fet que la nostra novel·la sigui policíaca és una metàfora, especialment si tenim en compte 

que al final de la investigació ens adonem que no ha estat exactament un assassinat. I això 

ens fa pensar: quina facilitat tenim per assenyalar els ciutadans de banlieue com a presumptes 

criminals? 

D’altra banda, cal tenir en compte que aquest detall no és més que un pretext. De seguida 

ens adonem que la base del llibre no és la investigació policial, sinó la descripció d’una societat 

particular. Una descripció des de dins i en primera persona que té per objectiu humanitzar 

els habitants de Joigny-les-Deux-Bouts, desestigmatitzar-los a través de les seves caricatures 

i entendre com està creat el seu sistema. Per a la societat francesa els carrers i els conflictes 

que es descriuen al llibre són elements que les classes mitjanes i altes no han conegut mai, ni 

per casualitat. “Society is so polarised that the world Guène writes about is not something the establishment 

has ever seen close up; they are not streets they might ever have walked down, even by accident” (Chrisafis a 

The Guardian, 2008). Encara se li demana amb fascinació que parli de les terres prohibides. 

L’autora reconeix: “I feel ridiculous explaining things like people there love each other too, that they decide 

to have babies out of love and not just to claim benefits” (Faïza Guène; citada per Chrisafis a The 

Guardian, 2008). 
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Protagonistes 

Segons l’autora, la recepció a França de la seva figura com a escriptora francesa amb arrels 

immigrants ha estat molt diferent que a l’estranger. Al Regne Unit, és el pa de cada dia, però 

a França, malgrat que l’autora hi hagi tingut un gran èxit, les elits encara veuen la ficció als 

suburbis parisencs com un fenomen exòtic i alienígena. Crear un llibre atractiu per a tots els 

joves i fàcil de llegir és una manera de canviar aquesta realitat. Es dóna veu a la banlieue i 

també es canvia l’aproximació que se’n fa. Igual que el hip-hop és un element que ha ajudat 

molt a crear una identitat a les societats de banlieue, els llibres de Faïza Guène intenten arribar 

als joves d'aquestes zones amb la mateixa estratègia: un model de llengua, un tema i un entorn 

que els és familiar i dedicat, que no només els té en compte (a diferència de la majoria de la 

literatura francesa) sinó que els fa protagonistes.  

3.4. Anàlisi social: el context actual 

Però aquesta anàlisi sobre Les gens du Balto no pot entendre’s sense una reflexió de fons sobre 

la situació social de les banlieues. Cal entendre el problema des de l’arrel i desgranar-lo per 

poder veure la funció i la rellevància reals de l’obra de Guène. Per entendre aquest problema, 

ens guiarem per un article del 31 d’agost del 2015 publicat a The Newyorker, “The Other 

France: Are the suburbs of Paris incubators of terrorism?” (George Packer) i per les 

reflexions que hem fet en els apartats anteriors.  

En la seva crònica, Packer s’immergeix en el 93 i recull les experiències i testimoniatges 

d’habitants de les banlieues i d’experts de diferents àmbits. El focus d’aquest article, l’enigma 

objectiu de la seva anàlisi —la relació entre les banlieues i l’expansió del terrorisme gihadista— 

és molt més concret que el nostre, però les seves paraules ens ajuden a entendre molt millor 

els conflictes i el dia a dia dels habitants de banlieue, i per tant la font del problema d’exclusió 

social i marginalització. 

Cal entendre dos conceptes que són la base del nostre estudi: identitat i amalgama. No són 

necessàriament l’origen dels conflictes socials, però són un denominador comú en l’evolució 

històrica del problema que ha desenvolupat en la crisi actual. Endreçarem algunes dades per 

entendre millor la complexitat d’aquest afer abans d’estudiar-ne els grans pilars. 

Inicis 

Cronològicament, es pot dir que l’inici del problema rau en l’etapa de colonització per part 

dels francesos. La superioritat d’un poble respecte d’altres és, com en tantes ocasions, la font 
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de conflictes entre cultures i identitats. En aquest període colonial, els països colonitzats van 

patir un maltractament generalitzat a base de submissió, esclavatge, explotació i massacres. 

Aquest fet històric que, pel context històric i per la distància temporal a França s’explica 

alegrament com una mostra de grandesa política —colonització en lloc d’invasió; expansió 

en lloc de genocidi—, crea evidentment un sentiment de rebuig per part de molts ciutadans 

de les (ara ja) excolònies franceses. “Young people in the banlieues told me that colonial history is 

cursorily taught, and literature from former colonies hardly read” (Packer a The Newyorker, 2015). El fet 

que molts dels immigrants francesos vinguin d’antigues colònies presenta, així doncs, un 

rebuig a dues bandes: la seva adherència a la societat que els havia maltractat —forçada per 

motius econòmics, socials i de supervivència— sovint està mal vista als països d’origen, i el 

seu país d’acollida és reticent a integrar-los. Un escrit al Museu d’Història de la Immigració 

francès explica aquesta última afirmació: 

“The figure of the unassimilable foreigner accompanies every wave of immigrants. From the 

Italians at the end of the nineteenth century to the Africans of today, the stereotypes hardly 

change: immigrants are too numerous, carriers of disease, potential criminals, aliens in the 

body of the nation. This xenophobia, recurring in times of crisis, is often paired with anti-

Semitism and fed by racism.” (Museu d’Història de la Immigració; citat per 

Packer a The Newyorker, 2015) 

Exclusió 

A partir d’aquest punt, l’exclusió ha evolucionat per diferents fronts fins a convertir-se en el 

trencaclosques que és ara, amb xacres com l’aïllament, la delinqüència i la vulnerabilitat 

davant del gihadisme —o la idea que se’n té socialment. Comença per la ignorància 

generalitzada de la realitat del colonialisme, i creix a causa de les males polítiques socials que 

repercuteixen en els sectors més pobres de la societat, farcits entre d’altres d’immigrants a 

qui l’estigma cultural no ha ofert cap oportunitat de triomfar. Es creen les banlieues com a 

barris d’habitatges de protecció oficial que acumulen la misèria en suburbis, i els seus 

habitants perceben l’exclusió i la negligència de la gestió per part de les administracions. 

Primer punt d’inflexió: inici de la confrontació pública 

Però la confrontació explícita comença, segons el protagonista de “The Other France” —

Fouad Ben Ahmed—, amb la gestió l’any 2001 dels disturbis del primer partit de futbol entre 

França i Algèria després de la independència d’aquesta excolònia: “The least digestible aspect of 

France’s colonial past” (Packer a The Newyorker, 2015). Milers de joves francesos d’origen nord-
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africà van xiular i aücar la Marsellesa acompanyats per alguns crits de “Bin Laden, Bin 

Laden”, i l’opinió pública i les autoritats franceses els van reprimir i estigmatitzar. En comptes 

d’entendre que el problema era que aquests joves se sentien identitàriament perduts i 

exclosos, van començar els discursos, el rebuig públic de les autoritats cap a la immigració i 

la criminalització de comunitats senceres per culpa d’alguns vàndals. 

Va seguir creixent el sentiment de negligència i rebuig entre els joves de banlieue, alimentat 

pel fracàs escolar i els estralls de la crisi econòmica que fa augmentar exponencialment el 

percentatge d’atur. El 2005 hi va haver grans disturbis —que hem mencionat a l’apartat 

dedicat a la presentació de la banlieue— i es va fer explícita la saturació: el conflicte semblava 

haver arribat a un punt de no-retorn. A partir d’aquí, no és secret per a ningú com ha 

evolucionat la situació. El gihadisme ha aprofitat la situació de la banlieue per fer víctimes del 

seu sistema una gran quantitat de joves francesos en nom de l’Islam, i la societat s’ha 

polaritzat encara més entre els creadors d’amalgames (“criminals i terroristes” s’ha ajuntat 

amb “musulmans en general”) i els ciutadans de banlieue, que se senten rebutjats i discriminats. 

L’antisemitisme a França i la laïcitat 

Abans de passar a l’anàlisi del rerefons del problema i de les possibilitats de canvi, cal fer 

menció a un altre dels problemes que ha atiat els odis i les discòrdies: l’antisemitisme. Si bé 

“A generation ago, Muslims and Jews lived together in the banlieues with the sociability of immigrant 

neighbors” (Packer a The Newyorker, 2015), la relació s’ha transformat en els últims anys i ha 

derivat en un antisemitisme molt estès entre els habitants —musulmans o no— de banlieue. 

Aquest deteriorament es deu, entre altres, a l’evolució del conflicte d’Israel i Palestina, 

l’amalgama entre israelians i jueus francesos, la consideració que la minoria jueva està molt 

beneficiada pel govern mentre que els musulmans només reben rebuig, etc.  

Una crítica recurrent entre els habitants de banlieue és que els jueus tenen diners i controlen 

l’Elysée i —sobretot— els mitjans de comunicació, i també es recull en diversos testimonis 

que, mentre que l’Estat francès ha condemnat públicament les atrocitats comeses contra els 

jueus durant la primera meitat del segle XX, “they don’t recognize the slavery that there was in Haiti, 

in Africa, everywhere” (Stéphane; citat per Packer a The Newyorker, 2015). Aquest odi apropa 

molts musulmans —i habitants de les banlieues en general— a figures polítiques xenòfobes i 

obertament antisemites com Marine Le Pen, del partit ultradretà Front National (FN), 

contràriament al rebuig que la lògica suggeriria. El Front National es caracteritza pel 
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maltractament a la immigració i la defensa de la definició d’identitat francesa “by race, by blood, 

by religion” (Laurent Bouvet4; citat per Packer a The Newyorker, 2015). 

Les crítiques sobre diferències d’inclusió dels francesos de confessió jueva o musulmana fan 

inevitable la menció del concepte de laïcitat de l’Estat. És un dels pilars sobre els quals França 

basa els seus valors, i se segueix amb la idea de blindar l’espai públic de la influència de la 

religió. Hi ha el sentiment entre els musulmans de banlieue que l’aplicació d’aquest principi no 

se segueix igual per a totes les religions, si bé aquesta visió és possiblement esbiaixada. Un 

dels problemes dels musulmans en aquesta línia és la prohibició de portar vel a les escoles 

públiques franceses, que molts veuen com un atac a la seva religió. 

3.4.1. Conflicte d’identitat 

Arribats a aquest punt, i conscients que la situació de les banlieues no es pot plasmar fidelment 

en només uns paràgrafs, podem abordar el rerefons de la situació actual. Les banlieues s’han 

convertit en zones marginades de la societat francesa, nius de delinqüència i potencial target 

(‘diana’) per als reclutadors gihadistes. Els seus habitants, de procedència variada però 

sobretot de països àrabs del nord d’Àfrica, sovint tenen un conflicte d’identitat. França els 

ha exclòs de la comunitat francesa amb el nom despectiu de banlieusards, i tot el que els 

caracteritza es considera un desmèrit per al país. Quant a la identitat dels seus orígens, “They 

have no sense of history, no sense of where they come from in North Africa, other than localized bits of Arabic 

that they don’t understand, bits of Islam that don’t really make sense” (Andrew Hussey5; citat per 

Packer a The Newyorker, 2015). La desconeixença de la seva història, que com hem dit no 

s’ensenya a les escoles des del punt de vista del país d’origen i que els seus pares i avis no els 

transmeten perquè els és massa dolorós, contribueix a aquest sentiment de desconnexió de 

les arrels.  

Per a molts joves, l’Islam és un punt obert que els ofereix una connexió amb les seves arrels, 

i per això alguns l’acullen com a inici d’una recuperació d’identitat. Poden aprendre àrab a 

mesquites i madrasses, i és una de les poques eines que tenen per reconnectar amb els seus 

països d’origen. El contacte en si és una bona notícia, però està condemnat pel fet que massa 

                                                 

4 Laurent Bouvet és un politòleg francès conegut per fundar el moviment polític del Printemps républicain amb 
un manifest signat per ell i altres personalitats. 
5 Andrew Hussey és un historiador britànic expert en la situació social de les banlieues franceses. 
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sovint darrere d’algunes madrasses hi ha nuclis d’islamistes radicals que aprofiten la 

desorientació d’identitat d’aquests joves per posar-los en contra del seu país d’acollida.  

I a partir d’aquí és un peix que es mossega la cua: l’amalgama entre aquest sistema de 

reclutament —menys important que el reclutament a les presons, on els presos viuen un 

estadi més avançat de la fragilitat psicològica necessària en aquests processos— i el conjunt 

de la comunitat musulmana o de la comunitat de banlieue en general crea més aïllament i 

exclusió, i per tant més proximitat a moviments com el gihadisme. Els reclutadors els 

ensenyen la situació de guerra i mortalitat als països àrabs i els diuen que el seu poble està 

patint; ells barregen les idees i se’ls convenç que la defensa de la seva terra, de la seva única 

identitat “real”, els situarà a la cúspide d’un sistema social ideal. Se’ls dóna una causa i un 

paper rellevant. 

3.4.2. Pronòstic, perspectives de futur 

Blindatge nacional 

Davant d’aquesta situació, la societat francesa reacciona amb por, duresa i més rebuig. Les 

banlieues es transformen en guetos i es radicalitzen com a nius de criminalitat. Amb l’esclat 

del terrorisme gihadista amb els atemptats de gener i novembre del 2015, es pot dir que la 

situació actual és inevitablement de punt d’inflexió. I pot anar cap a dues direccions, totes 

dues ja iniciades els últims anys. 

Per una banda, la radicalització, l’alimentació del rebuig i l’estigma, la continuïtat de la por 

d’allò diferent i de les crítiques. És la direcció que manifesten les declaracions de François 

Hollande quan pronuncia les paraules “la France est en Guerre” i la que es desprèn d’algunes 

reaccions al nou best-seller de Michel Houellebecq —Soumission (2015)—, que per a molts és 

només un toc d’atenció i no una provocació. El risc més palpable d’aquesta opció és la 

consolidació de l’enquistament d’una societat polaritzada. És sens dubte la postura que 

afavoreix l’expansió del gihadisme, però és la reacció més immediata i visual a curt termini. 

Són estratègies que van de fora de la banlieue cap endins, de caire més intervencionista i que 

es basen en la por i el pessimisme. 

Aquesta visió es basa en la percepció tancada que França s’ha de mostrar intransigent davant 

l’ofensa contra els valors intocables de la seva devise. L’escalfament social després dels 

atemptats i els jocs lingüístics, al costat de l’orgull nacional pels valors de la République, fan 
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que aquesta via guanyi seguidors entre molts sectors de la societat colpejats per la por i el 

trasbals. 

Canvi de perspectiva 

No obstant això, hi ha sectors que estan promovent una altra direcció. És el camí que intenta 

promoure el rapporteur général francès de l’Observatoire de la laïcité (‘Observatori de la 

laïcitat’), Nicolas Cadène, que defensa un canvi d’aproximació a la laïcitat a les escoles: 

“explain the meaning of secularism while teaching ‘impartial, neutral’ facts about different religions as a way 

to make students more tolerant and critical-minded; integrate more colonial history into the curricilum; 

encourage the teaching of Arabic in public schools, so that this wasn’t left to madrassas” (Nicolas Cadène; 

citat per Packer a The Newyorker, 2015). Una altra cara d’aquest moviment positivitzador és el 

llibre que hem analitzat: és una revolució o contracampanya des de dins de la banlieue, que 

demostra que no és simplement un niu de violència sinó una regió més de França. Són 

municipis amb teixit social i amb famílies com tants altres. Aquesta direcció aposta per donar 

a la banlieue l’oportunitat d’expressar-se i fer visible la realitat de la gran majoria d’habitants 

de departaments com el 93. És la direcció de molta gent que fa anys que intenta crear un 

sentiment positiu de banlieue, com el protagonista the “The Other France”, Fouad Ben 

Ahmed. 

És una estratègia molt més lenta i difícil, ja que perquè funcioni requereix un compromís 

molt més prolongat i, en principi, una acceptació social que és molt difícil d’aconseguir en 

una França cada vegada més trencada i polaritzada pels resultats de l’estratègia de la por. 

Requereix paciència, constància i força de voluntat. Però és sens dubte una direcció molt més 

segura, perquè comptaria amb l’acceptació dels ciutadans de la banlieue, que en molts casos 

reivindiquen, com Faïza Guène, que s’humanitzi la situació dels seus barris i es vegi més enllà 

de la violència d’alguns grups. Ho podem veure si llegim els comentaris de diaris en notícies 

sobre disturbis a les cités, com l’exemple següent: 

“[...] À quand des reportages sur la vraie vie des cités ? Dans lesquels on verrait la 

solidarité hors du commun et les tas de gens comme Fouad, et des milliers d’autres qui sont 

des gens biens, parfaitement « intègres » et non pas « intégrés » comme on l’entend tout le 

temps, c’est très con de demander à un français [sic.] de s’intégrer en France. Il y a des 

gens biens dans les cités, des enfants intelligents, des femmes cultivées, des hommes 

courageux… Quand est-ce qu’on va le montrer ça ?” (Glagla a libération.fr, dijous 6 

de març del 2014 a les 12.30h) 
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I en aquesta línia es projecta la idea que queda després d’analitzar Les gens du Balto. La creació 

d’una identitat positiva a partir de la positivització del llenguatge de banlieue és una part molt 

important d’aquest projecte. Si els habitants de Joigny-les-Deux-Bouts s’uneixen amb els de 

Saint Denis i Bobigny i s’adonen que la langue des cités és una variant més del francès, que és 

útil per a la literatura i simpàtica per a tots els francesos, podran sentir-se més a gust en aquest 

país que tantes vegades els ha semblat llunyà, però que no deixa de ser la seva mare, recollint 

la metàfora que ells mateixos utilitzen de vegades. 
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4. CONCLUSIONS 

El nostre treball consisteix en una descripció social i sociolingüística de les banlieues franceses 

a partir de la documentació i l’anàlisi del llibre Les gens du Balto, de Faïza Guène. Defensa la 

tesi que la llengua no és un aspecte aïllat de la realitat, sinó el producte de la relació entre les 

persones, i té un impacte molt important en tots els nivells de la societat. L’anàlisi de l’obra 

Les gens du Balto ens ratifica en aquesta creença i ens presenta una situació en la qual, de fet, 

ens adonem que la llengua és una de les eines fonamentals de creació i reivindicació d’una 

identitat, i una de les més potents per solucionar la que ja podem anomenar crisi de les 

banlieues. 

Al principi del treball ens vam plantejar una sèrie d’objectius; volíem oferir una anàlisi 

exhaustiva en català sobre la situació de les banlieues a partir del tercer llibre de Faïza Guène: 

identificar l’origen del conflicte, destapar l’estigma que cobreix aquestes zones i conèixer el 

paper de la llengua en la creació d’una identitat. Malgrat que el context és molt més complex 

del que havíem imaginat, hem aconseguit oferir una visió integral de la situació i del paper 

fonamental de la llengua en el pla social. 

Podem dir que és un treball molt complet. El nostre èxit es basa en gran part en l’elecció del 

corpus: Les gens du Balto toca tots els aspectes del “conflicte” social francès amb una lleugeresa 

exquisida. El document ens ha permès anar molt més enllà de l’anàlisi de la llengua col·loquial 

que ens havia portat a escollir-lo i que l’ha fet conegut. Hem vist que el contingut i l’estructura 

de la novel·la també són importants, que el contrast entre estils és una eina per mostrar la 

diversitat que conviu a les banlieues. A l’autora no se li escapa cap detall: fins i tot és subtil en 

la presentació del contrast i la diferència del model de llengua dels habitants de Joigny-les-

Deux-Bouts amb el francès dels mitjans de comunicació. La nostra anàlisi no hauria estat 

possible sense la riquesa d’aquest llibre. 

Quant a la presentació de les banlieues, el nostre treball permet entendre la situació sense 

coneixement previ. A 2016, l’interès social per la situació dels suburbis francesos s’ha 

convertit en un tema de l’actualitat més extrema; amb l’esclat del terrorisme gihadista tothom 

parla d’aquestes zones marginades però no és fàcil entendre la situació des d’una perspectiva 

històrica i social diferent com és la nostra. Aquesta dificultat fa que per a un lector estranger 

sigui difícil trobar documents que ofereixin una visió completa de l’actualitat amb una 

introducció històrica.  
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Hem agafat una perspectiva molt més ampla del focus lingüístic inicial —que hem transportat 

a una vessant més social—, i considerem que aquesta desviació és una gran fortalesa. És una 

mostra que la llengua és inherent a la societat i viceversa. 

Entenem aquest estudi com un article d’investigació amb algunes justificacions. Pot ser un 

material de consulta dirigit per exemple a alumnes de francès com a llengua estrangera que 

vulguin tocar qüestions culturals i socials sobre França i entendre l’actualitat. El fet que estigui 

redactat en català permet que alumnes de tots els nivells puguin satisfer la seva curiositat —

perquè no sempre es desperta la curiositat lingüística a la mateixa velocitat que la curiositat 

social i cultural. Aquesta anàlisi és una explicació des del nivell zero de la situació actual, 

pautada des del principi per un corpus molt valuós i amb un component lingüístic que li dóna 

una riquesa i l’apropa a la realitat. 

Però l’aprenentatge que se’n pot extreure va més enllà de la realitat social. En el pla lingüístic, 

permet aprendre lèxic i característiques del francès col·loquial i oral que s’allunyen de 

l’estàndard. Quant a la sociolingüística, ens apropa a la comprensió de les varietats de la 

llengua aplicades a partir de l’anàlisi a la llengua francesa, ens mostra les connotacions 

d’algunes variants i l’impacte que té la llengua en la societat.  

Algunes línies de treball que queden obertes a partir d’aquest estudi són la creació d’una 

identitat a través de la llengua o les oposicions de personatges que mostren les diferents 

varietats lingüístiques dins de la banlieue. També seria interessant estudiar en quins sectors de 

la població francesa tenen més èxit les novel·les de Guène, o treballar a fons sobre la recepció 

de les obres de l’autora i l’opinió pública francesa respecte a aquestes obres.  

La nostra anàlisi és un punt de partida i ofereix conclusions molt interessants. A priori sembla 

que el llibre Les gens du Balto, de Faïza Guène, descrigui un món tancat o inaccessible, motiu 

pel qual la seva llengua —pròpia de les banlieues— és objecte d’estudi. No obstant això, 

després d’estudiar-lo ens adonem que, en realitat, és més aviat un passatge entreobert, una 

invitació a penetrar en un món que ningú no vol veure. L’objectiu del llibre és enderrocar els 

murs de la incomprensió mútua. I no és aquesta, de fet, la funció social del llenguatge? 
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6. ANNEXOS 

6.1. Annex 1. Capítol que s’ha utilitzat per al buidatge 

Magalie Fournier, dite la blonde, 

la traînée ou la meuf de Quetur 

 

J’ai envie de mourir. Je sais pas à quoi ça ressemble la mort mais là, j’ai envie, tout de suite. 

Je veux die. 

Mon père m’a confisqué mon portable, paraît que j’ai fait exploser la facture. Il exagère 

toujours, celui-là. Attends, ça va, 380 euros, c’est pas la mer à boire ! 

Comment je vais faire maintenant ? 

« Tu t’en passeras ! On s’en est bien passés nous à notre époque ! » 

Lol. Ils me font rigoler à me sortir des phrases de ce genre-là. Dsl si je suis pas née avant 

Jésus-Christ. Pardon de pas avoir connu l’âge de pierre. S’ils ont réussi à communiquer par 

signaux de fumée toute leur jeunesse alors tant mieux pour eux sauf que je sais pas s’ils sont 

au courant mais là, on est en 2008. Mes parents, ils sont bloqués dans une sphère temporelle. 

Sérieux, ils sont restés coincés en 1970 les pauvres. Hé ho ! Y a quelqu’un ? Le minitel avec 

clavier à chiffres romains c’est terminé ! Debout là-dedans ! 

Je suis enfermée dans ma chambre depuis le début d’après-midi. 

Si Tani m’appelle, je suis mal. J’avais rendez-vous avec lui à 18 heures derrière le parking de 

Conforama. Il va penser que je l’esquive. 

Mais qu’est-ce qu’ils croient ? Qu’être parent ça donne tous les droits ? On n’est pas à l’ONU 

ici. En plus, leur nouveau truc c’est interdiction formelle de traverser la grande cité. Ils ont 

peut-être la trouille que je me fasse serrer dans une tournante, qu’on me rackette ou d’autres 

trucs qu’ils ont vus à la télé. Comme si ça suffisait pas de m’imposer un couvre-feu à seize 

ans et de m’emmener de force chez le nutritionniste une fois par semaine parce que style, 

ouvrez les guillemets, je suis anorexique. Envoyez-moi témoigner chez Delarue tant qu’on y 

est. N’importe quoi ! Whatever, je m’en tape. 

C’est l’enfer depuis que le vieux a appris que je sortais avec un « gitan ». Il fait aucune 

différence entre un gitan, un Turc, un Arabe ou un singe. C’est vraiment un gros raciste mon 
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père. La honte. C’est démodé le racisme que je sache. Si seulement il pouvait aimer les gens 

comme il aime son labrador, sa vie serait beaucoup plus marrante. 

Et puis l’histoire du shit qu’ils ont retrouvé dans mon sac à dos, ça a gâté encore plus mon 

affaire. 

Alors ma mère me saoule tous les jours pour que je fréquente Karine Z., une fille du lycée 

Simone-de-Beauvoir. La pauvre, elle croit que c’est une fille bien, « une bonne 

fréquentation », c’est ce qu’elle répète souvent. Maman, elle est complètement à l’ouest. 

D’abord on est en 2008 comme je l’ai déjà dit et en 2008, on ne se « fréquente » plus, on 

traîne ou on sort ensemble à la rigueur mais plus personne ne se fréquente. J’ai raison, ils 

sont bloqués dans les années soixante-dix ces pauvres gens. 

Bref, en tout cas, ce bout de chichon qu’ils ont trouvé dans mon sac, c’est la même Karine 

Z. qui me l’a filé, cette toxico en a toujours plein sur elle. Question « fréquentation » merci 

beaucoup, elle a attrapé une infection des muqueuses à treize ans cette crasseuse. Je jouais 

encore à la Barbie à cette époque qu’elle en était déjà à son cinquantième mec. S’il y avait une 

date limite pour les êtres humains, c’est sûr qu’elle serait déjà périmée comme un vieux brie 

paumé au fond du rayon d’un supermarché. 

Ces jours-ci, c’est la guerre à la maison, des embrouilles tous les jours ou presque. À côté 

l’Irak, c’est Disneyland. Du coup, ma mère prend des tas de médicaments génériques contre 

l’anxiété et elle lit des bouquins censés l’orienter dans mon éducation. Ça va de Comprendre 

son ado à Comment gérer une crise qui tourne mal en passant par L’Attitude à adopter face à l’anorexie 

de son enfant. Elle devrait plutôt se mettre à lire : Mon mari a du cholestérol, il est raciste et on ne dort 

plus dans le même lit. Lol. 

Les mecs qui font ces bouquins, ces moralistes à la noix, ils se permettent d’écrire ces trucs 

pourris mais je suis certaine que leur vie à eux, elle doit pas être géniale non plus. Sinon ils 

écriraient autre chose. 

« Je t’interdis d’aller voir ton gitan ! J’vais finir par sortir mon fusil et lui en coller une dans la 

tête, j’le buterai et toi avec ! Qu’est-ce que tu cherches ? Hein ? Tu veux finir comme ta sœur ? 

C’est ça ? » 

Ah bah voilà… On y est. Il parle de Virginie. Ma grande sœur qui travaille à la télé. Elle a 

quitté ce bled pourri et notre famille avec pour aller à la capitale. Moi, le fond de ma pensée, 

c’est qu’elle a bien eu raison de se tirer, et dès que j’aurai l’occasion, c’est certain que je ferai 
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exactement pareil. Mes parents lui en veulent à mort. Elle s’est barrée avec un producteur de 

cinquante ans, marié, père de quatre enfants et juif marocain. Ça faisait déjà trop pour le 

crâne du vieux. Non mais franchement fallait voir sa tête. Lol. 

Maman pour le consoler disait quelquefois : « Tu sais, Jules, il aurait pu être noir. » Tout ce 

qu’il sait faire le vieux quand il est dégoûté ou en colère, c’est caresser Perno, notre labrador. 

C’est le présentateur du journal de 13 heures qui lui a donné l’idée du nom de son chien. Il 

trouvait ça mignon. 

Bref, si les parents se mettent dans tous leurs états, je pense que c’est juste qu’ils ont peur 

que je me casse comme Virginie et que je les abandonne entre leurs médocs et le labrador. 

Mais le pire qui pourrait leur arriver est que je tombe enceinte d’un « gitan », comme ils disent. 
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6.2. Annex 2. Fragments del llibre 

France Bleu île-de-France 

Que s’est-il passé au Balto, ce tranquille bar-tabac de Joigny-les-Deux-Bouts, dans la nuit de 

vendredi à samedi ? C’est la question à laquelle devront répondre les enquêteurs après la 

découverte, ce matin, du corps de Joël Morvier, le patron de l’établissement que les 

gendarmes ont retrouvé le centre lardé de sept coups de couteau et le visage tuméfié. 

Spontanément, habitués et simples badauds ont afflué vers le bar pour rendre un dernier 

hommage à celui que tout le monde, ici, surnommait amicalement « Jojo ». Des pleurs, des 

visages graves, de l’incompréhension surtout. Ici, tout le monde se demande qui a pu en 

vouloir à Joël Morvier, cette figure si appréciée de Joigny-les-Deux-Bouts. L’enquête 

commence à peine mais déjà les esprits s’échauffent, certains évoquant la découverte d’un 

nouveau tueur en série, d’autres privilégiant la thèse d’une soirée qui se serait mal terminée. 

Alors que les premiers témoins vont être entendus dès cet après-midi dans les locaux de la 

gendarmerie, le maire Pierre Ledoux a tenu, à notre micro, à calmer les esprits. « Même si à 

l’heure qu’il est aucune piste n’est écartée, il n’y a aucune raison de penser qu’il puisse s’agir 

de l’acte d’un tueur en série. Je demande donc à tous les Joigniens la plus grande sérénité. 

Nous traversons une épreuve difficile mais Joigny-les-Deux-Bouts en a connu d’autres et j’ai 

toute confiance en mes concitoyens pour traverser celle-ci, encore une fois, dans la plus 

grande sérénité. Je crois que la justice doit faire son travail et la meilleure chose que nous 

puissions faire pour l’aider est de nous préparer à affronter la vérité, toute la vérité. » 

France 3 Île-de-France 

Du nouveau dans l’affaire de Joigny-les-Deux-Bouts. Depuis la confirmation, il y a quelques 

jours, qu’il n’y avait eu aucune effraction la nuit du meurtre et que la recette du jour n’avait 

pas été dérobée, on s’oriente de plus en plus vers l’hypothèse d’un règlement de comptes. 

D’après une source proche de l’enquête, les conclusions de la police scientifique et le 

témoignage clé d’un adolescent déficient mental peuvent même laisser espérer un 

dénouement rapide de l’affaire, ce que confirme, en ces termes, le commandant Vincent 

Bergues : « Eu égard aux éléments afférents à l’enquête et sans abandonner en tout état de 

cause l’hypothèse d’un crime crapuleux, il est certain que la piste d’un règlement de comptes 

est aujourd’hui privilégiée. Mais je vous rappelle que l’enquête est toujours en cours et donc 

qu’il m’est impossible d’être totalement affirmatif eu égard à votre question. Je vous 

remercie. » 
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Le Parisien – Édition Oise 

Les esprits s’échauffent à Joigny-les-Deux-Bouts. Alors que la ville bruisse de rumeurs sur la 

possible mise en examen du principal témoin, la mère de cet adolescent de treize ans, 

déficient mental, dénonce déjà une « putain d’erreur judiciaire ». 

Dans son dernier point presse, le procureur de la République a refusé de parler de « suspect », 

se contentant de préciser que des « zones d’ombre » subsistent sur ce qui a pu se passer au 

Balto, le soir où Joël Morvier a trouvé la mort. 


