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Resum 

En una societat multilingüe com la catalana, les joves d’origen marroquí presenten un 

repertori lingüístic variat, amb llengües del país d’origen, de la societat d’arribada i 

d’estrangeres. D’entre totes, l’àrab marroquí és l’objecte central d’aquest estudi, per tal 

d’ampliar l’escassa recerca que hi ha sobre l’adquisició i transmissió de la llengua entre 

els membres d’aquest col·lectiu. Per entendre quins factors propicien i dificulten el 

manteniment o l’adquisició de la llengua, s’han enquestat dos grups de noies d’origen 

marroquí: deu nascudes a Catalunya, i disset que van venir a la comunitat autònoma en 

la infància o preadolescència. També s’ha estudiat la relació entre les actituds 

lingüístiques i la construcció de la identitat, gràcies a cinc entrevistes etnogràfiques 

semidirigides. A través d’una metodologia qualitativa i descriptiva, s’han respost les 

dues preguntes de recerca a l’anàlisi, que mostra que hi ha set factors que influeixen, 

positivament o negativament, en l’adquisició i transmissió de la llengua: 1) la 

transmissió lingüística intergeneracional inversa —quan les filles transmeten la llengua 

o les llengües als progenitors, 2) la relació amb la família del Marroc, 3) l’escolarització 

en edats primerenques, 4) l’exposició i la producció en àrab marroquí, 5) la generació 

immigrant, 6) el rol tradicional de les mares, i 7) la jerarquia entre els germans i 

germanes. Les dades també mostren que les noies es posicionen de diferents maneres 

pel que fa a la seva identitat, a més, destaca una actitud positiva envers el manteniment 

de l’àrab marroquí per part de les que s’identifiquen amb la llengua. En darrer terme, 

l’estudi ha servit per explicar i donar a conèixer als lectors la situació sociolingüística de 

les joves a Catalunya. 

Paraules clau: àrab marroquí a Catalunya, manteniment de la llengua, pèrdua de la 

llengua, adquisició de la llengua, transmissió de la llengua d’origen. 

 

Resumen 

En una sociedad multilingüe como la catalana, las jóvenes de origen marroquí presentan 

un repertorio lingüístico variado, con lenguas del país de origen, de la sociedad de 

acogida y de extranjeras. De entre todas, el árabe marroquí es el objeto central de este 

estudio, con el fin de ampliar la escasa investigación existente sobre la adquisición y 

transmisión de la lengua entre los miembros de este colectivo. Para entender qué 

factores propician y dificultan el mantenimiento o la adquisición de la lengua, se han 

encuestado dos grupos de chicas de origen marroquí: diez nacidas en Cataluña, y 

diecisiete que llegaron a la comunidad autónoma en la infancia o preadolescencia. 

También se ha estudiado la relación entre las actitudes lingüísticas y la construcción de 

la identidad, gracias a cinco entrevistas etnográficas semidirigidas. A través de una 

metodología cualitativa y descriptiva, se han respondido las dos preguntas de 

investigación en el análisis, que muestra que hay siete factores que influyen, positiva o 

negativamente, en la adquisición y transmisión de la lengua: 1) la transmisión 

lingüística intergeneracional inversa —cuando las hijas transmiten la lengua o las 

lenguas a los progenitores, 2) la relación con la familia de Marruecos, 3) la 
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escolarización en edades tempranas, 4) la exposición y producción en árabe marroquí, 

5) la generación inmigrante, 6) el rol tradicional de las madres, y 7) la jerarquía entre los 

hermanos y hermanas. Los datos también muestran que las chicas se posicionan de 

diferentes maneras en cuanto a su identidad, además, destaca una actitud positiva hacia 

el mantenimiento del árabe marroquí por parte de las que se identifican con la lengua. 

En última instancia, el estudio ha podido explicar y dar a conocer a los lectores la 

situación sociolingüística de las jóvenes en Cataluña. 

Palabras clave: árabe marroquí en Cataluña, mantenimiento de la lengua, pérdida de la 

lengua, adquisición de la lengua, transmisión de la lengua de herencia.  

 

Abstract 

In a multilingual society such as Catalonia, young women of Moroccan origin have a 

rich linguistic repertoire, with languages from the country of origin, from the host 

society and foreign languages. Moroccan Arabic is the central object of this study, 

which is intended to fill the research gap on acquisition and transmission of the 

language among the members of this group. To understand which factors favour and 

hinder the language maintenance and acquisition, two groups of young women of 

Moroccan origin were surveyed: ten born in Catalonia, and seventeen who arrived in the 

autonomous community in childhood or preadolescence. The relationship between 

linguistic attitudes and the construction of identity has been also studied through five 

semi-structured ethnographic interviews. Through a qualitative and descriptive 

methodology, the research questions have been answered in the analysis, which shows 

that there are seven factors that influence, positively or negatively, the acquisition and 

transmission of the language: 1) reverse intergenerational language transmission —

when the daughters pass on the language or languages to their parents, 2) the 

relationship with the family in Morocco, 3) early schooling, 4) the input and output in 

Moroccan Arabic, 5) the immigrant generation, 6) the traditional role of mothers, and 7) 

the hierarchy among the siblings. The data also show that the girls position themselves 

differently in terms of their identity, in addition, those who identify with the language 

display a positive attitude towards the maintenance of Moroccan Arabic. Ultimately, the 

study was useful to bring awareness of the sociolinguistic situation of these young 

women in Catalonia. 

Key words: Moroccan Arabic in Catalonia, language maintenance, language acquisition, 

heritage language transmission. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Segons l'informe més recent de l'Idescat (2017), es calcula que a Catalunya viuen més 

de 218.000 persones d’origen nord-africà, moltes de les quals són residents a la 

província de Barcelona (Idescat, 2016). D’entre aquestes, les que provenen del Marroc 

són majoria, amb 207.082 persones, talment que han esdevingut la principal minoria 

ètnica de tot Catalunya1. Des de l’any 2013, a més, l’àrab ha passat a ser la primera 

llengua al·loglota (és a dir, la primera llengua diferent de les oficials en el territori) amb 

la qual s’identifica el jovent de 15 anys i més a Catalunya (Idescat, 2013) —malgrat que 

l’informe no té present els dialectes locals de l’àrab i els agrupa com un tot.  

Aquesta nova realitat sociolingüística va arrencar una sèrie de debats i recerques durant 

la primera dècada del 2000 sobre les llengües dels adolescents i joves d’origen 

immigrant no espanyol, tant en congressos com en obres escrites (Alarcón, 2010, p. 15). 

Tanmateix, els estudis sobre el col·lectiu dels joves marroquins i les llengües que parlen 

han estat pocs. Per una part, els pocs treballs existents sobre el col·lectiu no són recents 

—el punt àlgid d’investigacions va ser entre els anys 2005-2010. Per l’altra, gran part 

dels treballs no van més enllà de la situació de l’àrab en l’àmbit educatiu2 o de meres 

descripcions estadístiques sobre la xifra de parlants d’àrab a Catalunya (Comellas, 

Junyent, Cortès-Colomé, Barrieras, i Fuentes-Calle, 2017; i les estadístiques de 

l’Idescat). Si bé és cert que els investigadors del CUSC i la Xarxa CRUSCAT l’any 

2008-2009 van dur a terme un estudi sobre el repertori lingüístic dels joves marroquins 

a Catalunya (Vila, Sorolla, i Larrea, 2013), és important notar que els resultats giren 

entorn de la supeditació del català respecte al castellà quan és adquirit o après per tals 

immigrants. Així i tot, de les dades obtingudes en l’estudi, se’n desprèn un esbós de 

l’adquisició de l’àrab marroquí, llengua de comunicació quotidiana originària del 

Marroc (anomenada també darija), per part dels joves amb arrels marroquines a 

Catalunya. 

                                                 
1 Cal dir que, en els informes demogràfics als quals s’ha pogut accedir i que es mencionen al llarg del 

treball, no hi consta la població d’origen marroquí amb nacionalitat espanyola, com tampoc la seva 

descendència, ni aquells que no tenen regularitzada la seva situació administrativa.  
2 A Catalunya, recentment s’ha estudiat l’educació formal en àrab que poden rebre els estudiants de 

primària i secundària d’origen marroquí en la societat catalana (vegeu estudi de Pedregosa i Molina 

(2015)). En l’ensenyament de la llengua i cultura d’origen de manera reglada (com en el programa 

LACM) o en la contractació de mediadors (Castellanos, Akioud, 2013, p. 89), només es contempla l’àrab 

estàndard modern —varietat lingüística que gaudeix de més prestigi— i es passa per alt que els 

marroquins i marroquines no són nadius en tal varietat, sinó que ho són en l’àrab marroquí. 
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D’aquesta manera, s’ha pogut constatar que no s’ha fet cap estudi específic sobre el 

manteniment, pèrdua o adquisició de l’àrab marroquí dels joves marroquins que viuen a 

Catalunya, mentre que les llengües parlades pels immigrants en altres llocs sí que han 

estat estudiades amb profunditat, com l’espanyol dels hispanoamericans que emigren a 

Amèrica del Nord (vegeu Polinsky, 2011, pp. 24-25; o DeMelo, 2014; entre d’altres).  

1.1. Objectius  

L’objectiu d’aquest treball és analitzar, des d’una perspectiva sociolingüística, els 

factors que afavoreixen l’adquisició de l’àrab marroquí i els factors que condueixen a la 

seva pèrdua en les joves marroquines de segona generació (nascudes a Catalunya) i 

generació i mitja (migrades a Catalunya durant la infància i la preadolescència, això és 

abans dels 12 anys). A través d’enquestes i entrevistes a joves d’origen marroquí es 

pretén descobrir el com i el perquè d’aquesta realitat lingüística.  

Paral·lelament, també s’analitza si les actituds lingüístiques que presenten envers 

l’adquisició de l’àrab marroquí com a llengua d’origen (llengua dels immigrants i dels 

seus fills que es transmet generació rere generació a la llar), o bé l’adquisició de l’àrab 

marroquí com a llengua addicional (llengua que s'estableix en el repertori lingüístic del 

parlant després de la primera llengua i la llengua d’origen), es correlaciona amb la 

construcció de la identitat d’aquest col·lectiu.  

1.2. Preguntes de recerca 

La motivació que va encetar aquest estudi és voler donar una resposta a una situació 

lingüística propera, però, alhora, poc tractada. D’aquesta manera, es volen respondre les 

preguntes següents: 

1. Quins són els factors o variables decisius que propicien o dificulten el 

manteniment de l’àrab marroquí en la comunitat de joves marroquines nascudes 

o vingudes en la infància o preadolescència a Catalunya? 

2. Quina relació hi ha entre la construcció de la identitat de les joves marroquines 

de segona generació i generació i mitja amb les actituds lingüístiques que 

presenten envers el manteniment, pèrdua o adquisició de l’àrab marroquí? 
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1.3. Supòsits de partida 

Així doncs, prenc com a supòsits de partida dues idees: 

1. El manteniment o la pèrdua de l’àrab marroquí com a primera llengua, o bé 

l’adquisició del dialecte com a llengua addicional, de les joves marroquines nascudes o 

vingudes en la infància o preadolescència a Catalunya, estan influïts per l’entorn 

familiar, l’escolar i el comunitari durant les diferents etapes de la vida.  

2. Les joves marroquines de 2a generació i generació 1,5 que viuen a Catalunya, 

cerquen validar la seva identitat cultural híbrida a través de l’ús del castellà i el català, 

sense deixar de banda l’àrab marroquí, si l’han adquirit.  
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2. MARC TEÒRIC 

Abans de començar l’anàlisi de la realitat sociolingüística de les joves d’origen 

marroquí, és important aclarir els conceptes clau que es mencionaran al llarg del treball.  

2.1. Diglòssia  

Una llengua pot bifurcar-se en diferents modalitats d’acord amb l’espai geogràfic que 

ocupa, el temps, el grup social o la situació comunicativa en què es troba, la qual cosa fa 

que es pugui parlar de varietats lingüístiques d’una sola llengua —els dialectes, 

concretament, són varietats que sorgeixen quan la llengua d’un grup de parlants 

comparteix una sèrie de trets lingüístics en un mateix territori.  

Ara bé, la distribució de dues o més varietats en una comunitat de parla (tant com si són 

dialectes com dues llengües diferents) pot donar lloc a una situació diglòssica, en la qual 

hi ha una varietat alta, més prestigiosa i utilitzada en situacions formals i una varietat 

baixa, emprada en contextos informals i quotidians (Fishman, 1972). En tal situació, els 

parlants poden reaccionar de diferents maneres. D’una banda, poden distribuir l’ús de 

cada llengua segons el context de manera conscient. De l’altra, poden dur a terme una 

substitució lingüística de la varietat baixa per la varietat alta sense adonar-se'n o 

volgudament. Com es veurà més endavant, aquesta nomenclatura s'aplica en la 

convivència de les llengües en el context marroquí.  

2.2. La llengua d’origen (LO) 

El terme llengua d’origen (LO), anomenat també llengua familiar, llengua de la 

immigració, llengua dels migrants o llengua d’itinerari vital (terminologia preferent a 

Catalunya3, tant en contextos educatius quan es parla de l’alumnat immigrant, com en 

estudis sociolingüístics) s’usa en contextos migratoris per fer referència a la llengua dels 

immigrants i dels seus fills, la qual es transmet generació rere generació a la llar 

(DeMelo, 2014; Montrul, 2012, p. 3). Tal llengua sol tenir un estatus minoritari en la 

societat d’acollida on resideixen els immigrants, en què predominen altres llengües 

dominants (normalment amb estatus oficial) (Parra, 2018; Polinsky, 2014). En el 

context de la immigració a Catalunya, el terme fa referència a totes les llengües 

                                                 
3 En altres llocs, com a Amèrica del Nord o a altres països anglosaxons, s’empra la denominació llengua 

d’herència (heritage language), mentre que en el context europeu no és habitual. 
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al·loglotes en el territori amb les quals els immigrants estrangers tenen competències i 

connexions personals. 

Si es tenen en compte altres definicions més amplies de llengua d’origen, hi ha alguns 

autors que fan menció del concepte per englobar els individus que no tenen cap 

competència en la llengua i només hi tenen connexions familiars i culturals (Fishman, 

2001, citat per Polinsky i Boon (2014)). Igualment, d’acord amb l’estudi d’Haynes 

(2010) sobre els americans nadius, les llengües parlades per les comunitats indígenes 

també s’inclouen sota el paraigua de llengua d’origen (heritage language).  

Ara bé, la majoria d’autors en l’estudi de les llengües d’origen consideren que els 

parlants d’una LO han de tenir-ne competències lingüístiques, vist que han estat 

exposats a la llengua familiar de manera natural en la infància, mentre que també 

estaven sent exposats a altres llengües. D’aquesta manera, són bilingües (o trilingües, o 

plurilingües) en diferents graus en la LO i en les llengües de la societat d’acollida 

(Valdés, 2000). Acosta (2013) posa en relleu el fet que els parlants de LO generalment 

no comparteixen les mateixes competències comunicatives que els parlants nadius de la 

mateixa llengua, i, Montrul (2008) afegeix que també es diferencien dels parlants de la 

llengua com a L2, L3, etc. Polinsky i Kagan (2007), a més, subratllen que hi poden 

haver parlants que són més competents en la llengua que d’altres, talment que alguns 

són capaços d’entendre la LO, però només poden parlar-la fins a un cert punt (Polinsky, 

2014). Per tant, a mesura que passen els anys, la LO pot perdre’s a escala personal o 

familiar (Haynes, 2010), sobretot si l’exposició a la llengua (input) ha estat insuficient 

(Polinsky, 2014) o si es va adquirir la llengua de la societat d’acollida quan la llengua 

d’origen del parlant encara no estava ben establerta (Fillmore, 1991).  

2.3. La primera llengua (L1) 

Malgrat que l’ús de la denominació llengua materna està molt arrelada a la societat i en 

la comunitat d’investigacions sociolingüístiques, en aquest treball s’ha decidit evitar-ne 

l’ús quan es fa referència a la primera llengua, ja que és un terme imprecís en el context 

multilingüe en què es mou la recerca (la “llengua de la mare” no necessàriament ha de 

ser la L1 del parlant). Per tant, s’entén com a primera llengua (L1) o llengua inicial la 

llengua o llengües que el parlant va adquirir primer, en la primera etapa de socialització, 

de manera inconscient i natural. D’acord amb la teoria innatista, tots els infants són 

capaços d'adquirir qualsevol llengua com a primera, sempre que l’exposició a la llengua 



 

6 

 

(input) hagi estat de 4/5 anys (unes 10.000 hores) i hi hagi hagut l’oportunitat de 

participar en interaccions socials emprant la llengua (output) (Loewen, Sato, 2017). 

Aquesta visió, compartida per molts, contrasta amb el conductisme, que considera que 

els infants imiten allò que senten i adquireixen la llengua per analogia i no per anàlisi —

fet que no s’adiu a la realitat, ja que són capaços de produir formes i oracions que mai 

han sentit abans (d’acord amb Chomsky (1959), els humans tenim la capacitat i aptituds 

de generar un nombre infinit d’oracions amb un conjunt de regles finites).  

Les informants d’aquest treball formen part de diferents fases del procés migratori 

familiar, i, per tant, van adquirir les seves llengües inicials tant al Marroc com a 

Catalunya. Ara bé, com s’ha vist anteriorment, els parlants de LO formen un grup molt 

heterogeni, de manera que a l’hora de delimitar-los s’ha d’anar amb peus de plom. 

Alguns adquireixen la llengua familiar com a L1 (Cummins, 2005, p. 586 citat per 

DeMelo, 2014), si bé a vegades la L1 i la LO del parlant no coincideixen a causa d’un 

procés de substitució lingüística provocat pel procés d’immigració. Això no implica que 

el parlant no pugui identificar-se o comunicar-se amb la LO, ni tampoc que la L1 hagi 

de ser la llengua habitual del parlant.  

2.4. Les llengües addicionals (L2, L3) 

Després que una persona estableix una (o més d’una) L1 en el seu repertori lingüístic, 

pot adquirir una o altres llengües addicionals (L2, L3, etc.) de manera formal o 

informal. En aquest treball s’entén que una llengua addicional s’afegeix al repertori 

lingüístic d’una persona (Soler-Ortínez, 2016) després de les L1 i LO, i, a més, la 

persona ha de ser capaç de comunicar-se en la llengua de manera fluida, que tant pot ser 

oficial o autòctona en la societat on viu, com no. Els parlants no van estar exposats a les 

llengües addicionals durant la infància, de manera que es diferencien de les llengües 

d’origen i les llengües inicials perquè hi van adquirir competències després del període 

crític d'adquisició del llenguatge. La hipòtesi del període crític (Krashen, 1973) planteja 

que l’adquisició d’una (o més d’una) llengua es produeix de manera natural i sense 

esforç durant la primera infància (entre els 0-5 anys)4, i l’habilitat per fer-ho decreix a 

mesura que passen els anys, ja que l’estructura cerebral durant edats primerenques pot 

modificar-se amb més facilitat. Durant el primer any, abans de les primeres paraules, es 

                                                 
4 Cal dir que encara fins a l'actualitat es debaten els anys exactes que ocupa el període crític, perquè les 

estimacions depenen de les variables que l'investigador té en compte en estudis sobre l'adquisició o 

l’aprenentatge de llengües (Paradis, 1999, pp. 59-60; Loewen i Reinders, 2011). 
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parla de l’existència de precursors del llenguatge que els bebès empren per expressar-se 

(plors involuntaris, balbotejos, gestos, etc.). Aleshores, els nadons produeixen les seves 

primeres paraules i amplien aquest repertori fins als 2 anys, arribant a produir uns 100 

mots en la/les L1. A partir d’aquí, ja són capaços de formar oracions simples, i, en 

diferents etapes fins als 4 o 5 anys, van adquirint les bases de la sintaxi, fonologia i lèxic 

de la/les L1 (Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, 2015).  

2.5. Adquisició vs. aprenentatge d’una llengua 

Krashen (1987, p. 10) fa una distinció entre adquisició i aprenentatge d’una llengua, la 

qual és pertinent per a aquest treball. D’una banda, l’adquisició d’una llengua és 

implícita i succeeix de manera natural, tal que s’assembla a l'adquisició de la primera o 

primeres llengües dels infants. Com que és un procés inconscient, els parlants no 

s’adonen que estan adquirint una llengua, i se centren a usar-la per comunicar-se. Per 

consegüent, internalitzen les regles lingüístiques de la llengua de manera no formal. 

D’altra banda, l’aprenentatge d’una llengua és explícit i ocorre de manera conscient a 

través d’una instrucció formal, és per això que els parlants aprenen les regles 

gramaticals i la normativa de la llengua. 

Si bé els parlants de llengües addicionals tant poden aprendre com adquirir una llengua, 

els parlants de LO sols l’adquireixen. Tanmateix, a causa d’una adquisició incompleta o 

limitada en la llengua, com per una possible interrupció de la transmissió lingüística 

intergeneracional5, alguns parlants de LO opten per millorar les competències ja 

adquirides en entorns formals. 

2.6. Parlants bilingües, trilingües o plurilingües 

Els processos migratoris han convertit Catalunya en un territori multilingüe on 

coexisteixen diferents llengües en la societat (Centro Virtual Cervantes, 2018) a banda 

de les oficials (el català, la llengua de signes catalana, el castellà, l’aranès). En aquest 

sentit, els parlants d’origen estranger (i, per tant, els d’origen marroquí) són competents 

en una àmplia varietat de llengües, talment que podrien classificar-se en diferents rangs 

segons el nombre de llengües que coneixen. D’aquesta manera, trobem persones 

bilingües, capaces de conèixer i dominar dues llengües; trilingües, capaces de fer-ho en 

                                                 
5 “El procés a través del qual una llengua es transmet o no de progenitors a fills en el si de la família. La 

mesura en què es produeix aquesta transmissió té un impacte important en el seu present i futur.” 

(Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2015, p. 

18). 
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tres llengües; i, fins i tot, persones plurilingües, les quals poden dominar i conèixer més 

de tres llengües. Vila, Sorolla, i Larrea (2013, p. 187) van poder extreure la conclusió 

que “una majoria del jovent immigrat d’origen marroquí posseeix un repertori 

plurilingüe que fàcilment arriba a les quatre o cinc llengües”, encara que els nivells de 

competència específics de cada individu són difícils de delimitar, ja que algú bi-/tri-

/plurilingüe sempre domina certes llengües per sobre d’altres. A més, a causa de la 

dinàmica que existeix entre les llengües dominants i les llengües d’origen, és habitual 

que un mateix parlant alterni diferents llengües en un únic discurs o oració, és a dir, que 

sorgeixi el fenomen del canvi de codi (code-switching) (Juarros, 2014). En aquest sentit, 

en altres estudis (Dewaele, 2014), s’ha pogut veure un patró comú en els parlants 

plurilingües: mentre que els més joves segueixen pràctiques de canvi de codi amb amics 

i companys amb freqüència, els més adults no ho fan tant.   

Tot i que no hi ha unes definicions consensuades per la comunitat d’estudis, m’he 

adherit a la definició de Lüdi (1998) per classificar els tipus de bilingües (o trilingües, 

plurilingües) segons el moment en què van adquirir les llengües. D’una banda, quan els 

infants han estat exposats a diferents llengües des que van néixer i durant el període 

crític d’adquisició (dels 0 als 5 anys), es parlarà d’adquisició simultània de dues/tres L1. 

En aquest sentit, si es vol augmentar la possibilitat de mantenir la LO com una de les 

L1, és important que els nens i nenes hagin adquirit els fonaments de la llengua familiar 

abans de ser exposats a la llengua dominant de la societat (normalment s'hi exposen 

quan són escolaritzats) (Montrul, 2008). Si això no succeeix, hi ha la probabilitat d’una 

adquisició receptiva en la llengua d’origen, de manera que la persona entén la LO (la 

qual no coincideix amb la seva L1), però no pot comunicar-s’hi de manera eficaç 

(Potowski, 2013). D’altra banda, quan els infants han tingut el primer contacte amb una 

o més d’una llengua addicional, després del període crític, s’anomenarà adquisició 

seqüencial d’una L1 i una L2, L3, etc.  

Com s’ha vist, els parlants tenen experiències molt diferents, i, a vegades, l’adquisició 

depèn de les actituds que té el parlant envers les llengües, cosa que es veurà a 

continuació.  
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2.7. Les actituds lingüístiques  

Des d’una perspectiva sociolingüística, les actituds lingüístiques agrupen el conjunt  de 

manifestacions que un individu pren envers el seu codi lingüístic i altres codis. Aquestes  

manifestacions han estat apreses durant el llarg procés de socialització que comença en 

la infància, per després exterioritzar-les en contextos i situacions socials (Montoya, 

2013; Moreno, 2009; Carulla, 2006, p. 118). Així doncs, poden donar-se de manera 

conscient com subconscient, sobretot en persones que comparteixen una cultura i 

identitat híbrida, ja que hi ha una varietat de factors socials, individuals i culturals que 

estan en joc —des de l’entorn familiar a l’escolar, passant per l'edat o el gènere de la 

persona, fins als valors culturals compartits per una comunitat. 

D’entre aquests factors, en els processos migratoris, és important destacar l’entorn i el 

context social, ja que les pràctiques i els usos de les llengües conegudes pel parlant 

poden basar-se en el fet de si una llengua és dominant o no en la societat. En aquest 

sentit, si la llengua d’origen només s’empra a la llar, és possible que els parlants no la 

valorin i decideixin no emprar-la més (Montrul, 2012, p. 34), sobretot quan encara són 

infants. Aquesta situació s’ha pogut veure en l’estudi d’Alarcón (2010, pp. 204-205), en 

què un jove d’origen marroquí no voldria transmetre l’àrab marroquí als seus fills (la 

tercera generació) pel fet d’estar vivint a Catalunya. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 

que es tracta d’un cas individual i que no s’ha trobat cap publicació que tracti les 

actituds lingüístiques (de rebuig o d’apreciació envers la LO i la L1) que presenten els 

joves migrants marroquins a Catalunya, mentre que fora de Catalunya sí que s’han fet 

recerques sobre altres col·lectius immigrats.  
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3. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ A 

CATALUNYA 

3.1. Darrera onada migratòria a Catalunya 

L'arribada d’immigrants a Catalunya s’ha accentuat a partir del segle XXI, tot i que va 

començar abans amb immigrants que provenien de tot Espanya. Contràriament a les 

migracions espanyoles, la procedència i les llengües d’origen de la darrera onada 

migratòria a Catalunya han estat molt heterogènies (Comajoan et al., 2013), fet que ha 

obligat a generar noves mirades cap al col·lectiu. 

Entre l’any 2001-2008, la població de Catalunya va registrar un dels creixements més 

alts de la seva història per raó de les noves immigracions (Idescat, 2008). Tal com 

exposa Alarcón (2010, p. 15): 

Catalunya ha viscut durant la darrera dècada un procés de rejoveniment gràcies a la 

recepció de persones immigrants situades majoritàriament entre els 25 i 40 anys —edats 

inferiors a l’edat mitjana de Catalunya— i amb majors taxes de natalitat que la població 

autòctona. 

 

Tant és així que, actualment, els estrangers d'entre 30-54 anys formen el grup més 

nombrós per edat (el 46, 31%, gairebé la meitat sobre el total d’immigrants), segons 

dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Així mateix, la majoria té 

descendència, la qual s’ha convertit en una part important del teixit social de Catalunya 

(els anomenats immigrants de segona generació i generació i mitja). Amb tot, el 

nombre d’estrangers empadronats constitueix el 13,78% sobre els 7,5 milions 

d’habitants a Catalunya, i la província de Barcelona n’acull el nombre més gran: 

711.314 de la xifra total (Idescat, 2017).  

D’entre tots ells, la comunitat marroquina destaca per sobre les altres comunitats 

estrangeres amb diferència (vegeu figura 1). Per consegüent, constitueix gairebé el 20% 

del total de la població estrangera a Catalunya, amb concretament 207.082 persones, i 

sembla que es mantindrà estable en el futur (vegeu figura 2).  
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Figura 1. Gràfic de la població estrangera per país d’origen a Catalunya l’any 2017. Extret de “Població 

estrangera per països” de l’Idescat. Llicència CC BY Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

 
 
Figura 2. Gràfic de l’evolució de la població amb origen geogràfic al Marroc, al llarg de l’any 2000-

2017, a Catalunya. Extret “d’Evolució de la població total i estrangera. Origen: Marroc” de l’Idescat. 

Llicència CC BY Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

És important subratllar que dins de les xifres mencionades no s’inclou la població 

d’origen estranger (ni, per consegüent, d’origen marroquí) que no té regularitzada la 

seva situació administrativa, com tampoc la població que té la nacionalitat espanyola —

moltes persones es van acollir als processos de regularització extraordinària que es van 
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dur a terme en les lleis d’estrangeria durant el període comprés entre l’any 1990 i el 

2005 (El Mundo, 2005a, 2005b). 

3.2. La ‘segona generació’ i la ‘generació i mitja’ 

d’immigrants  

 

Les denominacions generació i mitja, segona generació i tercera generació 

d’immigrants al·ludeixen als fills i filles dels immigrants que s’estableixen en una 

societat nova. El terme generació i mitja inclou els migrats al país d’acollida durant la 

infància i la preadolescència; el terme segona generació inclou els nascuts al país 

d’acollida al qual van emigrar els seus pares; mentre que el terme tercera generació 

inclou els fills i filles nascuts en la societat d’acollida de pares que formen part de la 

segona generació i la generació i mitja. En aquest sentit, la segona i tercera generació 

identifiquen com a immigrants a individus nascuts al país d’acollida i que no han migrat 

en cap moment. Aquestes expressions han suscitat molt de debat entre els sociòlegs, vist 

que planteja un ús agramatical del mot “immigrant”6, a banda d’establir una divisió 

entre els “autòctons” i “aquells que no ho són”, de manera que sembla que la condició 

d’immigrant sigui hereditària (Aparicio, Tornos, 2006; García, 2003). 

Si bé s’entenen les raons perquè es rebutja l’ús de tals expressions, en aquest treball s’ha 

decidit emprar-les per facilitar la comprensió de les dades i resultats. La generació i 

mitja, doncs, remet als fills i filles de famílies d’origen marroquí que es van establir a 

Catalunya en edats primerenques fins a la preadolescència, i que, per tant, han viscut a 

la societat catalana la major part de les seves vides, mentre que la segona generació fa 

referència als fills i filles de famílies d’origen marroquí que van néixer a Catalunya. Cal 

dir que s’ha exclòs de l’estudi l’última generació d’immigrants (la tercera), perquè els 

que la conformen encara són infants i cap té la majoria d’edat. Per tant, l’objecte 

principal del meu estudi sobre els joves d’origen marroquí és el grup b) dels tres grups 

que Alarcón (2010, p. 13) va establir per classificar la immigració juvenil: a) joves 

immigrants amb un projecte migratori propi; b) joves fills d’origen immigrant nascuts a 

Catalunya o arribats en la infància (o preadolescència), i c) joves fills d’immigrants 

arribats a Catalunya després de la infància (o preadolescència).  

                                                 
6 DIEC2: “Que immigra, que ha immigrat”. 
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3.3. Les llengües o varietats lingüístiques dels migrants 

vinguts del Marroc  

Quan es mencionen les llengües parlades al Marroc, se’n sol identificar una sola amb el 

país: l’àrab. Si bé és cert que l’àrab és una macrollengua, és a dir, que la llengua existeix 

en diferents varietats que porten el mateix nom (SIL International, 2017), el concepte 

“d’un estat, una llengua” està molt allunyat de la realitat multilingüe que viuen els 

habitants del Marroc. En diferents graus, la majoria coneix les llengües o varietats 

lingüístiques següents (Ennaji, 2005): 

1) L’àrab clàssic, que és la llengua reservada per als contextos religiosos (l’Alcorà, 

el llibre sagrat pels musulmans, està escrit en aquesta llengua).  

2) L’àrab estàndard modern, que és la varietat lingüística que descendeix de l’àrab 

clàssic i s’usa en contextos formals, com a l’escola i als mitjans de comunicació 

(Sánchez, 2001, p. 2). 

3) L’àrab marroquí (anomenat també darija), dialecte que engloba els àrabs 

regionals del Marroc i que s’utilitza en contextos col·loquials i informals (tant al 

carrer i a casa com en programes, telenovel·les o sèries de televisió autòctons). 

Al llarg de la seva existència, ha estat fortament influït pel francès, l’amazic i 

l’espanyol, tot i que s’ha mantingut força uniforme. A causa de la situació 

diglòssica en el qual es troba respecte de l’àrab clàssic i de l’àrab estàndard 

modern —que són les varietats de prestigi— (Linguapax International, 2017), no 

ha estat codificat de manera normativa (Moscoso, 2005, p. 9). El fet de no tenir 

un alfabet oficial, però, ha motivat que els mateixos parlants estandarditzin 

l’àrab marroquí per mitjà de transcripcions pròpies, compartides per la 

comunitat, en els alfabets àrab i llatí. 

4) Les llengües colonials (l’espanyol i el francès), que van establir-se a la societat 

marroquina després de la colonització francesa i espanyola de principis del segle 

XX (Fernández, 2014). D’una banda, el francès té l’estatus de segona llengua en 

la societat; de l’altra, l’espanyol té l’estatus de llengua estrangera. Juntament 

amb l'àrab modern i l’àrab clàssic, el francès gaudeix de prestigi socialment. 

5) L’amazic, parlat per un gran nombre d’habitants del Marroc (Enciclopèdia 

Catalana, 2018). Està ramificat en moltes branques lingüístiques que solen 

aglutinar-se sota el mateix paraigua “d’amazic”, tot i que les més esteses són el 
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taixelhit, el tamazight i el rifeny (vegeu taula 1). Al Marroc, l’amazic ha sofert 

processos de minorització des dels seus inicis fins a l’actualitat (Castellanos, 

Akioud, 2013), no només marginant-lo del sistema educatiu i d’altres serveis 

públics, sinó que no va ser fins a l’any 2011 que el govern marroquí el va 

declarar oficial en l’article 5 de la constitució, després d’una sèrie de protestes 

durant la Primavera Àrab (Fernández, 2014). Tanmateix, en la pràctica actual, 

l’amazic encara manté un rang inferior a l’àrab. Atesa la mescla d’ètnies al 

Marroc, val la pena recalcar que els amazics amb arrels aràbigues no 

necessàriament tenen competència en àrab o viceversa. 

En el context de Catalunya, la xifra estadística de parlants d’amazic que mostren els 

organismes oficials no s’adiu a la situació real a causa de la diglòssia i subordinació 

lingüística que afronta amb l’àrab, fet que provoca que “moltes vegades, com a resultat 

de l’actitud dels parlants mateixos, l’amazic passi a ser etiquetat, simplement, com a 

àrab, marroquí, o qualsevol altra varietat dialectal” (Pedregosa, Molina, 2015, p. 33) o 

sigui ocultat pels mateixos usuaris (Comellas et al., 2010, p. 58). En les dades recollides 

per l’Idescat (2013) s’observa que un 0,52% de la població de 15 anys i més s'identifica 

amb l'amazic, en contrast amb el 2,11% que s’identifica amb l'àrab. Igualment, l’amazic 

és la llengua inicial d’un 0,67% dels joves, mentre que un 2,43% té un dialecte de l’àrab 

com a llengua inicial. Amb tot, no s’han pogut fer estimacions fiables del nombre de 

parlants d’amazic a Catalunya, encara que certes fonts la situen com la tercera llengua 

més parlada, després del català i el castellà (Castellanos, Akioud, 2013).  
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Taula 1. Mapa lingüístic del conjunt de varietats lingüístiques amazic 

 

 

Nota. Extret de “Mapa del domini lingüístic de l’amazic”, de C. Múrcia i S. Zenia, 2018. Llicència © 

Copyright 2016 PEN Català. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Recollida de dades 

D’entrada, es van definir les característiques dels subjectes d’estudi, per tot seguit 

consultar la bibliografia existent sobre el tema, definir la recerca i elaborar uns supòsits 

de partida. Un cop aclarits aquests aspectes, es va decidir que un disseny d’investigació 

descriptiu era el més adequat per a la recollida de dades, ja que no es partia d’hipòtesis, 

sinó de suposicions basades en coneixements propis sobre el context de la immigració 

marroquina a Catalunya, les quals vaig poder recolzar després de la recerca 

bibliogràfica. 

D’aquesta manera, el corpus del treball s’ha aconseguit a través de 28 enquestes i 5 

entrevistes sociolingüístiques. Cal mencionar que s’ha partit de la mostra d’enquestades, 

és a dir, del subconjunt d’individus als quals s’ha pogut accedir en realitzar el treball, a 

l’hora de seleccionar les cinc participants que durien a terme l’entrevista etnogràfica 

semidirigida —model que alterna preguntes estructurades amb preguntes espontànies.  

Les dues tècniques de recollida de dades s’han verificat a partir de l’ús fet en estudis 

sociolingüístics catalans de referència, com l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 

de l’any 2013 elaborada per la Generalitat de Catalunya (2015, pp. 231-261) i l’informe 

Joves d'origen immigrant a Catalunya: Necessitats i demandes. Una aproximació 

sociològica (Alarcón, (2010)). A banda d’això, s’ha observat l’ús d’enquestes (o 

qüestionaris) i entrevistes etnogràfiques en treballs sociolingüístics publicats en revistes 

catalanes (destaquen Vila, Sorolla, i Larrea (2013); Comellas, Junyent, Cortès-Colomé, 

Barrieras, i Fuentes-Calle (2017)), com també en tesis realitzades en contextos diferents 

del de Catalunya (DeMelo, 2014; Björklund, 2014).  

Finalment, val la pena ressaltar que la major part de les dades s’han expressat 

qualitativament, ja que les informacions derivades d’estudis de casos sobre contextos 

humans individuals no són fàcilment quantificables ni generalitzables estadísticament 

(Mackey, Gass, 2015; Riba, 2014). Així doncs, la recollida i l’anàlisi de les dades s’han 

dut a terme de manera simultània. Totes les respostes s’han interpretat de manera 

descriptiva —utilitzant la informació donada per caracteritzar les participants—, com 

també de manera subjectiva i crítica —observant les interrelacions, semblances i 

diferències possibles entre ells.  
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4.2. Les participants 

Tenint present que és impossible estudiar en profunditat a tota la població, és a dir, a 

tots els individus que compleixen les característiques de l’estudi, s’ha extret un 

subconjunt de la població seleccionada per ser estudiada. Cal mencionar que les anàlisis 

demogràfiques dels migrants d’origen marroquí que resideixen a Catalunya, fetes per 

l’Idescat, no són eines útils per seleccionar una mostra d’estudi representativa, ja que no 

existeix cap registre del nombre exacte de joves que tenen arrels marroquines, ni de 

quantes d’elles tenen o han tingut contacte amb l’àrab marroquí. Per tant, no s’ha tingut 

en compte el factor de l’aleatorietat, encara que sigui rellevant per evitar favoritismes en 

l’elecció de les participants (Moore, 2005, p. 212, García, Arantzamendi, i López, 

2012b), ja que totes elles formen part d’un col·lectiu molt específic que no es podria 

trobar a l’atzar. No hi ha fórmules per determinar la mida d’una mostra no aleatòria, 

però en estudis d’aquest tipus normalment es treballa amb mostres petites, ja que es 

pretén conèixer cada cas amb profunditat (García, Arantzamendi, i López, 2012a). En 

aquest sentit, les participants seleccionades s’ajusten al marc conceptual de la 

investigació i a les preguntes de recerca, a més d’aportar informació clau per a l’estudi. 

Quan els casos nous ja no aportaven informació nova, s’ha conclòs que la mostra estava 

saturada i ja no es farien més enquestes. Així doncs, les dades de l’estudi de cas han 

permès entreveure una sèrie de condicions generals que es poden extrapolar, fins a cert 

punt, al col·lectiu de joves marroquines de 2a generació i generació i mitja. 

Les enquestes i entrevistes s’han dut a terme, durant el mes d’abril i a principis de maig, 

a fills i filles de famílies d’origen marroquí emigrades a Catalunya durant l’última 

dècada del segle XX o a principis del segle XXI. S’han elaborat tenint present les dues 

generacions d’immigrants (segona i 1,5) a les quals pertanyen la majoria de joves 

marroquins d’entre 18-26 anys. Posteriorment, s’han buscat persones que s’adeqüessin 

al perfil (majoritàriament dins del cercle social de coneguts) i que, a més, estiguessin 

disposades a compartir les experiències viscudes amb l’àrab marroquí. 

En un principi, s’han recopilat 34 enquestes, formades per 28 noies i 6 nois. Tot i això, 

s’han hagut de descartar les enquestes respostes pels nois per manca d’equilibri entre els 

sexes. A més, quatre dels nois que havien respost no formaven part del grup d’estudi —

havien vingut a Catalunya sent adolescents o adults. Les primeres enquestes s’han 

realitzat seguint criteris de conveniència i accessibilitat, contactant amb persones amb 

qui hi ha una relació de confiança. Posteriorment, s’ha arribat a un nombre més alt de 
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participants a través de l’anomenat “mostreig de bola de neu”, és a dir, les enquestades 

s’han encarregat de contactar amb coneguts que poden contribuir a la investigació. És 

comú que, en els espais de lleure, els nois i noies marroquins es relacionin amb iguals 

del mateix sexe i origen (Carbonell, 2006, p. 89), fet que ha influït en la metodologia de 

treball, ja que el meu cercle social està format majoritàriament per noies, i no nois, 

d’origen marroquí, les quals, al seu torn, coneixen a altres noies d’origen marroquí. Cal 

ressaltar que aquest desequilibri entre sexes és típic del “mostreig bola de neu” a l’hora 

d’aconseguir resultats a partir de qüestionaris en línia sobre les llengües (Dewaele, 

2014, p. 6). En aquest sentit, com que els participants han de tenir certa motivació i 

temps per omplir el qüestionari, ja que requereix competència metalingüística i 

metapragmàtica, algunes persones que l’han rebut no l’han respost o sols l’han respost 

parcialment. Per consegüent, i tenint en compte que les noies han estat les més 

participatives, s’ha decidit centrar el treball en les noies d’origen marroquí, com es pot 

veure a continuació. 

a) Segona generació 

El primer grup està format per 10 noies d’origen marroquí. El rang d’edat va dels 18 als 

22 anys i totes han nascut a una de les quatre províncies de Catalunya. El seu nivell 

d’educació és alt i són de classe mitjana o mitjana-baixa. Les característiques principals 

i la informació rellevant sobre la família es resumeixen a les taules següents: 

Taula 2. Síntesi dels perfils d’enquestades que formen part de la segona generació 

Participants segona generació: Perfil 

 Edat  Lloc de naixement Estudis Jerarquia germans 

S1 19 Catalunya, Manresa  Superiors Germana petita 

S2 20 Catalunya, Barcelona Superiors Germana gran 

S3 22 Catalunya, Manresa Superiors Germana gran 

S4 21 Catalunya, Lleida Superiors Germana petita 

S5 18 Catalunya, Figueres Superiors Germana gran 

S6 20 Catalunya, Lleida Superiors Germana gran 

S7 19 Catalunya, Manresa Superiors Germana mitjana 

S8 19 Catalunya, Barcelona Superiors Germana petita 
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S9 21 Catalunya, NC Superiors Germana mitjana 

S10 20 Catalunya, Tarragona Superiors Sense germans 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La S i el número 

identifiquen les enquestades de la segona generació; NS/NC: la persona no ho sap o no contesta a la 

pregunta feta. 

 

Taula 3. Síntesi dels perfils de les famílies d’enquestades que formen part de la segona generació 

Participants segona generació: Perfil família 

 Estudis mare Estudis pare Estudis germans Classe social 

S1 Secundaris Primaris Superiors Mitjana-baixa 

S2 Primaris Superiors Secundaris Mitjana 

S3 Sense estudis Secundaris Primaris, 

secundaris 

Mitjana 

S4 Primaris 

 

Secundaris 

 

Secundaris, 

superiors 

Mitjana 

S5 Superiors Superiors Secundaris Mitjana 

S6 Superiors Superiors Secundaris, 

superiors 

Mitjana 

S7 Secundaris Sense estudis Superiors Mitjana-baixa 

S8 Primaris Primaris Superiors Mitjana-baixa 

S9 Secundaris Superiors Primaris, 

superiors 

Mitjana 

S10 Superiors Primaris Sense germans Mitjana 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La S i el número 

identifiquen les enquestades de la segona generació. 
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a) Generació i mitja 

El segon grup està format per 18 noies joves que van emigrar a Catalunya quan encara 

eren infants o preadolescents, de manera que han viscut gran part de la seva vida a la 

comunitat autònoma i han estat educades a través del sistema educatiu català fins a 

assolir estudis superiors, excepte una noia que té estudis secundaris. Tenen d’entre 18 i 

25 anys i són de classe baixa, mitjana-baixa i mitjana. Les taules següents fan una 

síntesi de les seves característiques i les de la seva família: 

Taula 4. Síntesi dels perfils d’enquestades que formen part de la generació i mitja 

Participants generació i mitja: Perfil 

 Edat  Lloc de 

naixement 

Edat 

d’arribada 

a Espanya  

Edat 

d’arribada a 

Catalunya 

Estudis Jerarquia 

germans 

M1 22 Nador  9 anys Superiors Germana 

petita 

M2 20 Larache  12 anys Superiors Germana 

mitjana 

M3 21 Al 

Hoceima 

 9 anys Superiors Germana gran 

M4 22 Tànger  5 anys Superiors Germana 

mitjana 

M5 22 Beni Said  3 anys Superiors Germana 

mitjana 

M6 19 NC  3 anys Superiors Germana 

mitjana 

M7 21 Oujda  8 anys Superiors Germana 

petita 

M8 25 NC  8 anys Superiors Germana gran 

M9 22 Rabat  5 anys Superiors Germana gran 

M10 21 Tinghir  5 anys Superiors Germana 

mitjana 

M11 24 Oujda  7 anys Superiors Germana 

mitjana 

M12 18 Tànger  5 anys Superiors Germana gran 
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M13 24 NC  9 anys Superiors Germana 

mitjana 

M14 18 Beni Melal  7 anys Superiors Germana 

petita 

M15 22 Casablanca  5 mesos Superiors Germana gran 

M16 21 Larache 9 anys 12 anys Superiors Germana 

mitjana 

M17 22 NC  6 anys Secundaris Germana 

mitjana 

M18 21 Tinghir  8 anys Superiors Germana 

petita 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La M i el número 

identifiquen les enquestades de la generació i mitja; NS/NC: la persona no ho sap o no contesta a la 

pregunta feta. 

 

Taula 5. Síntesi dels perfils de les famílies d’enquestades que formen part de la generació i mitja 

Participants generació i mitja: Perfil família 

 Estudis mare Estudis pare Estudis germans Classe 

social 

M1 Superiors Primaris Superiors Mitjana-

baixa 

M2 Primaris Superiors Primaris, secundaris, 

superiors 

Mitjana 

M3 Primaris Secundaris Secundaris Baixa 

M4 Secundaris Primaris Secundaris Mitjana 

M5 Sense estudis Primaris, estudis a 

la mesquita 

Secundaris, superiors Mitjana-

baixa 

M6 Primaris Primaris Primaris, secundaris, 

superiors 

Mitjana 

M7 Primaris Primaris Secundaris, superiors Mitjana 

M8 Primaris 

 

Superiors 

 

Primaris, secundaris, 

superiors 

Mitjana 

M9 Secundaris Secundaris Secundaris Mitjana 
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M10 Primaris Secundaris Primaris, secundaris, 

superiors 

Mitjana 

M11 Sense estudis Secundaris Primaris, secundaris, 

superiors 

Mitjana-

baixa 

M12 Secundaris Superiors Primaris, secundaris Mitjana 

M13 Primaris Primaris Superiors Mitjana 

M14 Primaris Primaris Secundaris, superiors Mitjana 

M15 Secundaris Secundaris Secundaris, superiors Mitjana 

M16 Primaris 

 

Primaris 

 

Primaris, secundaris, 

superiors 

Mitjana 

M17 Sense estudis Sense estudis NC NC 

M18 Sense estudis Primaris Superiors Mitjana 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La M i el número 

identifiquen les enquestades de la generació i mitja; NS/NC: la persona no ho sap o no contesta a la 

pregunta feta. 

 

4.3. L’enquesta 

El guió inicial de l’enquesta es va inspirar en un formulari realitzat a l’assignatura 

Mètodes Empírics per l’Estudi del Llenguatge sobre l’ús i les actituds lingüístiques 

respecte a l’àrab a Catalunya  (vegeu annex 3), que en el seu moment es va pensar que 

seria idoni per a un treball de fi de grau futur.  

Tanmateix, el guió final de l’enquesta (vegeu annex 1) s’ha reformulat completament 

tenint present la primera pregunta de recerca7. Per tal d’incloure preguntes que 

toquessin factors rellevants, m’he inspirat en recerques anteriors específiques sobre el 

manteniment o pèrdua de les llengües d’origen entre les famílies immigrades (vegeu 

DeMelo, 2014; Björklund, 2014; Fukuda, 2016), com també en estudis sobre els joves 

d'origen immigrant i el seu repertori lingüístic (Vila, Sorolla, i Larrea, 2013; Herrera, 

2006; Comajoan, et al., 2013; Alarcón, 2010). Tenint en compte els resultats de l’estudi 

de Vila, Sorolla i Larrea (2013, p. 168), en el qual es va arribar a la conclusió que els 

joves d’origen marroquí són més competents en castellà que en català, s’ha decidit 

                                                 
7 Quins són els factors o variables decisius que propicien o dificulten el manteniment de l’àrab marroquí 

en la comunitat de joves marroquines nascudes o vingudes en la infància o preadolescència a Catalunya? 
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redactar l’enquesta en castellà per arribar al major nombre de persones possible. Així 

mateix, la majoria de les preguntes són dicotòmiques (de dues opcions o categories) i 

politòmiques (de múltiples opcions), si bé hi ha algunes preguntes obertes que esperen 

una resposta breu. A més, s’han dut a terme tres proves pilot a tres individus diferents 

per validar la comprensió del guió de l’enquesta —no s’han utilitzat els resultats de la 

primera prova pilot, ja que s’han hagut de fer modificacions per delimitar-ne les 

respostes.  

En un formulari de Google, que s’ha escollit per la seva facilitat en l’enviament de les 

preguntes i la compilació de les respostes, s’han dividit les preguntes en quatre blocs 

diferenciats entre si: 

i) Bloc 1: La participant 

En aquest bloc es demana informació sociodemogràfica sobre l’enquestada (edat, sexe, 

lloc de naixement, nivell d’estudis, jerarquia amb els germans/es). 

ii) Bloc 2: La família 

En el bloc següent se sol·licita informació relacionada amb els membres de la família 

més pròxims (nivell d’estudis de la mare/pare/germans o germanes, classe social, 

primera llengua de la mare/pare/germans o germanes). 

iii) Bloc 3: La infància 

Tot seguit s’ha demanat a les informants que donessin informació de vivències 

passades: el primer contacte amb el sistema educatiu català, les visites realitzades al 

Marroc i l’entreteniment que consumien a la televisió. Igualment, s’han inclòs preguntes 

del passat relacionades amb la llengua, com la primera o primeres llengües adquirides 

en la infància, les llengües habituals que emprava l’informant en diferents contextos 

(l’escolar, el comunitari i el familiar), com també les llengües amb què la gent es dirigia 

a l’informant. Aquestes preguntes, tot i ser especialment rellevants per a l’estudi, no són 

comprovables, així que s’han hagut d’acceptar les respostes donades pels informants 

com a autèntiques. 

iv) Bloc 4: De l’adolescència fins ara 

En darrer lloc, s’han formulat preguntes sobre les competències i preferències 

lingüístiques actuals que té el parlant en diferents llengües, amb preguntes sobre l’àrab 

marroquí (se sol·licita una autoavaluació del nivell pel que fa a la comprensió i 
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producció oral i escrita), preguntes sobre l’ús que es fan de les llengües en el seu entorn 

més proper (amb mare, pare, germans, amics o companys marroquins a Catalunya) i 

amb gent d’un entorn més llunyà (amics del Marroc, família que viu al Marroc). 

Igualment, s’ha demanat quina consideraven la seva primera o primeres llengües. La 

informació aquí rebuda ha permès observar l’evolució dels parlants des de la infància 

fins a l’actualitat. 

Cal destacar que després de les proves pilot s’ha decidit reformular un parell o tres de 

preguntes sobre l’ús de la llengua i repetir-les, per tal de comprovar la coherència en les 

respostes donades per una mateixa persona. Tal com es va adonar Gorter (1987, p. 46) 

en el seu estudi, a vegades el mateix informant pot respondre una mateixa pregunta de 

maneres diferents, de manera que si les preguntes es repeteixen, l’investigador almenys 

pot contrastar les respostes i extreure’n conclusions.  

Un cop recollit el corpus de dades, se n’ha fet el buidatge i s’han classificat les 

informants en quatre subgrups (vegeu annex 5): 

i) Aquelles que mantenen l’àrab marroquí com a llengua d’origen i com a 

primera llengua.  

ii) Aquelles que mantenen l’àrab marroquí com a llengua d’origen, però no 

com a L1. 

iii) Aquelles que han adquirit l’àrab marroquí com a llengua addicional. 

iv) Aquelles que no han adquirit l’àrab marroquí de cap manera.  

4.4. L’entrevista 

Llegint la línia metodològica d’altres recerques sociolingüístiques (Comajoan et al., 

2013, DeMelo, 2014; Alarcón, 2010; Vila, Sorolla, i Larrea, 2013; Björklund, 2014; 

Sanvicén-Torné, 2017), s’ha decidit emprar una entrevista etnogràfica semidirigida com 

a instrument per a la recollida de dades sobre les actituds que tenen les joves d’origen 

marroquí entrevistades envers les llengües. 

Igual que l’enquesta, l’entrevista ha utilitzat preguntes del formulari sobre l’ús i les 

actituds lingüístiques respecte a l’àrab a Catalunya realitzat a l’assignatura Mètodes 

Empírics per l’Estudi del Llenguatge el curs 2016-2017. A l’hora de valorar quines 
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preguntes eren més rellevants per trobar respostes a la segona pregunta de recerca8, s’ha 

tingut en compte la importància de la socialització d’una persona en explicar les seves 

actituds lingüístiques (DeMelo, 2014, p. 31), de manera que una de les fonts 

d’inspiració de les preguntes de l’entrevista han estat diferents lectures sobre el tema 

(Herrera, 2006; El Hachmi, 2004; Carbonell, 2006). A banda d’aquests llibres, també 

s’ha partit de treballs sociolingüístics anteriors i experiències pròpies per cercar 

preguntes pertinents. 

A l’hora d’escollir les persones que serien entrevistades, s’ha intentat que hi hagués 

varietat quant als seus coneixements de llengües. Tanmateix, no s’ha pogut entrevistar a 

cap noi marroquí, si bé les seves opinions i visions probablement serien diferents que 

les de les noies entrevistades (com es pot veure en les respostes donades en els grups de 

discussió de l’estudi sobre els joves immigrants d’Alarcón (2010)). Així doncs, s’han 

entrevistat a cinc noies, tres de les quals formen part de la generació i mitja, mentre que 

les dues restants formen part de la 2a generació: 

Taula 6. Relació de les entrevistades amb l’àrab marroquí 

Àrab marroquí com a llengua d’origen  

Àrab marroquí com a 

llengua addicional Manteniment com a LO, 

pèrdua com a L1 

Manteniment com a 

LO i L1 

Ahlam (S1) 

 

Maroua 

(M1) 

Imane 

(S3) 

Bouchra 

(M18) 

Majdouline 

(M3) 

 

Abans de dur a terme les entrevistes, s’ha demanat a les entrevistades amb quina llengua 

se sentien més còmodes. En aquest sentit, a diferència de l’enquesta, l’entrevista s’havia 

previst fer en català o en castellà per poder donar l’oportunitat d’escollir, tot i que totes 

les entrevistades s’han decantat pel català. En concret, s’ha organitzat un guió 

d’entrevista amb 7 blocs de preguntes per orientar l’entrevistada (vegeu annex 2a i 2b) i 

fer fluir el discurs cap a la direcció indicada (entorn de la segona pregunta de recerca). 

A banda de cenyir-me a un guió amb preguntes estructurades, també s’han realitzat 

                                                 
8 Quina relació hi ha entre la construcció de la identitat de les joves marroquines de segona generació i 

generació i mitja amb les actituds lingüístiques que presenten envers el manteniment, pèrdua o adquisició 

de l’àrab marroquí? 
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preguntes espontànies. Com que les nascudes a Catalunya no s’han d’integrar a una 

nova societat en el sentit literal de la paraula, s’ha decidit fer un bloc específic de 

preguntes (bloc 3a, 3b) a l’hora d’abordar aquest tema amb cada persona. Totes les 

preguntes estaven enfocades a generar respostes obertes i profundes per part de les 

informants. A més, en el curs de les conversacions s’ha estat flexible per tal 

d’aprofundir en els temes d'interès de cada entrevistada.  

Abans de començar les entrevistes s’ha entregat un full de consentiment informat que la 

tutora em va lliurar i que vaig adaptar als meus interessos (vegeu annex 4), en el qual 

s’explica la finalitat de la recerca i altres informacions rellevants, com la durada de 

l’entrevista i el tractament de les dades. Les entrevistes s’han enregistrat en àudio (per 

escoltar-les, consulteu el CD-ROM) i es van dur a terme tant de manera presencial (en 

la llar de les participants, i en el campus del Poblenou), com en línia. Així doncs, dues 

de les entrevistes semidirigides s’han hagut de realitzar per Skype perquè les noies es 

trobaven en un viatge llarg. Tot i no estar en un mateix espai, el ritme de la conversació, 

basat en un torn de preguntes i respostes, no s'ha diferenciat dràsticament de les 

entrevistes cara a cara, ja que tinc confiança amb totes les persones entrevistades. A 

més, en les entrevistes virtuals individuals s'ha mantingut la intimitat, ja que no hi ha 

hagut interrupcions. Cal mencionar que en l’àmbit de la recerca la dicotomia “món 

físic” i “món virtual” va quedant enrere, ja que, com s’ha vist, les amistats del món físic 

també inclouen interlocutors del món virtual i són igual d’autèntiques. Igualment, el 

medi de l’entrevista no és un factor clau per dur-la a terme de manera efectiva, perquè 

tant en les entrevistes en línia com fora de línia les persones "poden mentir o dir la 

veritat" (Boellstorff, Nardi, Pearce, i Taylor, 2012, p. 94).  

Al llarg de les entrevistes s’ha mantingut un to amigable, però sempre entenent i 

respectant que són entrevistes amb fins acadèmics. Finalment, la durada de cada 

entrevista s’ha situat entre els trenta minuts i l’hora. Posteriorment, s’han transcrit de 

manera natural els fragments més rellevants (vegeu annex 2c), tot i que en la majoria 

dels casos han estat transcripcions gairebé completes de la gravació original. 

Les preguntes realitzades tracten sobre la relació que es té amb l’àrab marroquí, el 

procés d’immigració, el sentiment de pertinença a Catalunya i al Marroc, la integració 

dels valors culturals marroquins amb els valors culturals catalans, la construcció de la 

identitat a través de les llengües, les valoracions i actituds lingüístiques envers la 
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llengua d’origen i les llengües de Catalunya, les llengües de comunicació que empra la 

comunitat marroquina, i, en darrer terme, es conclou amb preguntes sobre perspectives 

del futur de les llengües dels immigrants d’origen marroquí a Catalunya.   
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5. ANÀLISI I COMPARACIÓ DE LES DADES 

5.1. Competències lingüístiques 

Les dades sobre les competències lingüístiques de les participants i de les seves famílies 

s’han recollit a través de les enquestes. Les respostes donades han sigut la base per 

classificar les participants en els quatre subgrups següents: 

i) Aquelles que mantenen l’àrab marroquí com a llengua d’origen i com a primera 

llengua.  

ii) Aquelles que mantenen l’àrab marroquí com a llengua d’origen, però no com a L1. 

Per tant, les llengües inicials i la llengua familiar no coincideixen. 

iii) Aquelles que han adquirit l’àrab marroquí com a llengua addicional.  

v) Aquelles que no han adquirit l’àrab marroquí de cap manera.  

Si es dona una primera ullada al corpus recopilat, s’observa que la majoria de noies 

joves d’origen marroquí tenen l’àrab marroquí com a LO i L1 (17 sobre 30). Ara bé, 

s’ha de fer una distinció entre aquelles persones que van emigrar a Catalunya o hi van 

néixer.  

En aquest sentit, tots els de generació 1,5 l’han mantingut com a L1 si el tenen com a 

llengua d’origen (tant si van venir sent nadons —amb 5 mesos— com si van venir amb 

més edat —fins als 12 anys). Els quatre casos que només tenen l’amazic com a llengua 

familiar han adquirit l’àrab marroquí fora de la llar a partir d’interaccions socials  —

majoritàriament comunicant-se amb amistats marroquines. Totes aquestes noies tenen 

un domini molt elevat en la llengua (el parlen, l’entenen, el llegeixen i l’escriuen —

algunes amb l’alfabet llatí, d’altres amb l’alfabet àrab—). Tanmateix, una parlant 

d’amazic com a LO no ha adquirit ni après l’àrab marroquí de cap manera.  

Pel que fa a les noies nascudes a Catalunya, cinc han mantingut l’àrab marroquí com a 

LO i L1, mentre que quatre tenen el dialecte com a LO però no com a L1. D’una banda, 

les que tenen l’àrab marroquí com a L1 poden produir i comprendre missatges en la 

llengua sense problemes, però gran part de les que no el tenen com a L1 mostren una 

pèrdua evident en les seves competències lingüístiques. Es caracteritzen per tenir una 

capacitat receptiva elevada, és a dir, entenen la LO, però tenen una capacitat productiva 
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limitada. Finalment, igual que en la generació i mitja, una de les noies que sols té 

l’amazic com a LO no ha acabat adquirint ni ha après l’àrab marroquí de cap manera. 

a) Segona generació 

Quant al repertori lingüístic de la segona generació, les 10 noies tenen l'àrab marroquí 

com a llengua d'origen, excepte una noia que té l'amazic com a LO (S4). Aquesta noia 

no té coneixements de cap mena d’àrab marroquí, mentre que la resta de noies de la 

segona generació hi tenen diferents competències: l’àrab marroquí coincideix com a LO 

i L1 en cinc noies, mentre que quatre noies no mantenen el dialecte com a L1 (S1, S6, 

S7, S9), fet que no implica que no tinguin coneixements en la llengua. Mentre que dues 

d’elles únicament entenen l’àrab marroquí, tant oralment com per escrit (només en 

l’alfabet llatí, i no en l’alfabet àrab), la tercera noia també és capaç de produir textos en 

darija emprant l’alfabet llatí. En aquest sentit, les tres noies (S1, S6, S7) no poden 

comunicar-se de manera eficaç a través de la llengua oral. Aquesta realitat contrasta 

amb la participant S9, que tot i no mantenir el dialecte d’àrab marroquí com a L1, és 

capaç de produir i comprendre l’àrab marroquí en textos orals i en textos escrits amb 

caràcters llatins, perquè va fer l’intent de començar a parlar-lo als 10 anys, després 

d’haver-se “desvinculat amb els orígens en la infància”, segons paraules textuals.  

Altrament, les llengües inicials de totes les participants sempre inclouen almenys una de 

les llengües oficials de Catalunya (català, castellà o ambdues). A més, la majoria té un 

bon nivell d’anglès i, en alguns casos, francès. D’aquesta manera, totes dominen 

almenys 4 llengües, de manera que són plurilingües.  

És interessant destacar el vincle entre els pensaments i les llengües. Les informants que 

no tenen l’àrab marroquí com a L1, però tenen l’anglès com a L2, L3, etc. pensen en 

català i anglès (S6, S7), o bé castellà i català (S1, S9), mentre que les informants que 

tenen l’àrab marroquí com a L1 pensen en una gran varietat de llengües (tant en català i 

castellà, com en anglès, francès i àrab marroquí): 

Taula 7. Síntesi del repertori lingüístic de les enquestades que formen part de la segona generació 

Participants segona generació: Llengües 

 LO L1 L2, L3, L4, etc. 

S1 Àrab marroquí Català, castellà Anglès 
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S2 Àrab marroquí Àrab marroquí, català, castellà - 

S3 Àrab marroquí Àrab marroquí, català, castellà Anglès, francès 

S4 Amazic Castellà, amazic Anglès, català 

S5 Àrab marroquí, 

francès 

Català, castellà, àrab marroquí Francès, anglès 

S6 Àrab marroquí Català, castellà Anglès 

S7 Àrab marroquí Català, castellà Anglès 

S8 Àrab marroquí Àrab marroquí, català Anglès, castellà 

S9 Àrab marroquí, 

amazic 

Català, castellà - 

S10 Àrab marroquí, 

amazic 

Català, castellà, àrab marroquí Àrab estàndard 

modern 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La S i el número 

identifiquen les enquestades de la segona generació. 

 

Pel que fa a la família, tots els pares i mares tenen l’àrab marroquí com una de les L1, 

tret de quatre casos, que tenen l’amazic com a L1. Tot i que la L1 d’un dels pares és 

l'amazic, generalment es dirigeixen a la filla en darija, talment que a Catalunya només 

tenen contactes reduïts en la llengua (com en veure pel·lícules, sèries o escoltar música). 

Altrament, una de les L1 dels germans sempre coincideix amb una de les L1 de les 

participants de 2a generació, i, de la mateixa manera que les enquestades, no sempre 

coincideix amb la L1 dels pares (com en S1, S6, S7, S9). D’aquesta manera, els 

germans comparteixen el manteniment o la no adquisició de l’àrab marroquí com a L1 

amb les participants de l’enquesta: 

Taula 8. Síntesi de la llengua inicial (L1) de les famílies de les enquestades que formen part de la segona 

generació 

Participants segona generació: L1 de la família 

 L1 mare L1 pare L1 germans 

S1 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, castellà 

S2 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí 
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S3 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí, català 

S4  Amazic  Amazic  Amazic 

S5  Àrab marroquí, 

francès 

 Àrab marroquí, 

francès 

 Català, castellà, àrab marroquí 

S6  Àrab marroquí  Àrab marroquí  Català 

S7  Àrab marroquí  Àrab marroquí  Català, castellà 

S8  Àrab marroquí  Àrab marroquí  Àrab marroquí 

S9  Àrab marroquí  Amazic  Castellà 

S10  Àrab marroquí  Amazic Sense germans 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La S i el número 

identifiquen les enquestades de la segona generació. 

 

b) Generació 1,5 

 

En general, l'àrab marroquí com a llengua d’origen coincideix amb una de les llengües 

inicials de les enquestades de generació 1,5. Tanmateix, cal tenir present que a 

Catalunya el darija no sols coexisteix amb les llengües dominants de la societat (català, 

castellà), sinó que entre les famílies immigrades marroquines també hi ha una altra 

llengua: l’amazic. Quan l’amazic és l’única llengua familiar, sis noies l’han adquirit 

com una de les L1. Ara bé, els pares de les noies amb més d’una llengua familiar en 

general han optat per transmetre l’àrab marroquí, que consegüentment és la L1 de les 

participants: 

Taula 9. Síntesi del repertori lingüístic de les enquestades que formen part de la generació i mitja 

Participants generació i mitja: Llengües 

 LO L1 L2, L3, L4, etc. 

M1 Àrab marroquí, amazic Àrab marroquí Català, castellà 

M2 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, castellà, àrab 

estàndard modern, 

francès 
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M3 Amazic Amazic Català, castellà, àrab 

estàndard modern, 

anglès, àrab marroquí 

M4 Àrab marroquí, francès Àrab marroquí, català, 

castellà 

- 

M5 Amazic Amazic, català, castellà - 

M6 Amazic  Amazic, català, castellà  Àrab marroquí  

M7 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, castellà, àrab 

estàndard modern 

M8 Àrab marroquí Àrab marroquí Castellà, català 

M9 Àrab marroquí, amazic Àrab marroquí, català Castellà, francès, anglès 

M10 Amazic Amazic Català, castellà, àrab 

marroquí, àrab 

estàndard modern, 

francès, anglès 

M11 Àrab marroquí, amazic Àrab marroquí, amazic Català, castellà 

M12 Àrab marroquí, francès Àrab marroquí, català Àrab estàndard modern, 

castellà 

M13 Amazic Amazic Català, castellà, àrab 

marroquí 

M14 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, castellà, àrab 

estàndard 

M15 Àrab marroquí Àrab marroquí, castellà Català, àrab estàndard 

modern, francès, anglès 

M16 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, francès, castellà 

M17 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, castellà 

M18 Amazic Amazic Català, castellà, àrab 

marroquí, àrab 

estàndard modern, 

francès 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La M i el número 

identifiquen les enquestades de la generació i mitja. 
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El concepte d’amazic és un terme general que engloba moltes varietats, però les 

participants de l’enquesta són parlants de taixelhit, tamazight i rifeny. Així, hi ha 

enquestats del Rif (concretament de Nador, Al Huceima, Oujda, Beni Said) que parlen 

rifeny, mentre que els situats al voltant de les muntanyes Atles (a les ciutats de Beni 

Melal, Tinghir) parlen tamazight i taixelhit. Per contra, les enquestades que han respost 

que van néixer a Larache, Tànger o Casablanca (M2, M4, M12, M15, M16) tenen l’àrab 

marroquí com a llengua d’origen dels pares i, algunes, també hi sumen el francès. En 

suma, s’ha pogut veure que les enquestades tenen l’amazic o l’àrab marroquí com a 

llengua d’origen segons la zona on van néixer del Marroc (vegeu figura 3): 

 

Figura 3. Mapa dels grups lingüístics de l’amazic i l’àrab marroquí al Marroc. Extret de “Situation 

démolinguistique Maroc” de Jacques Leclerc, CEFAN. Llicència CC By 2.0. 

 

Com s’ha vist anteriorment, les participants de la generació 1,5 provenen de diferents 

parts del Marroc, fet que explica les llengües inicials dels pares, que acaben sent les 

llengües d’origen de les enquestades. Igualment, l’àrab marroquí sempre es fa un lloc 

entre les llengües inicials de les filles, tant amb les que van viure 5 mesos al Marroc 

abans d’emigrar a Catalunya, com les que hi van viure durant 12 anys. Tot i que 

l’enquestada M15 va arribar amb sols 5 mesos a la comunitat autònoma i va passar poc 

temps al Marroc durant el període crític d’adquisició de la llengua, l’àrab marroquí 

sempre s’ha mantingut com a llengua de comunicació en el nucli familiar, i, a més, la 

noia va estudiar la llengua fins als 16 anys en una escola d’àrab. Altrament, les noies 

vingudes durant els 0-5 anys també consideren el castellà, el català (o ambdues) com a 

L1, fet que es sosté amb la hipòtesi del període crític. Cal comentar que s’ha vist un 

patró en el manteniment de l’amazic i l’àrab marroquí en famílies que comparteixen 

aquesta dualitat lingüística. Quan els pares tenen l’àrab marroquí i l’amazic com a L1, 
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es prioritza l’àrab marroquí com a llengua de comunicació amb les filles, de manera que 

sovint comporta el desplaçament d'un idioma per un altre —això s’ha pogut veure en la 

informant M1, que no té l’amazic com a una de les llengües habituals ni com a L1: 

 

Taula 10. Síntesi de la llengua inicial (L1) de les famílies de les enquestades que formen part de la 

generació i mitja 

Participants generació i mitja: L1 de la família 

 Llengües mare Llengües pare Llengües germans 

M1 Àrab marroquí, amazic Àrab marroquí Àrab marroquí, amazic 

M2 Àrab marroquí Àrab marroquí Català, castellà, àrab 

marroquí 

M3 Amazic Amazic Català, amazic 

M4 Àrab marroquí, francès Àrab marroquí Català, castellà, àrab 

marroquí 

M5 Amazic Amazic Amazic 

M6 Amazic Amazic Amazic, català 

M7 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí 

M8 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí, castellà 

M9 Àrab marroquí Àrab marroquí, 

amazic 

Àrab marroquí 

M10 Amazic Amazic Català, castellà, amazic, àrab 

marroquí 

M11 Àrab marroquí, amazic Àrab marroquí, 

amazic 

 

Àrab marroquí 

M12 Àrab marroquí, francès Àrab marroquí, 

francès 

Català, castellà, àrab 

marroquí 

M13 Amazic Amazic Català, castellà, amazic 

M14 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí 

M15 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí 

M16 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí 

M17 Àrab marroquí Àrab marroquí Àrab marroquí 
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M18 Amazic Amazic Amazic 

Nota. En la primera columna de l’esquerra es llisten les participants de l’enquesta. La M i el número 

identifiquen les enquestades de la generació i mitja. 

 

5.2. Els factors  

D’acord amb la primera pregunta de recerca, es pretenen agrupar els factors que 

afavoreixen l’adquisició de l’àrab marroquí i els factors que condueixen a la seva 

pèrdua a Catalunya. A l’hora d’escollir quins són els factors més importants, s’han 

tingut en compte les dades de les enquestes, però també les respostes donades en les 

entrevistes, ja que han permès contextualitzar millor la situació.  

5.2.1. La transmissió lingüística intergeneracional inversa  

En el moment d’emigrar a Catalunya, les principals llengües que els adults immigrants 

d’origen marroquí dominen són l’àrab marroquí, l’amazic, o, en menor grau, el francès. 

Un cop s’estableixen a la societat d’acollida amb els fills, han de fer la decisió, 

conscient o inconscient, de quina llengua emprar amb ells. El fet de transmetre la seva 

llengua als fills i filles s’anomena “transmissió lingüística intergeneracional”. No 

obstant això, en un estudi recent s’ha observat un canvi en la direccionalitat de la 

transmissió, sorgit amb els recents processos d’immigració, talment que “els progenitors 

transmeten a fills i filles les llengües d’origen i els fills i filles poden transmetre’ls les 

llengües locals” (Llompart, 2017). L’entrevistada M1, tot i no viure la situació, exposa 

que coneix a gent que ha seguit aquesta línia: “És útil i funciona, perquè els pares són 

conscients que han d’aprendre llengües noves i ho fan a través dels fills. I els nens 

acaben oblidant el marroquí”. Durant la infància de les participants de segona generació 

que tenen l’àrab marroquí com a llengua d’origen però no com a L1, els pares es van 

acomodar a la llengua habitual dels fills (català i castellà) i les van emprar per a 

comunicar-se amb elles fins a l’actualitat, deixant força de banda l’àrab marroquí: 
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Figura 4. Input en la infància dels pares i mares de les noies de 2a generació que no han mantingut l’àrab 

marroquí com a L1. 

L’enquestada S1 així ho afirma: “No domino la lengua porque de pequeña mis padres 

quisieron practicar la lengua catalana y castellana conmigo y mis hermanas”. En aquest 

sentit, els pares milloren les competències en les llengües oficials i a la llarga acaben 

tenint un domini elevat d’aquestes, i se senten còmodes per usar-les com a llengües de 

comunicació habitual. Tant en la infància de les enquestades com avui en dia, els pares 

han fet canvis de codi i han alternat el castellà i el català, fins i tot quan les filles s’hi 

dirigeixen només en català. A més, s’ha observat que l’ús del castellà predomina per 

sobre del català. Per il·lustrar-ho millor, l’entrevistada S1, que va viure aquesta realitat, 

ho explica amb les seves paraules: 

Pel que sé, la meva mare “s’aprofitava” de nosaltres en certa manera per aprendre el català 

i el castellà. Va anteposar les seves necessitats lingüístiques a les nostres, però ho entenc, 

perquè ella necessitava parlar les llengües de Catalunya, mentre que nosaltres no 

necessitàvem l’àrab marroquí. Això ha estat un efecte secundari que ara patim nosaltres, 

però que a la vegada no patim, tret que si ara ens mudéssim al Marroc.  

Tot i això, els pares poden seguir comunicant-se entre ells en àrab marroquí o adreçar-se 

als fills en la llengua de manera puntual. Per tant, les noies han continuat estant 

exposades a la llengua durant la infància, però d’una manera molt limitada perquè 

alhora transmetien les llengües de la societat d’acollida, el català i el castellà, als pares, 

sense ser-ne conscient: 
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Figura 5. Output en la infància, en dirigir-se als pares, de les noies de 2a generació que no han mantingut 

l’àrab marroquí com a L1. 

Per consegüent, si l’àrab marroquí no s’ha recuperat més endavant (com va fer la S9), 

n’acaben sent parlants receptives o passives que, tot i no parlar l’àrab marroquí, 

l’entenen, ja que en edats primerenques, les oportunitats de produir output en 

interaccions socials i ser exposades a l’input dels pares, transmissors principals de la 

llengua d’origen, no van ser suficients per adquirir-la com a llengua nativa.  

Aquesta realitat contrasta amb les participants de 2a generació i generació i mitja que 

han mantingut l’àrab marroquí com a L1 i tenen un domini alt en la llengua 

(produeixen, entenen, llegeixen i escriuen en diferents nivells). En les respostes 

s’observa com l’input dels pares i mares en la infància ha estat majoritàriament en 

només àrab marroquí, tret de dos casos en què el castellà i l’amazic hi són presents (en 

el cas M15, que va arribar a Catalunya amb 5 mesos i va estudiar àrab formalment; i el 

cas M11, que manté l’amazic i el darija com a L1):  

 

Figura 6. Input en la infància dels pares i mares de les noies de 2a generació i generació 1,5 que han 

mantingut l’àrab marroquí com a L1. 
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Les filles, al seu torn, es dirigien als pares en àrab marroquí, tot i que el català o castellà 

ha estat present alguna vegada o altra (un cop arriben a l’adolescència fins a l’actualitat, 

això es nota encara més):  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Output en la infància, en dirigir-se als pares, de les noies de 2a generació i generació 1,5 que 

han mantingut l’àrab marroquí com a L1. 

Per tant, una de les raons que explicaria perquè s’ha mantingut el darija, seria el fet que 

els pares no tenien competències suficients en català ni castellà i era l'única llengua amb 

què podien comunicar-se amb els fills. Per això i per altres circumstàncies, els pares són 

monolingües o bilingües en les llengües del Marroc i solen presentar un domini baix en 

les llengües de Catalunya, de manera que quan les filles ja tenen més edat sovint fan de 

mediadores interlingüístiques entre les llengües locals i les llengües d’origen, tradueixen 

oralment els documents que es reben a les cases i, essencialment, fan de pont entre els 

adults de la família i la societat (des de situacions en àmbits de salut, administratius, 

legals, escolars i laborals fins a intercanvis quotidians o familiars) (vegeu estudi de 

Llompart (2017)).   

5.2.2. La relació amb la família del Marroc  

La responsabilitat de conservar la llengua d'origen recau sobretot en els pares (Montrul, 

2008, p. 101), que han de comunicar-se amb els fills de manera constant. No obstant 

això, la relació que les participants tenen amb la família del Marroc també té un paper 

rellevant. Les visites freqüents anuals, i la immersió lingüística que suposen, són fonts 

d’exposició i oportunitats de producció en la llengua que no s’han de passar per alt, ja 

que en la major part dels casos les noies han de comunicar-se amb la família en la 

llengua d’origen (amazic, àrab marroquí o francès). Aquestes visites han de ser 

habituals en la infància. Totes les noies que dominen la llengua i residien a Catalunya en 
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la infància han visitat el Marroc cada any durant les vacances d’estiu o d’hivern, 

excepte tres noies que sols són parlants receptives en la llengua, que tornaven al país 

dels pares cada 3 o 4 anys. Una d’elles, entrevistada, expressa que “les visites al Marroc 

són monòtones” i que “no té gaire relació amb la família que viu al Marroc”, de manera 

que no hi té contacte. En les entrevistes també s’ha observat una correlació entre les 

noies que tenen una relació propera amb la família del Marroc i el fet de tenir una 

actitud positiva envers el manteniment de la llengua. Tanmateix, és cert que la relació 

amb els familiars del Marroc no s’ha consolidat pel fet que la noia no s'hi ha pogut 

comunicar mai amb eficàcia, ja que les competències orals en àrab marroquí han estat 

sempre escasses. 

Tot i que totes les participants han estat exposades a l’àrab marroquí durant les seves 

visites al Marroc durant la infància (sobretot les que hi van viure entre 3-9 anys abans 

de migrar a Catalunya), la freqüència de les visites i el fet de comunicar-se amb la 

família del Marroc són els elements clau que marquen la diferència a l’hora de ser 

competent en la llengua d’origen o no. Si les interaccions socials amb la família s’han 

realitzat en àrab marroquí, el manteniment de la llengua es propicia, però si les 

interaccions amb la família del Marroc s’han dut a terme en castellà, o directament no hi 

havia comunicació per part de l’entrevistada, és difícil que la llengua es mantingui. 

5.2.3. L’escolarització en edats primerenques 

Les dades recollides indiquen que la presència d'altres llengües dominants en la societat 

d’acollida (català, castellà) influeix de manera negativa en la conservació de l'àrab 

marroquí entre les famílies. En aquest sentit, els fills dels immigrants d’origen marroquí 

solen tenir el primer contacte important amb les llengües dominants un cop 

s’escolaritzen. No obstant això, la majoria d’entrevistades consideren que les 

característiques de la societat d’acollida no són tan importants pel manteniment de la 

llengua d’origen entre les famílies, sinó que és més rellevant la dinàmica familiar. 

Talment que si l’àrab marroquí es volgués transmetre en altres contextos, com a França, 

Bèlgica, els Països Baixos o Andorra —exemples donats per les noies— es considera 

que es mantindria o perdria de la mateixa manera en funció de la dinàmica familiar. 

Tanmateix, l’entrevistada S1 pensa que si el llindar de llengües en la societat fos més 

tancat (només hi hagués una llengua i l’àrab marroquí), el manteniment de la llengua 

familiar dels migrants marroquins es facilitaria, ja que “a Catalunya hi ha més opcions 

per escollir (el català i el castellà) i almenys a mi l’àrab marroquí sempre m’ha quedat 
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com l’última opció que escolliria per comunicar-me”. Igualment, l’entrevistada M3 

considera que les polítiques lingüístiques de cada país també marquen una diferència.  

Al seu torn, l’edat del parlant i el moment en què s’introdueix al sistema educatiu 

sembla afectar la pèrdua de la llengua d’origen com a L1. Com més aviat comencen els 

infants a relacionar-se de manera constant amb persones de la societat fora del nucli 

familiar, que parlen el català i el castellà, més afectades estan les competències en la 

llengua d’origen, la qual no arriba a consolidar-se com una de les L1 de les enquestades. 

Això succeeix quan les noies de 2a generació comencen el primer cicle d’educació 

infantil (entre els 0-3 anys), talment que s’exposen a les llengües de la societat durant 

moltes hores quan encara no han adquirit els fonaments de la LO. Quan l’exposició a la 

llengua d’origen disminueix i l’exposició a les llengües oficials augmenta, el català o el 

castellà passen a ser les llengües dominants en el repertori lingüístic de les participants, 

i, en darrer terme, esdevenen les seves L1. A més, això es propicia encara més si la 

persona no veu cap motivació ni voluntat de parlar la llengua, ja que només es relaciona 

amb gent que no forma part de la comunitat marroquina i els pares se li adrecen en 

català i en castellà. El fenomen de l’adquisició d’una llengua que no es completa en la 

infància ha estat anomenat per Montrul (2002) com a “adquisició incompleta”. Així, hi 

ha competències de la llengua d’origen —principalment la parla i la lectura— que no 

han assolit el nivell adequat després de la introducció de les llengües dominants. 

Tanmateix, la fluïdesa en la llengua d’origen pot reprendre’s més endavant, com una 

noia que, tot i no parlar l’àrab marroquí durant 10 anys i no tenir-lo com a L1, 

actualment té un nivell fluid.  

Com més gran és l’infant a l’hora d’introduir-se al sistema educatiu català (a partir del 

segon cicle d’educació infantil, entre els 3 i 6 anys), hi ha més possibilitats que la LO i 

L1 coincideixin (tant si és l’àrab marroquí com si és l’amazic). Això s’explica per 

l’exposició en les llengües d’origen, que durant la primera infància és vital —fins als 4 o 

5 anys, els nadons tenen una producció limitada, però són verdaderes esponges que 

absorbeixen informació a través de tots els sentits per a després interioritzar-la de 

manera natural i inconscient.  

Cal recalcar que l’educació infantil a Catalunya generalment es realitza en català, amb 

una immersió lingüística completa. Els docents se centren en la socialització dels infants 

i no hi ha una educació pròpiament formal i s'introdueix el castellà de manera 

progressiva entre els 5 i els 8 anys. En aquest sentit, si s’ha mantingut l’àrab marroquí a 
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la llar com a llengua principal, mentre que a l’escola i a l’entorn social només hi ha 

hagut presència del català fins als 5 anys, les noies han adquirit l’àrab marroquí i el 

català com a L1 i el castellà com una de les seves llengües addicionals. És interessant 

notar que cap noia de la generació i mitja amb l’àrab marroquí com a LO no l’ha perdut 

com a L1. La majoria va inscriure’s al segon cicle d’educació infantil o la primària, de 

manera que no van passar per l’escola bressol —tret de la noia M15, que tenia 5 mesos 

en arribar a Catalunya. Malgrat això, els pares de la noia M15 tenien plena consciència 

de la importància de mantenir l’àrab i van prendre mesures, de manera que van 

escolaritzar la filla en una escola d’àrab fins als 16 anys. D’entre totes les enquestades, 

però, és un cas excepcional. 

5.2.4. L’exposició i producció en àrab marroquí 

A. Input 

Gairebé totes les enquestades de generació i mitja tenen l’àrab marroquí com L1, ja que 

han tingut input en la llengua durant la infància perquè els pares l’han mantingut a la 

llar o bé l’han adquirit més tard en la preadolescència amb amistats d’origen marroquí. 

En aquest sentit, la majoria de persones que l’han adquirit fora ho han fet de manera 

natural, sense cap instrucció, sinó que amb interaccions autèntiques en la llengua. Van 

rebre input comprensible, cosa que va permetre que entenguessin els missatges en àrab 

marroquí, i, a més, tenien la motivació per parlar-lo, ja que estaven còmodes i receptives 

al seu entorn. El gràfic següent mostra l’input tan heterogeni que han rebut les 

participants al llarg de la seva infància, en el qual predomina l’àrab marroquí en el nucli 

familiar per sobre de les llengües de Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Input en la infància de les noies de generació 1,5. 
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En el cas de les famílies immigrades, la pressió de tenir la llengua de la societat 

d'acollida per poder-se integrar lingüísticament és molt gran, de manera que si els pares 

descuiden la llengua d'origen, que té un ús molt limitat en l'entorn en el qual es troben, 

les filles no adquireixen un domini de parlant nadiu. Els resultats de les enquestes 

proven que els pares de totes les noies de segona generació que han mantingut el darija 

com a L1 es comunicaven amb les filles en darija, i no en català ni castellà, abans del 

període crític d'adquisició de la L1. Per contra, els pares de les noies de 2a generació 

que feien canvis de codi entre les llengües de la societat (català, castellà) en la infància 

no l'han mantingut com a L1. Per consegüent, les noies tenen coneixements lingüístics 

limitats en la llengua. En el gràfic següent s’aprecia com les llengües de Catalunya 

predominen per sobre de l’àrab marroquí en el context de Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Input en la infància de les noies de 2a generació. 

B. Output 

Les filles poden mantenir una reciprocitat lingüística directa amb els pares, encara que a 

vegades puguin adreçar-se a ells en català i castellà. En les respostes a la pregunta 

"¿Recuerdas la(s) primera(s) lengua(s) que hablaste en casa cuando eras niño/a?" s’ha 

observat un patró que indica que les persones que no han mantingut l’àrab marroquí 

com a L1 no van produir output en la infància a la llar. Les persones que l’han 

mantingut empraven l'àrab marroquí com a llengua de comunicació amb els pares 

durant la infància, i, majoritàriament, a casa. Ara bé, un cop arriben a l'adolescència fins 

a l'actualitat l'àrab marroquí conviu amb el castellà a l'hora de comunicar-se amb els 

pares, ja que en els adults amb projecte migratori propi és la llengua de la societat 

catalana que dominen més (Vila, Sorolla, i Larrea, 2013):  
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Figura 10. Output en la infància de les noies de 2a generació. 

En les dades i resultats de les enquestes, s’ha observat que la llengua habitual de 

comunicació entre les noies i els seus germans/es en la infància no importa en el 

manteniment del darija com a L1, mentre que la llengua que s'emprava amb els pares és 

un factor clau. En les respostes s’ha evidenciat com el català i el castellà poden ser les 

llengües de comunicació habituals entre els germans i, així i tot, la persona acabi tenint 

un domini complet de l’àrab marroquí. Igualment, l’entreteniment a què estaven 

exposades a la televisió en edats primerenques no sembla ser un factor rellevant per 

mantenir les competències en la llengua d’origen. Les noies, indistintament, consumien 

la televisió digital terrestre (TV3, A3, Tele5, TVE1, etc.) i la televisió per satèl·lit.  

És interessant veure com totes les entrevistades consideren que si la producció en la 

llengua d’origen, tant l’amazic com l’àrab marroquí, s’atura en algun moment de la 

vida, és probable que el lèxic i vocabulari en la llengua es perdi primer, però la capacitat 

de comprensió es mantingui a la llarga. Una de les entrevistades així ho comenta: “És 

difícil de perdre’l totalment, perquè si has estat exposada a la llengua, almenys 

entendràs coses, encara que no puguis parlar, sobretot si és la teva llengua materna”.  

En els casos de la generació 1,5 que han mantingut l’àrab marroquí, cal senyalar que a 

la llar de les participants en la infància només s’empraven les llengües d’origen com a 

llengües de comunicació amb els pares (l’àrab marroquí o l’amazic), tret d’una noia 

(M15), que es dirigia en àrab marroquí i català o castellà als pares. No obstant això, va 

estar escolaritzada en àrab, fet que explicaria el seu domini lingüístic en l’actualitat. 

També es veu com alguna llengua de Catalunya s’ha fet un lloc entre els germans, és 



 

44 

 

més, els germans petits de les noies de generació i mitja també han adquirit el català o 

el castellà com a L1 de manera simultània o seqüencial: 

.  

Figura 11. Output en la infància de les noies de generació i mitja 

 

Com s’ha vist, en la conservació de l’àrab marroquí juga un paper molt important el fet 

de tenir input i produir output en la llengua, talment que la noia S6 subratlla que no el 

domina “porque lo hablo muy poco, tanto en casa como en mi círculo social” i M5, al 

seu torn, comenta que: “No he tenido contacto con gente que lo hablase como primera 

lengua cuando era pequeña”. La llengua de comunicació amb la família, les amistats i 

els companys marroquins residents a Catalunya d’aquest grup de noies sempre ha estat 

el castellà, el català o l’amazic. 

 A més, si l’infant ha passat moltes hores fora de casa, pel fet d’anar a l’escola bressol 

des d’edats primerenques, no ha tingut l’oportunitat de participar en gaires interaccions 

amb la LO. En darrer terme, pot haver-hi una substitució lingüística de la llengua 

d’origen (l’àrab marroquí) per les llengües dominants en l’entorn (català i castellà). 

5.2.5. La generació immigrant  

D’entre els joves d’origen marroquí que viuen a Catalunya hi ha diversitat de perfils, no 

tan sols socialment i culturalment, sinó que lingüísticament hi pot haver diferències en 

funció de la generació d’immigrants a la qual pertanyen. 

Si bé Fishman (1991) va crear un model generacional amb la intenció d’explicar el 

procés de substitució lingüística pel que passen els immigrants en el context 
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estatunidenc, el model no s’adiu a la situació de Catalunya dels marroquins d’origen 

immigrant de segona generació ni de generació i mitja. El model de Fishman considera 

que la primera generació immigrant continua parlant la seva llengua nativa, la segona 

domina les llengües d’origen i empra les llengües de la societat fora de l’àmbit familiar, 

mentre que la tercera únicament domina les llengües de la societat d’acollida. En el 

model no es menciona si el canvi en l’ús de les llengües és causat per canvis 

generacionals per se o és conseqüència de la diferència en els repertoris lingüístics entre 

els pares i fills.  

En el context català, les noies de generació 1,5 i 2a generació tant poden dominar les 

llengües d’origen i les llengües de la societat, com perdre cert domini en les llengües 

d’origen. En particular, les enquestades de la segona generació amb el darija com a LO, 

o bé l'han perdut com a L1 (4 noies), o bé l'han mantingut (5 noies), mentre que les 

noies de generació 1,5 han mantingut la llengua d’origen entre les seves llengües 

inicials sense cap excepció. Això en part s’explica perquè l’edat d’arribada a Catalunya 

influeix: com més gran s’estableix una noia a la societat catalana, més possibilitats hi ha 

que mantingui el seu domini d’àrab marroquí.  

A banda d’això, també hi ha el cas de l’adquisició de l’àrab marroquí com a llengua 

addicional. Quatre noies vingudes en la infància, amb amazic com a LO i L1, han 

adquirit el darija fora de la llar, amb amistats, mentre que dues noies amb amazic com a 

LO i L1 (una de la 2a generació i l'altra de la generació 1,5) no tenen cap mena de 

coneixements en la llengua perquè mai han tingut cap oportunitat de practicar-la. No 

obstant això, aquestes noies presenten una actitud positiva envers l’adquisició de les 

llengües parlades al Marroc, amb comentaris com “Ni mi familia me ha enseñado el 

darija ni yo he mostrado cierto interés en hacerlo (cuando era pequeña, ahora sí que 

tengo interés en ello)". D’aquesta manera, si els parlants d'amazic, quan eren petits, 

únicament parlaven català, castellà o amazic amb amistats i companys marroquins, en 

l’actualitat mostren competències insuficients en la llengua. Per contra, les informants 

de generació 1,5 amb l’àrab marroquí com a llengua de comunicació amb amistats 

marroquines durant la infància —sobretot durant els anys en què va haver-hi processos 

de reagrupament familiar i molts immigrants van dur els fills a Catalunya, els quals no 

coneixien la llengua de la societat—tenen un bon nivell. A més a més, les mateixes 

parlants sovint demanaven a les amistats que es dirigissin a elles en àrab marroquí de 

manera intencionada.  
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Un cop arriben a la preadolescència, el català i el castellà també es fan un lloc entre el 

grup d'amistats marroquines d’ambdues generacions. Això sí, sorprèn que totes les 

informants afirmin que el castellà és la llengua més habitual emprada pels joves 

d’origen marroquí a Catalunya. Així mateix, l’entrevistada M1 considera que “els nois i 

noies marroquins parlem més el català en els pobles i el castellà en les ciutats”. A més, 

el canvi de codi en les conversacions és freqüent i, encara fins avui dia, se sol alternar 

entre el català, el castellà i l’àrab marroquí. Curiosament, l'amazic no s’ha considerat en 

cap moment com a llengua de comunicació habitual, possiblement perquè és una 

varietat molt fragmentada, i, llevat que els interlocutors siguin de zones geogràfiques 

properes, les conversacions poden ser inintel·ligibles. 

En el futur de Catalunya, les terceres generacions que neixen a la comunitat autònoma 

poden acabar mantenint la llengua o no. Les actituds lingüístiques i el sentiment 

d’identitat no tenien un paper tan decisiu en les generacions passades, però en les 

generacions que venen sembla que l’actitud es correlacionarà estretament amb el 

manteniment de la LO. 

5.2.6. El rol tradicional de les mares 

Tot i que les filles aprenguin o adquireixin les llengües de la societat a l’escola, els 

pares, principalment les mares, no parlen el català i empren el castellà amb limitacions 

(sense saber conjugar els verbs, sense entendre les situacions més difícils). Aquestes 

dades recollides confirmen els resultats d’altres estudis, com el treball de Sanvicén-

Torné (2017), a més de remarcar la importància de les dones marroquines a l’hora de 

transmetre la llengua familiar a la llar de les participants, com també el paper que 

prenen a l’hora d’usar el català o el castellà amb les filles.  

En les entrevistes s’ha assenyalat que els homes són els que generalment s’encarreguen 

de tractar “els temes importants fora de casa” (l'administració o la seguretat social p. 

ex.), talment que són capaços de fer-se entendre i entendre les situacions, mentre que les 

dones, ho són menys. Per remeiar-ho, l’entrevistada M1 mostra el desig que la mare 

aprengui el castellà, de manera que en l’actualitat intenta fer l’esforç conscient de 

dirigir-se a ella en la llengua. En aquest sentit, s'observa una relació entre el fet que les 

mares tinguin un nivell alt de castellà (i en menor grau, català), tant que l'emprin per 

comunicar-se amb les filles, amb el fet que les mares, que tradicionalment han estat les 
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transmissores de la llengua familiar, treballin fora de la llar o només siguin mestresses 

de casa. 

La mare de l’entrevistada S1, que durant la seva infància treballava fora de la llar, va 

haver de comunicar-se amb l’entorn laboral constantment, format generalment per 

catalanoparlants o castellanoparlants, i ha acabat tenint un bon domini de les llengües. 

Per contra, si les dones són només mestresses de casa o realitzen treballs a casa, la 

comunicació amb persones que parlen les llengües de la societat és més limitada, i, 

encara més, quan la mare “no té gaire contacte amb la gent d’aquí, sinó que es relaciona 

més amb marroquines” (amb paraules de M1). 

En funció d'això, les mares continuen sent principalment monolingües/bilingües en les 

llengües pròpies (amazic, àrab marroquí) i no poden comunicar-se efectivament en 

català i castellà; o, d’altra banda, són trilingües o plurilingües en les llengües de la 

societat i les pròpies, fins al punt que acaben emprant les llengües de la societat amb les 

filles perquè se senten còmodes amb el seu nivell de català i castellà, o perquè volen 

practicar-les i millorar-ne les competències. 

5.2.5. La jerarquia entre els germans i germanes 

Els germans i germanes de les noies que mantenen l’àrab marroquí com a L1, també la 

mantenen, de manera que ambdós grups tenen un domini elevat en la llengua. Quan no 

és així, les llengües locals s’introdueixen abans o després a la llar en funció de la 

jerarquia i l’ordre de naixement entre els germans.  

Mirant els resultats de les enquestes, s’ha pogut extreure la conclusió que perquè l’àrab 

marroquí es mantingui com a L1 no és necessari que la comunicació entre germans es 

faci en la llengua d’origen. Per tant, si bé la comunicació entre pares i fills es manté en 

àrab marroquí a la llarga, les filles són més propenses a usar les llengües de Catalunya 

per comunicar-se amb els germans. Ara bé, com que els germans grans s’escolaritzen 

abans que els germans petits o mitjans, poden introduir les llengües dominants de la 

societat a la llar. Per tant, en el repertori lingüístic dels més petits, el català o el castellà 

s’han assentat més aviat, abans que haguessin tingut suficient input en àrab marroquí 

per part dels pares. N’és un exemple clar la participant S1, que és la petita de les 

germanes, i comenta que la germana gran té un domini més alt en la llengua d’origen 

que ella. Les noies que són germanes grans de la segona generació, en general poden 

comprendre i produir (escriure en darija amb l’alfabet llatí, comunicar-se en situacions 
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quotidianes, si és necessari), mentre que les mitjanes o petites han perdut més 

competències lingüístiques, concretament la producció de textos i la producció oral.  

5.3.  La identitat, la cultura i la llengua  

A partir de les preguntes de les entrevistes s’ha intentat entendre on es posicionen les 

entrevistades quant a la seva identitat, a més, també s’ha entrevist com les posiciona la 

societat catalana. Cal dir que ha estat sorprenent veure com certes opinions de les 

informants coincidien sobre la qüestió de la identitat i la llengua. 

Les entrevistades de generació 1,5, immigrades entre els 8-9 anys, s’identifiquen amb el 

país d’origen en diferents graus, de tal manera que en general han integrat les tradicions, 

gastronomia i costums del Marroc a Catalunya. Cap d'elles ha tingut cap dificultat 

lingüística a l'hora d'integrar-se a la societat i han après el català ràpidament, passant 

pocs mesos a l'aula d'acollida. Si se senten catalanes, no vol dir que reneguin dels seus 

orígens, perquè també són conscients que si no passen desapercebudes com a autòctones 

—per les seves característiques físiques o si encaixen en l'estereotip de persona 

marroquina— la societat catalana seguirà identificant-les com a marroquines. “Mai 

ningú m’havia plantejat com em sento d’identitat, perquè la gent dona per suposat que 

em sento marroquina i prou”, expressa la M18. S’ha destacat que, a vegades, la mateixa 

societat catalana contribueix que el sentiment de pertinença a Catalunya no sigui 

possible. La noia M1 així ho explica:  

Jo soc marroquina, i m’he adaptat molt bé aquí. I una de les parts més importants de la 

vida, l’adolescència, l’he viscut aquí. Em considero part d’aquí, però no puc dir que soc 

catalana o espanyola perquè no tinc la nacionalitat… perquè als catalans “d’aquí” els hi 

costa entendre això. Fins i tot, una professora em va demanar si em sentia catalana, pel 

tema de la votació el dia del referèndum, després de dir-nos que la gent que no és d’aquí no 

hauria de votar. 

Encara que algunes noies veuen una estreta relació entre els conceptes d'identitat, ètnia, 

cultura i llengua, a la vegada també creuen que la llengua no és un requeriment per 

identificar-se amb un país. Així doncs, tant hi ha frases com: "Si soc marroquina doncs 

implica parlar marroquí", com: "Estaria bé conèixer la llengua dels teus pares, perquè 

amb la llengua coneixes una cultura millor i t’hi pots identificar. Però si no pot ser, 

doncs no pot ser". Així, són conscients que les llengües modelen la identitat de les 

persones. Altrament, consideren que el fet de no parlar una de les llengües del país de 
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procedència és un “problema”, ja que la relació amb la família del Marroc pot veure’s 

afectada. Aquesta visió és certa pel que fa a una de les entrevistades nascudes a 

Catalunya que no manté una relació estreta amb la família del país perquè no s’hi pot 

comunicar amb eficàcia. Tanmateix, com que no viatja sovint al Marroc, considera que 

el fet de no parlar la llengua dels pares no és cap conseqüència negativa, i l'única 

conseqüència que veu és: “L’estigma que ets marroquina i no saps parlar la llengua 

quan et relaciones amb altres àrabs”. 

En suma, hi ha dues perspectives de la immigració que sembla que les participants 

presenten. D’una banda, la majoria s’han integrat i han integrat les dues cultures, 

identitats i llengües, mentre que per l’altra, la noia que no sap parlar en àrab marroquí 

s’ha assimilat a la cultura de Catalunya. No obstant això, les primeres destaquen que 

han adaptat a Catalunya els valors culturals del Marroc, i, a més, han adquirit els valors 

culturals catalans per sobre dels marroquins, fins al punt que rebutgen certes mentalitats 

i visions “antiquades” que estan molt arrelades en la societat marroquina i consideren 

que tenen “la mentalitat més oberta”. Així doncs, adapten el seu comportament per 

ajustar-se a les normes sociopragmàtiques de la societat catalana, talment que el seu 

pensament ja no és el dels pares, però tampoc no és del tot el de les persones autòctones, 

sinó que és a cavall de les dues societats. 

En altres estudis s'ha presentat una relació entre la identitat cultural de la persona quan 

parla amb la L1 o la L2 (Koven, 1998). En els resultats d’aquest treball s’ha pogut veure 

com les persones modifiquen característiques de la seva personalitat en funció de la 

llengua, l'entorn i els interlocutors del moment. A la llarga, per algunes, el fet de tenir 

l'àrab marroquí i el català com a L1 ha conduït a un canvi en el sentit d'identitat, de 

manera que la identitat catalana i la marroquina van agafades de la mà. Per d’altres, es 

tracta d'un canvi reversible i adaptable a la situació cultural i lingüística del moment, de 

manera que veuen compatible que s’identifiquin com a catalanes quan estan amb 

catalans i com a marroquines quan estan amb marroquins, com la participant M18. 

El fet d'identificar com a pròpia una llengua que no és la d'origen podria explicar-se 

perquè valoren la seva pronunciació i el seu nivell de coneixements en la llengua com 

els d’un parlant nadiu, de manera que no senten i no han sentit cap tipus de vergonya a 

l'hora de conversar en la llengua i, el més important, se senten còmodes en fer-ho. A 
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diferència de les altres entrevistades, a la S1 i la M3 els fa molta vergonya parlar en la 

llengua, perquè no la practiquen gaire i els falta vocabulari.  

A més a més, és important tenir en compte la relació de proximitat que la participant té 

amb l'àrab marroquí, sovint lligat al sentit d'identitat (“em sento, o no, marroquina”). 

L'adquisició de l'àrab marroquí com a llengua addicional de manera natural fa que hi 

hagi una relació més propera amb la llengua més fàcilment, ja que les situacions 

comunicatives de les enquestades que l'han adquirit així s'han basat en relacions i 

interaccions autèntiques i, sobretot, d'amistat: una de les relacions interpersonals més 

properes, amb tot el que aquesta comporta. La influència de la família i de l’escola en el 

procés d’adquisició i interiorització d’elements culturals del Marroc, sumant-hi 

l'autoavaluació de les competències en àrab marroquí que fa cada parlant —en la 

lectura, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral—, a més de la identificació 

amb les tradicions culturals del Marroc (i, sovint, la religió islàmica) repercuteixen en el 

fet d’etiquetar-se com a marroquina. 

Així, d'entre les entrevistades, totes s'identifiquen com a marroquines (i catalanes o 

espanyoles en diferents graus), excepte dues noies: 

L’entrevistada M18, tot i tenir l’àrab marroquí com a llengua addicional, se sent 

identificada amb el dialecte, l’àrab clàssic (per qüestions religioses), l'amazic i el català, 

a més de sentir-se marroquina i catalana. La S3 i M1, amb el darija com a L1, també 

s'identifiquen amb el dialecte marroquí i la llengua catalana i, la S3, en menor grau, amb 

el castellà. Mentre que la S3 es considera marroquina, catalana i, a més, espanyola, la 

M1 sols es considera marroquina i "part de Catalunya”, perquè no té la nacionalitat 

espanyola. La M3, però, no es considera marroquina, sinó amazic i catalana, i tampoc 

s'identifica amb el darija, sinó amb l'amazic i el català. Per raons culturals s'identifica 

amb el poble amazic i no el marroquí, tot i tenir un domini alt en àrab marroquí (“Em 

sento identificada amb tradicions relacionades amb la cultura amaziga i catalana”, 

expressa). Altrament, una de les noies de la 2a generació, amb competències molt 

limitades en àrab marroquí —només l'entén—, no s'identifica ni com a catalana, ni 

espanyola, ni marroquina, sinó que: 

Des del meu punt de vista, però, no em sento res. Penso en marroquina i no m’hi sento 

identificada, penso en catalana/espanyola i tampoc. Llavors no sé què hauria de respondre. 

Si em demanen d’on soc, dic que soc d’aquí Espanya, perquè ho posa en el meu DNI o dic 
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que els meus pares són del Marroc, però que jo he nascut aquí. Potser perquè relaciono 

certes coses que no sento pròpies amb el fet de ser català, espanyol o marroquí. 

Com s’ha vist, en la identificació d’una llengua com a pròpia entra en joc el sentiment 

de pertinença a la comunitat de partida i el lligam amb el país d’acollida. A més, en 

altres estudis s’ha demostrat la importància del fet d’identificar-se amb una llengua amb 

el fet d’adquirir-la amb èxit (INTclass, 2018), cosa que també s’ha pogut verificar en 

aquest treball. Segons les dades recopilades, una identificació positiva amb la cultura 

marroquina dona lloc a una adquisició amb èxit de l’àrab marroquí, mentre que una 

identificació negativa o no identificació amb la cultura marroquina ocasiona una 

mancança en l’adquisició de la llengua. Per tant, les habilitats interculturals són iguals 

d’importants que les habilitats lingüístiques, per tal d’entendre la cultura del país 

d’origen i sentir-s’hi identificat.   

En efecte, no és la llengua que determina la posició que ocupa en la identitat plurilingüe 

sinó que és l’individu qui li atorga certa posició. Les percepcions dels parlants poden 

variar al llarg dels anys, i poden ser resultat de comportaments conscients o 

inconscients, tant com si ha adquirit la llengua de manera simultània com si l'ha adquirit 

de manera seqüencial més endavant en la vida.  

Afortunadament, cap cas no ha perdut la competència completament en la llengua, però 

en un futur sí que hi ha la possibilitat de perdre la llengua en el nucli familiar, perquè 

algunes noies no la podran transmetre a les properes generacions si no prenen mesures. 

Igualment, és interessant remarcar que, encara que el català no sigui una de les L1 

d’algunes participants, no implica que no s’identifiquin amb la llengua, tant que la 

considerin com a pròpia i la vulguin transmetre a les generacions properes.  

5.4. Les actituds lingüístiques 

La continuïtat lingüística intergeneracional és afectada per les actituds que presenten els 

parlants d’una comunitat i el significat que té la llengua per la persona, sovint après 

durant el procés de socialització. Així doncs, les actituds lingüístiques dels parlants 

influiran, positivament o negativament, en el manteniment o pèrdua de l’àrab marroquí 

com a llengua inicial dels fills en un futur. 
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5.4.1. Manteniment de l’àrab marroquí 

En general, ambdues generacions presenten una actitud positiva envers el manteniment 

de la llengua d’origen. Totes consideren que el plurilingüisme és un valor afegit a les 

seves vides, per tenir, sobretot, oportunitats professionals. 

Les entrevistades que saben parlar en àrab marroquí o darija perquè és la llengua dels 

pares i la seva llengua inicial, tenen una actitud positiva envers el manteniment de la 

llengua al nucli familiar, perquè sobretot volen que els seus fills puguin mantenir relació 

amb la família del Marroc, que sovint és monolingüe en àrab marroquí o amazic. Els 

progenitors de les entrevistades, però, no van implantar cap política lingüística 

conscient a la llar per propiciar l’ús de l’àrab marroquí, sinó que en general la 

transmissió es va dur a terme de manera inconscient, sovint a causa de motius fora del 

control dels pares. Ara bé, en un futur, que els pares decidissin emprar com a única 

llengua de comunicació l’àrab marroquí podria ser “una forma de resistència”, considera 

una de les entrevistades. Altrament, les persones que han adquirit l'àrab marroquí fora 

del nucli familiar no mostren cap motivació per transmetre el dialecte als fills. És més, 

una de les entrevistades preferiria que els seus fills aprenguessin l'àrab estàndard, 

perquè obre més portes al món laboral, mentre que l'àrab marroquí no n’obre gaires. 

Altrament, la M3 expressa motivacions de tipus ideològic per mantenir l’amazic, la seva 

llengua d’origen, com a llengua de comunicació amb els fills. 

En un futur serà interessant veure si les persones nascudes o vingudes en la infància, 

amb domini de català i castellà, molts com a L1, segueixen mantenint la llengua 

d'origen, ja que, a diferència dels seus pares, la primera generació immigrant, que tenia 

coneixements molt limitats en les llengües de Catalunya, elles ja tindran el mateix 

repertori lingüístic que els "autòctons". No són monolingües o bilingües com els seus 

pares, sinó que totes dominen com a mínim tres llengües. Algunes són trilingües 

simultànies, i han adquirit les tres llengües abans del període crític; d'altres són 

trilingües o plurilingües seqüencials, i han adquirit diferents llengües amb un domini 

fluid després dels 5 anys. Tenint en compte que les entrevistades s'identifiquen i senten 

com a pròpies tant el català com el darija o l’amazic (si els parlen), a l'hora de 

comunicar-se amb els fills hauran de conscienciar-se de la situació i prendre diferents 

polítiques lingüístiques, si tenen la voluntat de mantenir la LO com una de les L1 dels 

seus descendents. Els pares i les mares, bàsicament, hauran de prendre mesures per 
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crear un ambient en què el darija pugui mantenir-se dins i fora de casa, i l’èxit o el 

fracàs d’aquesta transmissió estarà a les seves mans. 

5.4.2. Pèrdua de l’àrab marroquí 

Entre les dues entrevistades de 2a generació s'ha observat un contrast en les seves 

actituds lingüístiques i les opinions respecte a la connexió entre les llengües, la identitat 

i la procedència. 

La S3, que ha mantingut l'àrab marroquí com a L1, creu que no dominar la llengua, és a 

dir, no ser capaç de comunicar-s’hi de manera eficaç, pot suposar un problema més 

endavant, com no poder comunicar-se amb la família. Mentre que la S1, que entén però 

no parla la llengua, pensa que no li ha suposat mai cap problema, ja que no té relació 

amb la família del Marroc, i que no necessàriament ha d'existir un lligam entre les 

llengües del país de procedència dels pares i les llengües que parla cada individu 

originari d'allà. A més, presenta la visió de “llengua com a instrument”, no com a part 

de la identitat:  

Opino que sempre està bé saber més llengües, i que a mi no m’importaria que m’haguessin 

ensenyat el marroquí, perquè és una porta més per comunicar-te, perquè vulguis o no es 

parla bastant. Si ho penses en el nivell de generació rere generació, per mantenir el llinatge 

familiar o la cultura, la veritat no ho consideraria important. Ara bé, sí que em semblaria 

important a l’hora de transmetre la llengua als meus fills i puguin tenir més coneixements 

d’idiomes. 

Finalment, la participant S1 comenta que veu una oposició important entre les llengües 

dominants i la llengua d’origen, cosa que explica el perquè no hi ha hagut interès per 

part seva de reprendre la llengua d’origen: 

T’has de comunicar amb la gent, i la majoria de la gent amb qui m’he comunicat sempre no 

són marroquins. Abans anteposes l’idioma amb què t’has de comunicar en el teu dia a dia 

que no el que només es parla entre la teva família.  

Així, ha escoltat el català i el castellà com a llengües més emprades en el seu dia a dia, 

mentre que l’àrab marroquí ha quedat relegat en un segon pla i, inconscientment, no ha 

vist suficient valor a la llengua per fer l’esforç de parlar-la —de la mateixa manera que 

l’enquestada S9 assenyala no tenir-la com a L1 per haver-se desvinculat amb els orígens 

de petita.  
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En última instància, és interessant remarcar la comparació que s’estableix entre la 

majoria de joves marroquins de Catalunya, que es troben entre la primera i segona 

generació immigrant, i els joves d’altres països d’Europa, que porten més generacions 

d’onades migratòries del Magreb. De fet, les entrevistades consideren que, en un futur, a 

Catalunya podria reproduir-se la situació sociolingüística dels joves d’origen magrebí a 

Bèlgica o França, que en pocs casos mantenen coneixements suficients en la llengua del 

país d’origen: 

A mi m’ha sorprès, que en venir a França, he vist que els de procedència marroquina, no 

parlen marroquí, sinó que parlen francès, fins i tot a casa amb els pares, mentre que allà a 

Manresa recordo que tots els marroquins parlaven marroquí (S3). 

A França, els meus cosins ja no dominen l'amazic, la seva llengua d’origen (l'entenen però 

només poden produir certes paraules), perquè la comunicació amb els pares ha estat sempre 

en francès, i la llengua de la societat ha imperat a casa (M3). 

No sé si en un futur, després de 4 o 5 generacions a Catalunya, no sé si es mantindrà gaire. 

Jo tinc el català i l’àrab, però potser els meus fills no. Com ha passat amb els d’origen 

marroquí a Bèlgica o Holanda, que costa molt que es mantingui, perquè allà hi ha 4 

generacions o més i aquí la majoria som d’entre la primera i segona generació (M1). 

A més a més, les polítiques lingüístiques que es duen a terme en aquests països sovint 

van dirigides a l’assimilació dels immigrants, i no tant a la integració. Una de les noies 

ho exemplifica de tal manera:  

Catalunya i França tenen una cosa en comú. Donen molta importància a la llengua 

autòctona i a la seva preservació. Això, dins l’educació, sobretot en la primària es veu molt: 

es fa l’aula d’acollida, als nens se’ls exigeix que sàpiguen la llengua. Alguns països són 

més flexibles i potser si en un poble la majoria d’immigrants són àrabs, hi haurà alguna 

classe. Aquí es fa molt poc. 
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6. CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES 

Al llarg del treball s’ha volgut donar resposta a per què hi ha noies d’origen marroquí 

que dominen l’àrab marroquí per comunicar-se oralment, mentre que d’altres no el 

dominen. Pel que fa a la pregunta 1) Quins són els factors o variables decisius que 

propicien o dificulten el manteniment de l’àrab marroquí en la comunitat de joves 

marroquines nascudes o vingudes en la infància o preadolescència a Catalunya? s’ha 

arribat a la conclusió que els factors que determinen el manteniment de la llengua en la 

comunitat són diversos, els quals sovint s’entrelliguen. Tal com exposa el supòsit de 

partida, les dades han posat en evidència com la influència de l’entorn familiar, l’escolar 

i el comunitari durant les diferents etapes de la vida de les joves són claus en 

l’adquisició de la llengua. Aquestes influències s’han dividit en set factors, tots d’igual 

importància, que són: 1) la transmissió lingüística intergeneracional inversa —quan els 

fills i filles transmeten la llengua o les llengües als progenitors, 2) la relació amb la 

família del Marroc, 3) l’escolarització en edats primerenques, 4) l’exposició i producció 

en àrab marroquí, 5) la generació immigrant, 6) el rol tradicional de les mares, i 7) la 

jerarquia entre els germans i germanes. 

Generalment, el rol més important de transmissors de la llengua d’origen, l’àrab 

marroquí, recau en els progenitors, sobretot en les mares. Quan els pares tenen l’àrab 

marroquí com a primera llengua (o és una de les primeres llengües) i l’acaben 

transmetent amb èxit a les filles, s’ha observat que l’escolarització de les noies 

enquestades s’ha dut a terme un cop la LO ja estava establerta cognitivament. A casa hi 

ha hagut input que ha permès que l’infant produeixi suficient output, ja que els pares no 

tenien competències suficients en català ni castellà. De la mateixa manera, les visites al 

Marroc han estat sempre habituals, fet que ha suposat una immersió lingüística anual en 

àrab marroquí. 

Altrament, les noies enquestades que tenen l’àrab marroquí com a llengua d’origen, 

però el català o castellà com a primeres llengües, no han perdut totes les competències 

en la LO, tot i que seria possible en casos extrems en un futur. Encara que entre les 

llengües inicials dels pares hi hagi l’àrab marroquí, per diferents motius no l’han 

transmès a les filles amb èxit. Així doncs, les noies presenten un vocabulari receptiu 

major que el vocabulari productiu. Les causes del manteniment de l’àrab marroquí com 

a LO, però no com a L1, s’expliquen perquè hi ha famílies immigrades, sobretot mares, 
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que a través dels seus fills (que s’escolaritzen) aprenen les llengües del país d'acollida. 

Mentre que aquest mètode pot funcionar per a l'adult, el qual aprendrà la llengua del 

país fins a cert punt, l'infant perdrà la llengua d’origen durant el procés i la família se’n 

pot adonar tard. Igualment, l’escolarització primerenca en el sistema educatiu català, en 

què la llengua principal (i sovint, única) és el català, provoca que no s’assoleixin 

competències suficients en la llengua familiar. En casos així, si es tenen germans, 

aquests també seran afectats per l’efecte bola de neu i acabaran emprant la llengua de 

comunicació de la societat a la llar. Finalment, no podran transmetre la llengua d’origen 

a les futures generacions en la quotidianitat de la llar, ja que han adquirit la o les L1 de 

la societat d’acollida, les quals acabaran transmetent als possibles descendents, de 

manera que hi ha indicis d’una possible substitució lingüística en la propera generació. 

Altrament, algunes de les entrevistades i enquestades declaren haver adquirit l’àrab 

marroquí com a llengua addicional pel contacte amb parlants nadius en la llengua. 

Durant els anys en què a Catalunya va haver-hi un nombre elevat de nouvinguts del 

Marroc, l’àrab marroquí s’usava com a llengua vehicular entre el col·lectiu d’origen 

marroquí, és a dir, com a llengua que utilitzen els parlants de diverses llengües per 

entendre's entre ells, ja que tant hi havia persones amb arrels amazigues com amb arrels 

marroquines. Tot i això, a mesura que passen els anys i les noies s’acosten a l’edat 

adulta, la realitat canvia. Actualment, és més habitual que optin pel català o el castellà 

com a llengües de comunicació entre el grup d’amistats d’origen marroquí, tot i que 

això no implica que no parlin mai en àrab marroquí.  

Per contra, en les dades de les enquestes s’ha vist com hi ha noies amb arrels amazigues 

que no tenen cap mena de coneixements en àrab marroquí, ja que els pares només els 

han transmès l’amazic. A més a més, o bé no han tingut amistats marroquines i no s’han 

relacionat amb la comunitat marroquina, o bé sempre han emprat les llengües de 

Catalunya amb les persones d’origen marroquí.  

A banda d’aquests factors, l’anàlisi del corpus de dades ha permès entreveure si les 

actituds lingüístiques de les participants envers el manteniment o pèrdua de la llengua 

d’origen es relacionen d’alguna manera amb la construcció de la identitat i el sentiment 

de pertinença al Marroc o a Catalunya.  

Entre les entrevistades amb un domini alt en àrab marroquí destaca la visió positiva que 

presenten envers la importància de mantenir la llengua d’origen generació rere 

generació —tant si és l’amazic com si és l’àrab marroquí. Per contra, l’entrevistada que 
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és parlant receptiva en àrab marroquí considera que el manteniment de la llengua 

d’origen per mantenir el llinatge familiar o la cultura no és rellevant. A l’hora de 

construir les seves identitats, les noies que presenten una visió positiva sobre el 

manteniment de la llengua d’origen, s’identifiquen com a marroquines o amazigues, i, 

en diferents graus, també com a catalanes. Tanmateix, la noia que no considera rellevant 

el manteniment de la llengua d’origen no s’etiqueta de cap manera.  

En suma, les entrevistades presenten un sentiment de pertinença a una comunitat, o es 

defineixen segons la identitat amb què se senten representades (catalana, espanyola, 

marroquina o amaziga), per les raons següents: 

a) si parlen l’àrab marroquí, el català, el castellà o l’amazic amb un nivell alt, hi ha 

més possibilitats que s’identifiquin com a marroquines, catalanes, espanyoles o 

amazigues, respectivament. Així, en part es confirma el segon supòsit de partida: 

les noies sí que cerquen validar la seva identitat cultural híbrida a través de l’ús 

del castellà i el català, sense deixar de banda l’àrab marroquí —si l’han 

adquirit— ni l’amazic. 

b) si comparteixen els valors culturals de la societat catalana, l’espanyola o la 

marroquina (concretament, la visió de les relacions socials i les maneres 

d’entendre el món), hi ha un lligam amb el seu sentiment d’identitat o pertinença 

a la regió corresponent. 

c) si celebren les tradicions catalanes, marroquines o amazigues i les senten com a 

pròpies, les noies se senten representades per les identitats pertinents. 

d) si han nascut al Marroc o a Espanya, el país de naixement condiciona el 

sentiment d’identitat —el document d’identitat i la nacionalitat indiquen com 

s’identifica, encara que la persona no s’etiqueti explícitament com a espanyola o 

marroquina. 

e) si es relacionen amb persones d’origen marroquí, s’identifiquen amb la identitat 

marroquina, mentre que si només es relacionen amb persones “autòctones” de 

Catalunya, no hi ha cap sentiment arrelat a la identitat marroquina. 

És interessant veure com les entrevistades en cap moment han establert una relació 

directa entre les característiques físiques dels “autòctons” i el fet d’identificar-se com a 

catalanes, espanyoles, marroquines o amazigues. Tanmateix, això s’ha mencionat en 

parlar de com la societat catalana les posiciona, talment que sovint el sentiment 
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d’identitat ve imposat des de fora i és difús. La multiculturalitat és cada vegada més 

present i la visió tradicional d’identificar a algú com a ciutadà d’un país segons les 

seves característiques físiques, el seu nom o el país de procedència, hauria de deixar-se 

enrere per facilitar la construcció de la identitat dels fills i filles de persones emigrades. 

En última instància, cada persona és d’on millor se sent, i, com diu la dita espanyola: 

“Cada uno es de donde pace, no de donde nace.” 

A banda de tot això, considero que hauria de ser essencial donar l’oportunitat 

d’escolaritzar els nens i nenes de famílies marroquines que migren a Catalunya en la 

seva llengua d’origen. Actualment, tot i que s’ha intentat fer-ho a través del programa 

LACM implantat per la Generalitat, no s’ha aconseguit, perquè cal recordar que la 

llengua familiar de la gran majoria de joves marroquins no és l’àrab estàndard modern, 

sinó el darija9. L’educació formal en la llengua d’origen facilitarà que la persona senti 

la identitat marroquina com a seva, valori la llengua, i, en darrer lloc, mantingui la 

comunicació i relació amb la família del Marroc. 

Cal dir que, en aquest estudi, no s’ha observat cap relació entre el nivell d’estudis dels 

pares i mares i la consciència de mantenir la LO dels fills, ja que hi ha noies amb pares 

sense estudis que mantenen l’àrab marroquí com a L1. Així doncs, és més rellevant la 

dinàmica entre filles i pares, els quals tenen el paper de transmissors de l’herència, que 

no pas el seu nivell d’escolarització ni el fet de ser conscients de la transmissió de la 

llengua. Talment que el manteniment de l’àrab marroquí com a L1 en les joves de 2a 

generació i generació 1,5 pot ser una conseqüència positiva del monolingüisme o 

bilingüisme limitat dels pares, situació sociolingüística que en el futur ja no es 

mantindrà. En definitiva, si les joves enquestades i entrevistades són mares en un futur 

han de saber de la importància del manteniment de la llengua familiar i del seu paper 

com a transmissores de la llengua, per tal que les terceres generacions mantinguin 

competències en la LO.  

En estudis futurs seria interessant poder ampliar el corpus d’informants i incloure a 

noies de la 3a generació per veure si han mantingut l’àrab marroquí com a llengua 

                                                 
9 Igualment, com s’ha mencionat a l’apartat de contextualització, aquest dialecte de la llengua no el parlen 

tots els marroquins, ja que hi ha varietats de l’amazic que no s’han d’ignorar. Aquests últims anys, el 

Departament d’Ensenyament i diferents entitats amazigues han començat a donar suport a diferents 

iniciatives sobre l’amazic, i a més, la mateixa comunitat a Catalunya és activa en el manteniment de la 

seva llengua i cultura. 
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familiar, a part de veure quines actituds lingüístiques presenten i com es defineixen 

quant a la identitat.  

Una altra línia d’investigació a considerar també podria incloure a nois de la 2a 

generació i generació i mitja, ja que en aquest treball només s’han pogut tenir en 

compte les noies. 

A banda dels joves, la visió dels pares i mares sobre quins factors condueixen a 

l’adquisició o pèrdua de l’àrab marroquí en els seus fills i filles també podria tractar-se 

en un treball futur, de manera que es poguessin contrastar les respostes donades per 

cada grup generacional.  

En darrer terme, s’espera que els resultats d’aquest estudi hagin pogut posar en el mapa 

la realitat sociolingüística de les joves d’origen marroquí, desconeguda per molts, fins i 

tot, per part dels organismes oficials de Catalunya, i també fomenti l’interès per la 

recerca en aquest camp tan poc estudiat. 
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Annex 1. L’enquesta  

a) Guió en castellà de l’enquesta 
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Annex 2. L’entrevista 

a) Guió en català de l’entrevista 

1. D’entrada, quina relació tens amb l’àrab marroquí? L’has adquirit a casa? 

(i si és així, l’entens o parles?) o l’has adquirit fora de la llar? 

A. Si l’has adquirit a casa, el consideres la teva primera llengua o una de les 

teves primeres llengües (és a dir, que és la llengua o llengües que vas 

adquirir primer a la teva infància)? 

B. Si l’has adquirit fora, com, quan i per què?  

2. Pots fer una síntesi del teu procés d’immigració/procés d’immigració dels 

teus pares? 

A. Quin any va ser? Amb qui vas/van venir?  

B. Des que ets a Catalunya, has visitat el Marroc? Quantes vegades hi has anat? 

Hi tens molta família? T’agrada anar-hi? 

3. a) Generació 1,5: Preguntes sobre el sentiment de pertinença a Catalunya i 

al Marroc i la identitat 

A. Has tingut alguna dificultat lingüística o cultural per integrar-te a la societat 

catalana? Les has superat? Com? 

B. Penses que la societat catalana és acollidora? Et sents benvingut/da o al 

contrari? 

C. Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels 

anys? 

D. Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el 

món i les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més 

aviat separats?  

E. Com et sents, d’identitat, marroquí/na, català/na, espanyol/la...? T’ho has 

plantejat mai?  

F. I la teva identitat, creus que, si encara visquessis al Marroc, hagués 

evolucionat de manera diferent?  
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G. I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a 

pròpia/es? 

H. Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o 

poden separar-se?  

b) 2a generació: Preguntes sobre el sentiment de pertinença a Catalunya i al 

Marroc i la identitat 

A. Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels 

anys? 

B. Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el 

món i les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més 

aviat separats?  

C. Com et sents, d’identitat, marroquí/na, català/na, espanyol/la...? T’ho has 

plantejat mai?  

D. I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a 

pròpia/es? 

E. Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o 

poden separar-se?  

4. Valoracions i actituds lingüístiques envers l’àrab marroquí i les llengües de 

Catalunya 

A. Consideres important el fet de mantenir la llengua dels pares (àrab marroquí, 

si escau) una generació rere l’altra? 

B. Quines conseqüències creus que té/ha tingut/tindria el fet de no parlar la 

llengua dels teus pares (àrab marroquí, si escau)? 

C. Creus que el teu entorn familiar va intentar transmetre’t l’àrab marroquí 

mentre creixies?  

D. T’agrada parlar en àrab marroquí? Et fa vergonya o t’ha fet mai vergonya 

parlar en àrab marroquí amb altres parlants nadius? Per què si o per què no? 

E. Creus que es pot perdre l’àrab marroquí si no el practiques?  
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F. Segons la teva opinió, les llengües que dominen a Catalunya (català i 

castellà, majoritàriament) influeixen en el manteniment de l’àrab marroquí 

entre les famílies? Per què si o per què no influeixen? 

G. Creus que si visquessis en un altre lloc que no fos Catalunya, en una societat 

amb llengües diferents del Marroc, el manteniment de l’àrab marroquí entre 

les famílies seguiria sent afectat de la mateixa manera? Per què si o per què 

no? 

5. Comunicació entre la comunitat marroquina a Catalunya 

A. Mantens contacte amb la comunitat marroquina present a Catalunya?  

B. Quina llengua creus que els joves d’origen marroquí trien com a llengua de 

comunicació entre el grup a Catalunya? Per què aquesta llengua o llengües i no 

una altra o altres? 

C. Quan i amb qui parles més en àrab marroquí a Catalunya? 

D. En el teu dia a dia a Catalunya, si algú s’adreça a tu en àrab marroquí, amb quina 

llengua li sols respondre?  

6. Futur  

A. Si escau, estaries interessada a millorar els teus coneixements d’àrab marroquí 

en un futur? Motius?  

B. Si tens fills/es en un futur, amb quina llengua et dirigiries a ells? 

C. Creus que l’àrab marroquí té un lloc en la societat catalana del futur? 

7. Tens algun comentari sobre les preguntes? Trobes a faltar algun tema 

important que no s’ha comentat? 
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b) Guió en castellà de l’entrevista 

1. De entrada, ¿qué relación tienes con el árabe marroquí? ¿Lo has adquirido 

en casa? (¿Y si es así, lo hablas o lo entiendes?) ¿O lo has adquirido fuera 

del hogar? 

A. Si lo has adquirido en casa, ¿lo consideras tu primera lengua o una de tus 

primeras lenguas, es decir, que es la lengua o lenguas que adquiriste primero en 

tu infancia? 

B. Si lo has adquirido fuera, ¿cómo, cuándo y por qué? 

2. Podrías hacer un resumen de tu proceso de inmigración / proceso de 

inmigración de tus padres? 

A. ¿Qué año fue? ¿Con quién llegaste/llegaron tus padres? 

B. Desde que has llegado a Cataluña, ¿has visitado Marruecos? ¿Cuántas veces has 

ido? ¿Tienes mucha familia? ¿Te gusta visitar el país? 

3. a) Generación 1,5: Preguntas sobre el sentimiento de pertenencia a 

Cataluña y a Marruecos y la identidad 

A. ¿Has tenido alguna dificultad lingüística o cultural para integrarte en la sociedad 

catalana? ¿Las has superado? ¿Cómo? 

B. ¿Piensas que la sociedad catalana es acogedora? ¿Te sientes bienvenido/a o al 

contrario? 

C. ¿Has mantenido las tradiciones, gastronomía y costumbres de Marruecos a lo 

largo de los años? 

D. ¿Crees que has integrado los valores culturales marroquíes (maneras de entender 

el mundo y las relaciones sociales, etc.) con los valores culturales catalanes o 

están más bien separados? 

E. Y tu identidad, ¿crees que evolucionaría de manera igual o distinta si aún 

vivieras en Marruecos? 

F. Como te sientes, de identidad, ¿marroquí/a, catalán/a, español/la ...? ¿Te lo has 

planteado nunca? 

G. Y con qué lengua te identificas, es decir, ¿qué lengua consideras como propia? 
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H. ¿Crees que la identidad y la lengua deben ir conectadas o pueden separarse? 

b) 2ª generación: Preguntas sobre el sentimiento de pertenencia a Cataluña y 

en Marruecos y la identidad 

A. ¿Has mantenido las tradiciones, gastronomía y costumbres de Marruecos a lo 

largo de los años? 

B. ¿Crees que has integrado los valores culturales marroquíes (maneras de entender 

el mundo y las relaciones sociales, etc.) con los valores culturales catalanes o 

están más bien separados? 

C. Cómo te sientes, de identidad, ¿marroquí/a, catalán/a, español/la ...? ¿Te lo has 

planteado nunca? 

D. Y con qué lengua te identificas, es decir, ¿qué lengua consideras como propia? 

E. ¿Crees que la identidad y la lengua deben ir conectadas o pueden separarse? 

4. Valoraciones y actitudes lingüísticas hacia el árabe marroquí y las lenguas 

de Cataluña 

A. ¿Consideras importante el hecho de mantener la lengua de los padres (árabe 

marroquí, si es tu caso) una generación tras otra? 

B. ¿Qué consecuencias crees que tiene/ha tenido el hecho de no hablar la lengua de 

tus padres (árabe marroquí, si es tu caso)? 

C. ¿Tu entorno familiar intentó transmitirte el árabe marroquí mientras crecías? 

D. ¿Te gusta hablar en árabe marroquí? ¿Te da vergüenza o te ha dado nunca 

vergüenza hablar en árabe marroquí con otros hablantes nativos? ¿Por qué sí o 

por qué no? 

E. ¿Crees que se puede perder el árabe marroquí si no lo practicas? 

F. Según tu opinión, ¿las lenguas dominantes en Cataluña (catalán y castellano, 

mayoritariamente) influyen en el mantenimiento del árabe marroquí entre las 

famílias? ¿Por qué sí o por qué no influyen? 

G. Crees que, si vivieras en otro lugar que no fuera Cataluña, en una sociedad con 

lenguas diferentes de Marruecos, ¿el mantenimiento del árabe marroquí entre las 

famílias seguiría siendo afectado de la misma manera? ¿Por qué sí o por qué no? 



 

7 

 

5. Comunicación entre la comunidad marroquí en Cataluña 

A. ¿Mantienes contacto con la comunidad marroquí presente en Cataluña? 

B. ¿Qué lengua crees que los jóvenes de origen marroquí escogen como lengua de 

comunicación entre el grupo en Cataluña? ¿Por qué esta lengua o lenguas y no 

otra u otras? 

C. ¿Cuándo y con quién hablas más en árabe marroquí en Cataluña? 

D. En tu día a día en Cataluña, si alguien se dirige a ti en árabe marroquí, ¿con qué 

lengua le respondes? 

6. Futuro 

A. Si es tu caso, ¿estarías interesado en mejorar los conocimientos de árabe 

marroquí en un futuro? ¿Motivos? 

B. Si tienes hijos en un futuro, ¿con qué lengua te dirigirías a ellos? 

C. ¿Crees que el árabe marroquí tiene un lugar en la sociedad catalana del futuro? 

7. ¿Tienes algún comentario sobre las preguntas? ¿Echas en falta algún tema 

importante que no se ha comentado? 
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c) Transcripcions de les cinc entrevistes 

Les gravacions originals de les entrevistes es troben al CD-ROM que s’adjunta amb el 

treball. 

Entrevista 1 (Maroua, M1) 

 

P1: D’entrada, quina relació tens amb l’àrab marroquí? L’has adquirit a casa? (i si és 

així, el mantens?) El consideres la teva primera llengua o una de les teves primeres 

llengües (és a dir, que és la llengua o llengües que vas adquirir primer a la teva 

infància)? 

P2: El vaig adquirir a casa quan era petita i ara parlo marroquí a casa amb els meus 

pares. Va ser la meva primera llengua. 

P1: I a casa teva només tenies l’àrab marroquí o alguna altra llengua?  

P2: La meva mare és de part amazic, el meu pare de part marroquina, però vaig 

aprendre l’amazic quan tenia com 7-8 anys. L’escoltava, el sentia a casa, però no l’havia 

après a parlar fins llavors.  

P1: Et consideres bilingüe en amazic i darija?  

P2: Sí, perquè ara mateix el parlo bé i l’entenc perfectament. Em puc comunicar en la 

llengua.  

P1: Pots fer un resum del teu procés d’immigració/procés d’immigració dels teus pares? 

Quin any va ser? Amb qui vas/van venir?  

P2: El meu pare va arribar primer, li van oferir un treball aquí, gràcies a amics del 

Marroc. Li va comentar a la meva mare, que no li va semblar bona idea. Però la meva 

tieta la va convèncer. Al final, va donar suport al meu pare i va venir sol. No sé si era el 

2001/2002, va estar treballant, buscant feina i pis. Després el 2005 ens va poder dur per 

reagrupament familiar. A la meva germana, a la meva mare i a mi. 

P1: Des que ets a Catalunya, has visitat el Marroc? Quantes vegades hi has anat? Hi 

tens molta família? T’agrada anar-hi? 

P2: Intentem anar cada any, si no es pot doncs cada dos, els estius, quan tenim 

vacances. M’agrada molt i quasi tota la meva família és allà. Bueno, no tota, perquè jo 

tinc molta família a Europa. 

P1: I a on vas? 
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P2: Vaig a Nador, i a Ouezzane, que és d’on és el meu pare. Però clar, a vegades, la 

família del meu pare ja ve a Nador. El meu pare és de la mateixa zona que el teu, de  

Ksar El Kebir (regió de Tànger-Tetuan). 

P1: Has tingut alguna dificultat lingüística o cultural per integrar-te a la societat 

catalana? Les has superat? Com? 

P2: Sí, les vaig superar molt ràpidament. Vaig arribar amb 9 anys, acabats de complir. 

Al Marroc vaig fer classes de castellà, però eren coses molt bàsiques (els colors, els 

números). Vaig fer les classes perquè sabia que veníem cap aquí. No vaig tenir gaires 

dificultats, la veritat. Primer em van posar una companya de classe, que intentava 

ajudar-me a entendre el que deien els professors, companys, però al cap de 7 mesos ja 

parlava bastant bé el català, tot i que recordo que feia molts errors d’ortografia a quart. 

A sisè ja no hi anava, els professors van decidir que ja podia fer totes les classes. A sisè 

vaig ser jo qui va anar a ajudar a una altra nena, la Hind. Escrivia molt malament 

encara, i també deia coses molt malament. No vaig ser capaç d’aprendre del tot bé el 

català fins a primer d’ESO, que ja tenia molt bona base. A primària, quan es feia classe 

de català i castellà, i a algunes altres assignatures, anava a classes de reforç amb una 

professora. Em feia reforç de tot, per parlar més bé català. I la gramàtica, i ortografia no 

les vaig fer fins a l’ESO, com tampoc l’anglès. Tinc amigues que van arribar a l’ESO, a 

segon, que anaven a l’aula de reforç també, però jo ja no.  

P1: Quan dius que van posar-te una companya, a què et refereixes? 

P2: Hi havia dos marroquins a la meva classe, ella i un altre nen. I li van dir: “mira, 

arribarà una altra nova companya que es diu Maroua i tal”. Era la persona a través de la 

qual podia comunicar-me, jo no sabia dir res, si volia anar al lavabo, no sabia dir-ho i 

em feia vergonya.  

P1: I alguna dificultat cultural? 

P2: No, la veritat. Però sí que em va sorprendre el tema de sortir de festa, el botellón. 

P1: Aleshores penses que la societat catalana és acollidora? Et sents benvinguda o al 

contrari? 

P2: Aviam, hi ha gent que sí que et fa sentir molt bé i gent que jo crec que no. No és el 

meu cas, que no m’ha passat res, però per exemple, quan vaig arribar a l’ESO hi havia 

molta discriminació, no per part del professorat, sinó per part dels alumnes. Que hi 

havia molta gent que ja no es feia amb tu perquè eres marroquina, saps. Però a primària, 
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ja veies com això no hi era, tothom jugava amb tothom. Arribes a l’ESO i hi ha moltes 

etiquetes amb cada grupet. 

P1: Sí, tens raó. Cadascú va amb els seus “iguals”. O sigui que et sents benvinguda però 

amb certes persones no.  

P2: Sí, per exemple, a l’institut on vaig ara noto molt racisme. Els mateixos professors, 

quan veuen marroquines que treuen bones notes i són estudiants els hi fa com ràbia. 

Tinc una amiga que va arribar aquí a segon d’ESO, que al Marroc treia molt bones notes 

i li anaven molt bé els estudis, perquè capta les coses molt fàcilment. I en arribar aquí, 

va seguir igual, i treia més bones notes que tota la classe, quan havia arribat feia un any, 

i els professors li deien que arribava a l’examen i vomitava tot el que havia empollat. I 

que treia bones notes perquè sí, o sigui que no veien la seva capacitat amb els estudis.  

P1: I a l’institut sou molts nois i noies marroquins? 

P2: En tot el meu cole, hi ha com 4 o 5 marroquins, mentre que som 9 o 10 noies.  

P1: I per què creus que hi ha més noies que nois? 

P2: Crec que és pel tema de pares, que no els importa si els seus fills estudien o no. No 

els hi estan a sobre, i acaben l’ESO i normalment ja es posen a treballar. Hi ha tios que 

només pensen a treballar i treballar, per ja tenir diners propis. I també afecta les amistats 

que tenen, perquè s’ajunten amb gent molt gamberra.  

P1: Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels anys? 

P2: Sí. A casa meva cuinem de manera marroquina majoritàriament. Però també 

barregem plats d’aquí. I les tradicions també les hem mantingut, però no de la mateixa 

manera. Per exemple, l’Eid10 no el visc del tot aquí, vaig a classe, faig exàmens. Mentre 

que al Marroc no hi ha classe. 

P1: Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el món i 

les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més aviat separats?  

P2: Sí que ho he integrat, però al Marroc tampoc pots agafar i dir “tot el Marroc pensa 

així”. Jo penso de la manera que vull, tinc les meves idees. Conec a gent al Marroc que 

pensa igual que jo, tot i que no han viscut mai a Europa ni res. Penso que depèn de la 

família i l’entorn on hagis viscut. Jo en el meu cas crec que he agafat una mica d’aquí i 

una mica d’allà.  

                                                 
10 Festivitat musulmana que marca el final del dejuni del mes de ramadà. 
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P1: I la teva identitat, creus que, si visquessis al Marroc, hagués evolucionat de manera 

diferent?  

P2: És que tampoc m’imagino com hagués sigut la meva vida si visqués al Marroc. No 

crec que m’hagués casat molt jove ni res, perquè la meva família posa els estudis en 

primer lloc. Potser seria una mica més diferent, o potser no. Depèn de la família, on 

vius, com esteu econòmicament…. Com que jo visc en una ciutat, doncs realment els 

recursos no són tan limitats, llavors sí que tindria Internet i Youtube per poder veure 

món. És que jo veig la meva veïna que té la mateixa mentalitat oberta que jo. Però sí 

que és veritat que en alguns aspectes està més tancada. Per exemple, si algun tio et fa 

algun petó a la galta, ja dramatitza, igual que la meva mare. Perquè la cultura al Marroc 

és molt diferent. Si al Marroc no coneixes a algú, i te’l presenten, doncs no li dones dos 

petons, però si és família, veïns que coneixes des de tota la vida, doncs sí. El mateix 

passa a Holanda, mentre que a Espanya és normal. Realment, més que la cultura, és la 

gent, que la majoria té una mentalitat molt tancada, perquè si tu adoptes bé la cultura 

doncs no seràs així.  

P1: Com et sents, d’identitat, marroquina, catalana, espanyola...? T’ho has plantejat 

mai?  

P2: No ets la primera que m’ho pregunta. Una professora em va demanar si em sentia 

catalana, pel tema de la votació el dia del referèndum. Va dir “Jo crec que la gent que no 

és d’aquí, no hauria de votar” i jo li vaig contestar “Per què? Si jo em sento d’aquí, 

perquè no puc anar a votar?” i em va respondre “Tu realment et sents catalana?” i jo li 

vaig respondre amb un “Sí, perquè he estat tota la meva vida aquí, i encara que no hagi 

nascut aquí, tinc el mateix dret d’anar a votar”.  

Jo soc marroquina, i m’he adaptat molt bé aquí. A més, he viscut més de la meva meitat 

de vida aquí. I una de les parts més importants de la meva vida, l’adolescència, l’he 

viscut aquí. De la meva infància al Marroc, recordo coses de la meva família, però no 

dels meus companys i escola, la veritat. Jo em considero part d’aquí, no puc dir que soc 

catalana o espanyola perquè no tinc la nacionalitat … Però tu que la tens, si em dius que 

ets catalana perquè has nascut aquí, doncs jo t’entenc. Però als catalans “autòctons” els 

hi costa entendre, i més si no tens la nacionalitat. Llavors, em considero part de 

Catalunya, sempre parlo català, soc de poble… 

P1: I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a pròpia/es? 
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P2: Home, la que parlo més a casa és el marroquí, però la que parlo més en el meu dia a 

dia és el català. Penso que el català i el darija són les meves llengües pròpies, amb les 

que m’identifico.  

P1: Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o poden 

separar-se?  

P2: No, però estaria bé conèixer la llengua dels teus pares, perquè amb la llengua 

coneixes una cultura millor i t’hi pots identificar. Però si no pot ser, doncs no pot ser.  

P1: Consideres important el fet de mantenir la llengua dels pares (àrab marroquí, 

amazic) una generació rere l’altra? 

P2: Sí que és important, encara que amb l’amazic ho veig difícil, perquè no és una 

llengua que jo parlo habitualment. L’entenc i el parlo, pronunciant-lo una mica diferent, 

però no sé si amb els meus fills els hi transmetria aquesta llengua, tot i que m’agradaria. 

Però és que si ja ho tens difícil amb el marroquí, imagina’t amb una altra llengua vivint 

a Catalunya, on es parlen dues llengües més. Seria un show. I també depèn de si em 

caso amb alguna persona que és d’aquí, d’un altre país o marroquí…  

P1: Quines conseqüències creus que tindria el fet de no parlar la llengua dels teus pares 

(amazic, àrab marroquí)? 

P2: No poder comunicar-me bé amb gent del Marroc, és l’única pega. Tant amb la 

família com amb la gent del carrer. Si dius “vull anar de vacances al Marroc amb 

amigues catalanes” doncs no saps res, et poden enganyar i estafar. I llavors com a 

marroquina pensaries “hòstia, podria haver après aquesta llengua i no he pogut”.  

P1: Creus que el teu entorn familiar va intentar transmetre’t l’àrab marroquí mentre 

creixies?  

P2: Sí. Però mai de forma explícita, sinó implícita. A mi em costa molt canviar de 

llengua amb una persona. Per exemple, jo amb tu he parlat sempre en català, i em 

costaria molt dirigir-me a tu en castellà. I amb els meus pares sempre hem parlat 

marroquí, tot i que a vegades dic alguna cosa en castellà.  

P1: T’agrada parlar en àrab marroquí? 

P2: Sí, encara que intento parlar en castellà perquè la meva mare l’aprengui una mica 

més.  
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P1: Et fa vergonya o t’ha fet mai vergonya parlar en àrab marroquí amb altres parlants 

nadius? Per què si o per què no? 

P2: No, mai. Tot i que la gent al Marroc nota que no visc allà, sempre m’identifiquen 

amb gent d’Europa del nord, no sé el perquè. Quan parlo català amb la meva germana, 

la gent et sent, i com que és una llengua que no coneix molta gent, t’identifiquen de per 

allà el nord. 

P1: Creus que es pot perdre l’àrab marroquí si no el practiques?  

P2: Sí, si no el parlo, se’m perdrà, si no parlés amb ningú en darija com durant 20 anys 

o 30. No m’hi comunicaria bé, però podria entendre’l. 

P1: Segons la teva opinió, les llengües que dominen a Catalunya (català i castellà,  

majoritàriament) influeixen en el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies? 

Per què si o per què no influeixen? 

P2: Depèn de la família. Perquè gràcies als fills, quan són petits, els pares poden 

aprendre català i castellà i els nens obliden el darija. 

P1: Creus que si visquessis en un altre lloc que no fos Catalunya, en una societat amb 

llengües diferents del Marroc, el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies 

seguiria sent afectat de la mateixa manera? Per què si o per què no? 

P2: Qualsevol llengua diferent de la que es parla a casa pot influir. Per exemple, si una 

família marroquí viu a Andorra, poden tenir tres llengües al seu entorn (català, castellà, 

francès) i els pares són conscients que han d’aprendre llengües noves i ho fan a través 

dels fills. I els nens acaben oblidant el marroquí. Per una part, això és útil i és un mètode 

que funciona, perquè conec a gent que ho ha fet. Però potser una altra família diu “no, 

nosaltres parlarem darija amb els fills i els altres idiomes ja els aprendrem amb gent del 

carrer”. Jo penso que s’ha de separar. Quan la meva germana gran era petita, li parlaven 

dos idiomes, l’amazic i el darija. La meva iaia i cosines li parlaven en amazic i els meus 

pares li parlaven en darija. Als tres anys no parlava, però a l’hora de parlar va adquirir 

les dues perfectament, perquè durant aquells anys va carregar tot al seu cervell. En canvi 

amb mi, la meva mare deia a tothom: “no parleu en amazic amb ella que després me la 

maregeu, parleu-li en darija”. Llavors jo als 6 anys em sentia fora de lloc, perquè anava 

a l’escola i els meus amics parlaven amazic. I no els entenia, i un dia li vaig dir a la 

meva iaia que volia aprendre amazic. I la meva família se’n reia, perquè creia que amb 

aquesta edat ja no podria pas parlar-lo. I com que jo vaig voler, em passava tot el dia 



 

14 

 

demanant com es deien les coses del meu voltant. La meva mare mai m’havia parlat en 

amazic quan érem al Marroc, fins que vam venir aquí, perquè tenia por que perdéssim la 

llengua. Igualment, ara sempre em parla en darija i només canvia el xip algunes 

vegades i em parla en amazic. Però amb la meva germana gran hi parla en amazic 

gairebé sempre. I el català no el sap parlar i el castellà poquet, perquè no sap conjugar 

bé els verbs (diu coses com “yo abrir la puerta”), i a vegades tampoc no s’assabenta de 

les coses importants, tot i que es pot comunicar. Si ha d’anar a la seguretat social o fer 

coses més importants, sempre ho ha fet el meu pare, que ell sí que s’espavila. Ell té més 

contacte amb la gent, va a l’hort, té amistats d’aquí, però la meva mare no té gaire 

contacte amb la gent d’aquí, sinó que es relaciona més amb marroquines. Per això 

intento parlar-li en castellà, moltes vegades. Tot i que això és estrany, perquè la meva 

mare ha estudiat, ha anat a la universitat, però el meu pare no té cap base així.  

P1: Mantens contacte amb la comunitat marroquina present a Catalunya?  

P2: Sí. Amb tu. Abans quan anava al col·legi a primària no gaire. Abans hi havia una 

barreja, però un cop arribes a l’ESO la gent es divideix en grups. I ara, anant a l’institut 

a Manresa, vaig amb més noies marroquines, i parlo més en marroquí. A vegades, fins i 

tot quan hi ha una sola noia que no l’entén, el parlo igual, em passa de manera 

instintiva. Perquè m’he acostumat a parlar amb X llengua amb certa gent.  

P1: Quina llengua creus que els joves d’origen marroquí trien com a llengua de 

comunicació entre el grup a Catalunya? Per què aquesta llengua o llengües i no una altra 

o altres? 

P2: El castellà. Escolto a nois que anaven a la nostra classe, i es comuniquen en castellà 

entre ells. En el meu cas, quan estic amb noies marroquines i noies llatinoamericanes, 

parlem amb castellà perquè les hispanes no parlen molt bé el català, encara que faci 

anys que estan aquí. Jo penso que depèn de si som de ciutat o poble. Nosaltres, que som 

de poble parlem més en català, però les amigues i amics marroquins que conec són de 

ciutat i parlen més en castellà. 

P1: Quan i amb qui parles més en àrab marroquí a Catalunya? 

P2: Amb els meus pares, tant com quan soc a casa com al carrer.  

P1: En el teu dia a dia a Catalunya, si algú s’adreça a tu en àrab marroquí, amb quina 

llengua li sols respondre?  
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P2: Marroquí. Molts cops m’ha passat que he ajudat alguna marroquina al carrer i m’ha 

respost en castellà, perquè potser no saben que soc marroquina, i jo contesto en 

marroquí, i se sorprenen.  

P1: Si escau, estaries interessada a millorar els teus coneixements d’àrab marroquí en 

un futur? Motius?  

P2: Sí, potser sí, perquè hi ha paraules que no les entenc, ja que no les he sentit en ma 

vida. L’altre dia el meu pare va dir okupa en àrab marroquí, i no vaig entendre la 

paraula, però un cop em va explicar el significat ja sabia a què es referia. Però jo no 

coneixia la paraula.  

P2: Si tens fills/es en un futur, amb quina llengua et dirigiries a ells? 

P2: Aviam, depèn. Però jo crec que potser en àrab marroquí. M’agradaria, però em 

costaria, perquè si la meva parella és d’aquí, també tindria el català i el castellà. Potser 

amb la parella seguiria parlant en català o castellà, però a l’hora de dirigir-me als fills 

posaria l’esforç de fer-ho en marroquí. La meva cosina d’Holanda, la seva filla de 17 

anys, parla fatal el marroquí. I em parlava en un holandès barrejat amb àrab marroquí, i 

jo no entenia res. La cosa és que la seva mare va decidir parlar amazic amb les seves 

filles grans, però amb ella van decidir que parlarien també en marroquí i ara no sap bé 

ni una ni l’altra. Els seus pares es van divorciar, i la seva mare per aprendre l’holandès 

va començar a parlar-li més en holandès i va deixar de banda el marroquí.  

P1: Creus que l’àrab marroquí té un lloc en la societat catalana del futur? 

P2: No sé si en un futur, després de 4 o 5 generacions a Catalunya, no sé si es mantindrà 

gaire. Jo tinc el català i l’àrab, però potser els meus fills no. Com ha passat amb els 

d’origen marroquí a Bèlgica o Holanda, que costa molt que es mantingui, perquè allà hi 

ha 4 generacions o més i aquí la majoria som d’entre la primera i segona generació.  

P1: Tens algun comentari sobre les preguntes? Trobes a faltar algun tema important que 

no s’ha comentat? 

 

 

Entrevista 2 (Majdouline, M3) 

P1: D’entrada, quina relació tens amb l’àrab marroquí? L’has adquirit a casa? (i si és 

així, el mantens?) o l’has adquirit fora de casa?  
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P2: Fora, perquè a casa parlem amazic. L’he adquirit parlant amb amics i amigues fora 

de casa, quan era més petita i ja vivia a Catalunya. Jo de petita havia estudiat l’àrab 

clàssic al Marroc, a la primària, durant tres anys. El fet d’estudiar l’àrab clàssic i tenir 

amics que parlen amb el dialecte doncs fa que vulguis aprendre a comunicar-te en la 

llengua i l’acabis aprenent, tot i que hi ha bastants diferències. No va ser per necessitat 

sinó per aquests motius. Vaig insistir a les meves amigues que parlessin en darija, 

perquè els vaig explicar que havia estudiat al Marroc, i que volia millorar el nivell, de 

manera intencionada els deia: “ep!, parleu en àrab marroquí”. I al final hem acabat 

agafant l’hàbit de barrejar el català, el darija i el castellà.  

P1: Pots fer un resum del teu procés d’immigració/procés d’immigració dels teus pares? 

Quin any va ser? Amb qui vas/van venir?  

P2: He nascut al nord del Marroc, allà es parla amazic i s’estudia l’àrab clàssic. El 

2007, quan tenia uns 9 anys he vingut a viure a Catalunya, tot i que el meu pare ja feia 

uns quants anys que hi vivia. Vam anar a viure a la Granada, un poble molt petit, on es 

parla un català molt català. Des de llavors he après català, he canviat d’escola, 

d’amistats, de tot. 

P1: Des que ets a Catalunya, has visitat el Marroc? Quantes vegades hi has anat? Hi 

tens molta família? T’agrada anar-hi? 

P2: Sí, dues vegades. La majoria de la meva família viu allà, però també tinc família 

que viu a diferents països d’Europa, com França, Alemanya, els Països Baixos. 

M’agrada anar al Marroc, per veure la meva àvia, tiets i tietes, però gaudeixo més aquí, 

perquè al Marroc no tinc amistats, en canvi aquí sí.  

P1:  Has tingut alguna dificultat lingüística o cultural per integrar-te a la societat 

catalana? Les has superat? Com? 

P2: A mi m’ha sorprès que no he tingut cap dificultat, perquè recordo que vaig arribar 

quan començava el segon trimestre de cinquè de primària i quan vaig acabar el curs ja 

parlava amb tothom en català. I els professors i alumnes a final de curs van fer un joc 

entre nosaltres i tots em van escriure una carta felicitant-me perquè estaven molt 

sorpresos amb la meva integració lingüística. Anava a l’aula d’acollida amb dues noies 

més marroquines, teníem una professora de català, que ens va ensenyar la llengua 

durant el segon trimestre i no feia les altres assignatures. No entenia res a la classe. I he 

après el català abans que el castellà. Vaig acabar el curs de 5è i podia comunicar-me en 
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català, mentre que el castellà només l’entenia. I no vaig tenir cap xoc cultural ni res, 

veia que hi havia coses diferents però no em van sobtar.  

P1: Penses que la societat catalana és acollidora? Et sents benvinguda o al contrari? 

P2: Sí, el tracte que he rebut per part dels adults, els professors ha sigut increïble. Són 

persones que t’ajuden i et faciliten la feina a l’hora d’integrar-te tant lingüísticament 

com culturalment. Ara bé, vaig tenir dificultats amb els companys de classe. Ja saps, el 

típic de sempre. Els més petits se’n foten de tot quan deies alguna cosa malament, o els 

primers dies que jo no sabia parlar i deia coses malament sense sentit. Jo sempre he 

pensat que els nens m’han fet una mica de bullying durant aquella època. La relació amb 

aquesta gent ara és nul·la, els veig al meu poble i no ens dirigim la paraula. Ara en 

l’actualitat, ja no tinc problemes així. 

P1: Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels anys? 

P2: La gastronomia sí, però també fem coses d’aquí, com la tortilla espanyola, paella. 

Jo la zona d’on soc del Marroc, hi ha moltes paraules en espanyol, però també de 

l’àmbit gastronòmic. Quan vivia allà, jo creia que la meva mare cuinava coses especials, 

fins que em vaig adonar que era gastronomia espanyola. Abans hi havia una base militar 

d’espanyols i han quedat certes coses arrelades a la societat. És una ciutat fundada per 

militars espanyols durant l’època franquista i llavors actualment hi ha molta cultura 

espanyola. Igualment, el dialecte que parlo jo d’amazic (rifeny) també ha agafat moltes 

paraules de l’espanyol. Abans d’arribar aquí, utilitzava l’expressió “ja està” de tota la 

vida, i em va xocar escoltar-la per part d’espanyols i catalans la primera vegada, perquè 

creia que era rifeny. Pel que fa als costums, com que el Marroc està molt relacionat amb 

la religió, quan vivia allà amb la meva àvia celebrava les festes religioses i per tradició, 

però aquí no tant.  

P1: Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el món i 

les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més aviat separats?  

P2: Ara tinc més la mentalitat de Catalunya que del Marroc. De fet, moltes coses del 

Marroc sé que existeixen però no les entenc o no hi estic d’acord. Quan era petita, a 

escala cultural no era conscient que havia d’actuar d’una manera o altra i em deixava 

portar, però de més gran com que ja estava integrada aquí, em sento més d’aquí que del 

Marroc. Aleshores actuo més com una persona que és d’aquí a Catalunya que algú que 



 

18 

 

és del Marroc, de manera inconscient. En aquest sentit, realment no he integrat gaires 

valors culturals marroquins, sinó que en general només tinc els de Catalunya. 

P1: I la teva identitat, creus que, si visquessis al Marroc, hagués evolucionat de manera 

diferent?  

P2: Definitivament. No tindria res a veure amb la mentalitat de la societat espanyola.  

P1: Com et sents, d’identitat, marroquí/na, català/na, espanyol/la...? T’ho has plantejat 

mai?  

P2: M’ho he plantejat, però no m’he trencat el cap pensant en això, perquè sempre he 

tingut al cap que soc d’origen amazic i ara soc conscient que soc catalana, perquè parlo 

català, soc d’un poble molt petit, on se celebren les tradicions catalanes, com la festa 

major per exemple. Hi participo de manera activa. Llavors diria que soc catalana, no 

espanyola, perquè hi ha moltes coses d’Espanya que a Catalunya no es fan i no les sento 

com a meves. Però quan mencionen la festa major, sento que és una cosa meva i sé que 

a l’agost aniré a la festa major del meu poble. Igualment, també em sento identificada 

amb tradicions relacionades amb la cultura amaziga. Pel que fa a l’àrab, jo recordo que 

vivint al Marroc seguia molt la cultura àrab d’Orient Mitjà, com els canals de música, 

els programes, pel·lícules i, fins i tot les celebrities. I he adquirit també aquesta cultura 

àrab moderna. Però no m’hi identifico. 

P1: I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a pròpia/es? 

P2: L’amazic. Quan estic molt enfadada i insulto a algú ho faig en aquesta llengua. Però 

també el català, perquè penso en aquesta llengua. 

P1: Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o poden 

separar-se?  

P2: Crec que les llengües modelen la identitat de les persones, però no tenen per què 

anar lligats en el sentit de “soc catalana, em sento catalana, però la llengua amb què 

m’identifico realment és l’amazic”. 

P1: Consideres important el fet de mantenir la llengua dels pares (l’amazic) una 

generació rere l’altra? 

P2: Sí, perquè sent amant de les llengües penso que per tu, com més llengües sàpigues 

millor, tant a nivell personal com professional. Si tens l’oportunitat d’aprendre 
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marroquí  perquè els teus pares i avis són d’origen àrab, llavors en un futur, si saps el 

darija, et serà més fàcil aprendre l’àrab estàndard.  

P1: Quines conseqüències creus que tindria no parlar la llengua dels teus pares? 

P2: No comunicar-te bé amb els teus pares si aquests no dominen la llengua del país. 

Per exemple, hi ha conceptes que no es poden traduir, si tu saps parlar la llengua dels 

teus pares, no només et pots comunicar amb ells de forma literal sinó que també en 

altres sentits, és a dir, anant més enllà dels enunciats literals. Si viatges sovint al país on 

es parla la llengua doncs no podràs comunicar-te, perquè els meus cosins que viuen a 

França els hi costa moltíssim parlar en amazic, tot i que l’entenen. I quan venen al 

Marroc molts cops es queden com marginats.  

P1: Creus que el teu entorn familiar va intentar transmetre’t l’àrab marroquí mentre 

creixies?  

P2: No, gens, perquè ni ells el saben. Els meus pares l’han après fa poc aquí a 

Catalunya, parlant amb veïns. A les administracions et parlen en darija, ara bé, les 

persones que treballen allà haurien de saber l’amazic i el darija, perquè si ve gent de 

zones rurals doncs no s’assabentaran.  

P1: T’agrada parlar en àrab marroquí? Et fa vergonya o t’ha fet mai vergonya parlar en 

àrab marroquí amb altres parlants nadius? Per què si o per què no? 

P2: Sí, a mi m’agrada parlar en qualsevol llengua que pugui. Però em fa molta vergonya 

parlar-hi, perquè, a part de l’accent, com que no és una llengua que practiqui gaire, em 

manca vocabulari, i a vegades he de recórrer al castellà o fins i tot a l’àrab clàssic.  

P1: Creus que es pot perdre l’àrab marroquí si no el practiques?  

P2: Sí, perquè si no l’uso mai durant molts anys... 

P1: Segons la teva opinió, les llengües que dominen a Catalunya (català i castellà, 

majoritàriament) influeixen en el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies? 

Per què si o per què no influeixen? 

P2: Definitivament. Per exemple, a casa em dirigeixo a la meva mare en amazic, però 

als meus germans en català. El fet de viure en una societat que hi hagi diferents llengües 

influeix. La meva tieta viu a França i a l’hora de dirigir-se als seus fills ho fa en amazic, 

mentre que el pare es dirigeix a ells en francès, i els fills sempre els responen en francès. 

Quina és la diferència? El lloc on vivim. Cadascú parla l’amazic, i la llengua del seu 
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país. Llavors els més petits de la família s’eduquen en un context on només es parlen 

aquestes llengües i les importen cap a casa.  

P1: Creus que si visquessis en un altre lloc que no fos Catalunya, en una societat amb 

llengües diferents del Marroc, el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies 

seguiria sent afectat de la mateixa manera? Per què si o per què no? 

P2: Potser sí que hi ha diferència. Catalunya i França tenen una cosa en comú. Donen 

molta importància a la llengua autòctona i a la seva preservació. Això, dins l’educació, 

sobretot en la primària es veu molt: es fa l’aula d’acollida, als nens se’ls exigeix que 

sàpiguen la llengua. Alguns països són més flexibles i potser si en un poble la majoria 

d’immigrants són àrabs, hi haurà alguna classe. Aquí es fa molt poc.  

P1: Mantens contacte amb la comunitat marroquina present a Catalunya?  

P2: Les meves amigues de l’institut, que parlen darija. També conec a molta gent 

d’associacions, que fan moltes coses per defensar drets de les dones, associacions que 

estan encara començant i els agradaria fer coses relacionades amb la joventut... 

P1: Quina llengua creus que els joves d’origen marroquí trien com a llengua de 

comunicació entre el grup a Catalunya? Per què aquesta llengua o llengües i no una altra 

o altres? 

P2: El castellà. Dins d’un grup pots trobar marroquins que parlen àrab i marroquins que 

no, marroquins que parlen català i marroquins que no, però gairebé tothom entén el 

castellà. Llavors perquè tothom se senti integrat molts cops es decideix així 

inconscientment.  

P1: Quan i amb qui parles més en àrab marroquí a Catalunya? 

P2: Amb la meva veïna, molt amiga de la família, que no parla amazic, i algunes 

amigues. 

P1: En el teu dia a dia a Catalunya, si algú s’adreça a tu en àrab marroquí, amb quina 

llengua li sols respondre?  

P2: Amb àrab marroquí. 

P1: Estaries interessada a millorar els teus coneixements d’àrab marroquí en un futur? 

P2: M’agradaria fer-ho però no en un context acadèmic, fent un curs i invertint temps i 

esforç, perquè no s’escriu, és una llengua oral, no la veig gaire imprescindible. Si hi 
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hagués un grup de gent que es reunís per parlar en àrab darija, hi participaria, per 

exemple. Abans, m’animaria més a estudiar l’àrab clàssic, perquè per llegir un llibre, el 

diari, tot està en àrab clàssic. I també és una llengua sagrada, i he de dir que és una 

llengua molt maca a nivell fonètic, sintàctic, potser la més maca de totes les que conec. 

L’alfabet àrab és el primer que vaig aprendre. Ara, l’amazic s’aprèn a l’escola, tot i que 

a l’administració encara no hi ha cap llei que obligui a utilitzar-lo. Mentre que hi ha una 

llei que obliga a l’ús de l’àrab. Quan vaig arribar a Catalunya, quan vaig ser més 

conscient de la importància de les llengües, vaig començar a memoritzar un dels 

alfabets d’amazic, tot i que també es pot escriure amb caràcters d’àrab i llatins. 

P2: Si tens fills/es en un futur, amb quina llengua et dirigiries a ells? 

P2: L’amazic, no ho dubto. És una llengua que té molts parlants al nord d’Àfrica i a 

Europa, per la immigració magrebina. Per qüestions polítiques, els països d’Àfrica estan 

dividits, però jo puc entendre algú d’Algèria abans que la Bouchra quan parla amazic, 

per exemple. Perquè la meva ciutat està més a prop d’Algèria que la de la Bouchra. Si 

visqués en un altre país, potser no parlaria als meus fills en català i prioritzaria l’amazic, 

més que res per la meva família. I no els hi ensenyaria l’àrab a casa, però els animaria.  

P1: Creus que l’àrab marroquí té un lloc en la societat catalana del futur? 

P2:  Jo crec que sí, perquè ja hi ha una taxa alta de marroquins, i encara que hi hagi 

amazics i àrabs, gairebé tots fan l’esforç de parlar en la llengua. Llavors és important 

respectar la seva llengua, ja que també són ciutadans que formen part d’aquesta societat. 

Però, potser, si gran part d’aquesta comunitat marroquina és amazic, potser no posen 

interès a mantenir la llengua, ja que no és seva. Realment, la majoria de marroquins 

parlen algun dialecte de l’amazic, potser els pares parlen més en darija però els avis en 

amazic. Al Marroc està tot barrejat, però hi ha hagut una política d’arabització molt 

forta després del franquisme i la independència, ocultant les altres llengües de la 

població. No reconeixen la realitat, fins i tot a la televisió he vist moltes vegades que 

diuen que el 25% de la població és amazic i els altres marroquins. Si només aquí a 

Catalunya ho veus com la majoria tenen algun contacte amb l’amazic. Tot està 

manipulat.  
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Entrevista 3 (Ahlam, S1) 

P1: D’entrada, quina relació tens amb l’àrab marroquí? L’has adquirit a casa? (i si és 

així, el parles o l’entens?)  

P2: Jo, bàsicament no el parlo. Si t’he de dir una frase en marroquí, doncs no em surt, 

només puc dir paraules, tot i que l’entenc quan el parlen la meva mare i pare, però com 

a tal, jo no he adquirit la llengua. Quan era petita, estava al meu entorn. Les meves 

germanes tampoc el parlen, però la més gran en sap més que jo. 

P1: El consideres la teva primera llengua o una de les teves primeres llengües (és a dir, 

que és la llengua o llengües que vas adquirir primer a la teva infància)? 

P2: No.  

P1: Pots fer un resum del procés d’immigració dels teus pares? Quin any va ser? Amb 

qui van venir?  

P2: Sé que van venir per separat, primer el meu pare i després la meva mare, sobre el 

1994. Després vam néixer les meves germanes i jo. 

P1: Has visitat el Marroc? Quantes vegades hi has anat? Hi tens molta família? 

T’agrada anar-hi? 

P2: Sí, esporàdicament, per vacances, però no gaire, unes 4 o 5 vegades. A mesura que 

m’he fet més gran hem anat menys, la meva família i jo. Tinc tota la meva família 

“propera” allà. Abans, quan era més petita suposo que sí que m’agradava anar-hi però 

ara, sincerament, no. Se’m fa molt monòton.  

P1: Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels anys? 

P2: No, perquè jo tinc una alimentació molt diferent de la dels meus pares, soc vegana. 

Llavors, la gastronomia marroquina no es compenetra gaire amb la vegana. Pel que fa a 

les tradicions i costums, doncs igual. Per mi, una tradició en què s’ha de sacrificar un 

xai, no em fa molta gràcia, per tant, intento no formar-ne part. I alguns costums els faig 

per obligació i imposició, com el ramadà, perquè el component religiós no el 

comparteixo.   

P1: Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el món i 

les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més aviat separats?  
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P2: Crec que els tinc separats, i que només he adquirit els valors culturals catalans. A 

més, m’he criat aquí i m’he format aquí, seguint els costums i coses d’aquí. Els tinc 

separats i podríem dir que els marroquins gairebé no els tinc, perquè no els comparteixo 

i algunes coses les detesto. Hi ha coses tan retrògrades, que no he deixat que 

m’influeixin, sobretot ara que soc més gran. Algunes coses ja les tinc interioritzades i 

sempre intento treure-les. 

P1: Com et sents, d’identitat, marroquí/na, català/na, espanyol/la...? T’ho has plantejat 

mai?  

P2: No m’ho he plantejat mai, però a vegades els meus pares fan comentaris com: “Ai 

mira, ara ets la Maria”, quan faig coses d’aquí, i això algun cop sí que m’ha fet pensar 

en el tema de la identitat. Des del meu punt de vista, però, no em sento res. Penso en 

marroquina i no m’hi sento identificada, penso en catalana/espanyola i tampoc. Llavors 

no sé què hauria de respondre. Si em demanen d’on soc, dic que soc d’aquí Espanya, 

perquè ho posa en el meu DNI o dic que els meus pares són del Marroc, però que jo he 

nascut aquí. Potser perquè relaciono certes coses que no sento pròpies amb el fet de ser 

català, espanyol o marroquí. I tampoc m’agrada etiquetar-me. Sí que és cert que alguns 

professors deien: “tu, com que has nascut aquí, ja ets catalana” i jo pensava “bé, si tu ho 

dius”, però jo no m’ho he arribat a plantejar mai. 

P1: Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o poden 

separar-se?  

P2: Si prenem en consideració això que t’he dit ara, doncs penso que poden anar 

separades. Hi ha gent d’Andalusia que ha migrat a Catalunya fa anys i ells se senten 

catalans, però potser parlen en castellà gairebé sempre.  

P1: I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a pròpia/es? 

P2: El català i el castellà. Penso en català, però el castellà m’agrada més per expressar-

me quan escric, ja que quasi tot el que llegeixo és en castellà. En aquest sentit, tinc la 

sensació que em puc expressar millor, amb més matisos i vocabulari, en castellà. Però el 

català m’agrada més utilitzar-lo per parlar, perquè em sento més còmoda en la llengua 

oralment.   

P1: Consideres important el fet de mantenir la llengua dels pares (àrab marroquí, si 

escau) una generació rere l’altra? 
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P2: Jo opino que sempre està bé saber més llengües, i que a mi no m’importaria que 

m’haguessin ensenyat el marroquí, perquè és una porta més per comunicar-te, perquè 

vulguis o no es parla bastant. Si ho penses en el nivell de generació rere generació, per 

mantenir el llinatge familiar o la cultura, la veritat no ho consideraria important. Ara bé, 

sí que em semblaria important a l’hora de transmetre la llengua als meus fills i puguin 

tenir més coneixements d’idiomes. És com si la família és interracial, doncs està bé que 

es mantinguin els idiomes que puguin tenir els pares i es passin als fills, així tenen més 

riquesa de llengües. 

P1: Quines conseqüències creus que ha tingut el fet de no parlar la llengua dels teus 

pares (àrab marroquí)? 

P2: Cap. A banda que hi ha molt l’estigma que ets marroquina i no saps parlar la 

llengua quan et relaciones amb altres àrabs i s’estranyen. Relacionen la teva 

procedència amb la llengua. També et pots sentir una mica marginada, si tens amics 

marroquins i tal, però com jo no n’he tingut gaires…   

P1: I si viatges al país dels teus pares, el fet de no poder-te comunicar amb ells...? 

P2: Jo, que no tinc gaire relació amb la família d’allà, doncs el fet que no parli àrab 

marroquí tampoc no ho veig com a cosa negativa. Pel meu compte, dubto que algun cop 

vagi a veure’ls. És com si em dius que no parlo francès, italià, doncs no podré 

comunicar-me amb la gent d’aquests països i ja està. Una altra cosa és anar al Marroc 

perquè vull descobrir més el país i no pugui comunicar-me amb la gent d’allà en 

general, això sí que podria ser alguna conseqüència negativa.  

P1: Creus que el teu entorn familiar va intentar transmetre’t l’àrab marroquí mentre 

creixies?  

P2: No. Perquè pel que sé, la meva mare “s’aprofitava” de nosaltres en certa manera per 

aprendre el català i el castellà. Va anteposar les seves necessitats lingüístiques a les 

nostres, però ho entenc, perquè ella necessitava parlar les llengües de Catalunya, mentre 

que nosaltres no necessitàvem l’àrab marroquí. Això ha estat un efecte secundari que 

ara patim nosaltres però que a la vegada no patim, tret que si ara ens mudéssim al 

Marroc.  

P1: T’agrada parlar en àrab marroquí? Et fa vergonya o t’ha fet mai vergonya parlar en 

àrab marroquí amb altres parlants nadius? Per què si o per què no? 



 

25 

 

P2: No, em sento incòmoda. Em fa vergonya parlar-lo amb nadius perquè gairebé no el 

sé parlar, és com quan no domines un idioma i el parles, doncs et fa la sensació que 

t’estan jutjant. I més, quan se suposa que hauria de ser la teva primera llengua. Entenc 

que si vas a Itàlia i no parles bé l’italià, doncs no et jutjaran tant com si vas al Marroc i 

no parles l’àrab marroquí.  

P1: Creus que es pot perdre l’àrab marroquí si no el practiques?  

P2: Sí, si no tingués contacte amb els meus pares, per exemple. Primer perdria el meu 

coneixement de vocabulari i no acabaria reconeixent certes paraules. El feedback que he 

donat sempre als meus pares és en català i castellà, llavors al llarg dels anys s’han anat 

adaptant i ara sempre em parlen en català, castellà i alguna expressió en marroquí. El 

meu pare sap castellà i la meva mare va treballar fora de casa, i vulguis o no, va haver 

d’aprendre la llengua. Va ser positiu, tenia independència econòmica i lingüística. Segur 

que si fessis una enquesta entre homes i dones marroquins i hi hauria diferències en el 

nivell de català i castellà, perquè la majoria d’homes treballen, i, com a conseqüència, es 

relacionen amb espanyols/catalans i aprenen a comunicar-se en les llengües (almenys en 

castellà), mentre que les dones no tant i moltes no saben comunicar-se bé en català ni 

castellà. Aquesta mena de cultura en què els homes treballen i les dones han de ser 

mestresses de casa, acaba influint negativament en les dones marroquines que viuen 

aquí, en realitat.  

P1: Segons la teva opinió, les llengües que dominen a Catalunya (català i castellà, 

majoritàriament) influeixen en el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies? 

Per què si o per què no influeixen? 

P2: Crec que afecta en què no es mantingui. Com hagi més possibilitats d’idiomes fora 

de casa, els nens petits abans recorreran al català o al castellà que a l’àrab. A l’escola 

parlava català 100%, mirava la televisió en català, el K3, Super3… Llavors quan els 

meus pares parlaven barrejaven el català i el castellà. Potser si hi hagués un llindar més 

tancat de llengües en la societat, com només una llengua i l’àrab marroquí, no afectaria 

tant en què no es mantingués. Però, ara, com hi ha el català i el castellà, hi ha més 

opcions per escollir i almenys a mi l’àrab marroquí sempre m’ha quedat com l’última 

opció que escolliria. A més, t’has de comunicar amb la gent, i la majoria de la gent amb 

qui em comunico no són marroquins. Abans anteposes l’idioma amb què t’has de 

comunicar en el teu dia a dia que no el que només es parla entre la teva família. 
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P1: Creus que si visquessis en un altre lloc que no fos Catalunya, en una societat amb 

llengües diferents del Marroc, el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies 

seguiria sent afectat de la mateixa manera? Per què si o per què no? 

P2: Jo crec que depèn de la quantitat de llengües, com més possibilitats hi hagi per 

comunicar-te en la societat (llengües diferents de l’àrab marroquí), més arraconada 

estarà l’àrab marroquí. De manera que no sents la necessitat d’aprendre-la per 

comunicar-te, mentre que el català i el castellà sí.  

P1: Mantens contacte amb la comunitat marroquina present a Catalunya?  

P2: No, només conec una companya de feina marroquina. A la meva classe i amistats 

no hi ha hagut mai nenes marroquines, així que des de petita m’he relacionat amb gent 

d’aquí. 

P1: Quina llengua creus que els joves d’origen marroquí trien com a llengua de 

comunicació entre el grup a Catalunya? Per què aquesta llengua o llengües i no una altra 

o altres? 

P2: No ho sé, perquè no em relaciono amb marroquins.  

P1: Quan i amb qui parles més en àrab marroquí a Catalunya? 

P2: Amb ningú, perquè no el parlo. 

P1: En el teu dia a dia a Catalunya, si algú s’adreça a tu en àrab marroquí, amb quina 

llengua li sols respondre?  

P2: Mai m’ha passat que s’adrecin a mi en àrab marroquí pel carrer, tret que sigui algú 

del poble que em saluda dient Assalamualaikum i coses així. Un dia al treball em van 

demanar perquè no parlava en àrab marroquí amb l’altra companya marroquina, i vam 

explicar-li que jo no sabia parlar-hi. És que la gent ho dona per descomptat, que en saps. 

A més, podria donar-se el cas que en sabés i no l’utilitzes per parlar amb companys 

marroquins, no té perquè.  

P1: Estaries interessada a millorar els teus coneixements d’àrab marroquí en un futur? 

Motius?  

P2: Si per millorar entens començar a parlar en àrab marroquí, doncs sí. Només sé 

paraules, no et sabria formular una frase. Jo vull aprendre idiomes, és una cosa que jo 

ara valoro i que abans no tenia en compte. A mesura que et fas gran sé que em pot 
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influir positivament en el meu futur, per viatjar, per relacionar-me amb el món. No em 

refereixo tant al tema laboral, sinó al personal, amb la gent.  

P2: Si tens fills/es en un futur, amb quina llengua et dirigiries a ells? 

P2: Català. Si en un futur anés a viure en un altre lloc, els parlaria en català perquè és la 

meva llengua materna. 

P1: Però és la teva llengua materna? Vull dir, la llengua de la teva mare (l'àrab 

marroquí) no és la teva llengua materna, no? 

P2: Ja m’has entès, el català és la meva primera llengua, amb la que jo penso. A més, 

els meus pares em parlaven en castellà i català. Així que, als meus fills, els parlaria en 

català i castellà a casa, prioritzant el català.  

P1: Si reprenguessis l’àrab marroquí, creus que també et dirigiries a ells en la llengua? 

P2: No ho crec, però dependrà de si l’utilitzo en un nivell personal. Òbviament, no ho 

forçaré.  

P1: Creus que l’àrab marroquí té un lloc en la societat catalana del futur? 

P2: Si les generacions posteriors són com la meva, no. Si són casos que han mantingut 

la llengua des de petits, si les seves primeres paraules són en àrab marroquí, doncs sí.  

P1: Tens algun comentari sobre les preguntes? Trobes a faltar algun tema important que 

no s’ha comentat? 

P2: He reflexionat i extret conclusions amb tu sobre que la llengua dels adults està 

relacionada amb la cultura, i el fet de no treballar fora de casa influeix en el 

coneixement de llengües que tenen, fent que molts siguin monolingües en àrab marroquí 

i tinguin un coneixement limitat en català o castellà. Això influeix amb les llengües que 

acaben dominant els fills: si les dones són mestresses de casa i no treballen fora, i es 

relacionen amb altres dones marroquines, doncs hi ha més possibilitats que es 

mantingui. Si això es canvia, i les dones són més independents econòmicament, llavors 

potser hi hauria més risc que la llengua es perdés… com ha passat amb la meva mare. 

Guanyes unes coses i en perds unes altres, però s’hauria de fer un balanç.  

P1: Podrien independitzar-se econòmicament però a la vegada ser conscient del tema de 

les llengües, o fer algun tipus de política lingüística. 
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P2: Però això difícil. O, si no, no tenir fills fins que encara no hagin après la llengua de 

la societat, perquè si tens fills després, la situació canvia. Com que ja saps la llengua, 

doncs pots permetre’t ser conscient d’aquestes coses més “secundàries”. Perquè tenir un 

fill, vulguis o no, és la preocupació número 1. Abans et preocupes d’aprendre tu les 

llengües de Catalunya que transmetre l’àrab marroquí als teus fills, perquè d’alguna 

manera o altra t’has de moure per la societat.  

 

Entrevista 4 (Imane, S3) 

P1: Ja està encès. Podem començar. D’entrada, quina relació tens amb l’àrab marroquí? 

L’has adquirit a casa? (i si és així, el mantens?)  

P2: L’he adquirit a casa, des que soc petita, és la primera llengua que he après. A més, 

els meus pares sempre m’han parlat en àrab marroquí.  

P1: Llavors el consideres la teva única primera llengua o una de les teves primeres 

llengües (és a dir, que és la llengua o llengües que vas adquirir primer a la teva 

infància)? 

P2: Una de les meves primeres llengües, juntament amb el català i el castellà. Però és la 

primera llengua amb què em van parlar els meus pares. 

P1: Pots fer un resum del procés d’immigració dels teus pares? Quin any va ser? Amb 

qui van venir?  

P2: Va venir primer el meu pare, no sé quin any, crec que el 1991, va venir a treballar 

en una fàbrica de Navàs. Ell i un altre home van ser els primers marroquins a arribar al 

poble. Després d’uns quants anys es va casar amb la meva mare i van venir. Un any més 

tard vaig néixer jo.  

P1: Des que ets a Catalunya, has visitat el Marroc? Quantes vegades hi has anat? Hi 

tens molta família? T’agrada anar-hi? 

P2: Cada any hi vaig. Menys un estiu que vaig passar-lo a Navàs. De petita, em 

quedava allà dos mesos, però ara només un mes o tres setmanes. Hi tinc tota la meva 

família allà, tot i que també tinc família a França i a Espanya. Tinc molt bona relació 

amb els que viuen al Marroc, i sempre els parlo en àrab marroquí.  

P1: Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels anys? 
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P2: Sí. Claríssimament. Sempre mengem plats marroquins (tajin, couscous). Però 

també hi ha coses d’aquí Europa que hem adaptat, per exemple la pasta. Si les tradicions 

són religioses, doncs les seguim igual. Jo no ho faig molt, però la meva mare sí que es 

reuneix amb les seves amigues del Magreb i tenen aquest costum de fer reunions a casa 

d’una d’elles, prenen el te, mengen... 

P1: Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el món i 

les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més aviat separats?  

P2: És complicat, perquè quan parlem del Marroc la religió està molt present i la gent, 

per la cultura, doncs té mentalitats més antigues. Jo, sent marroquina-catalana, hi ha 

coses que adquireixo de la cultura marroquina i hi ha coses que he adaptat perquè he 

nascut a Catalunya i he viscut a Catalunya. Però jo he adaptat més les coses d’aquí, de 

manera que tinc pensaments més oberts i adaptats en l’actualitat. Tinc una mica d’aquí, i 

una mica d’allà, però més d’aquí.  

P1: Com et sents, d’identitat, marroquina, catalana, espanyola...? T’ho has plantejat 

mai?  

P2: És que tampoc m’ho plantejo, és que ja dono per fet que soc marroquina, catalana i 

espanyola. Per una gran part em sento marroquina, i per una altra gran part em sento 

catalana i també hi ha l’essència de ser espanyola, perquè Catalunya és Espanya, encara. 

Suposo que és perquè no m’he trobat en cap situació en què se’m demani de manera 

discriminatòria que soc o se’m retregui que soc catalana i espanyola.  

P1: I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a pròpia/es? 

P2: L’àrab marroquí i després el català. I una mica el castellà. Quan ets a Catalunya, no 

t’identifiques tant amb l’espanyol, però quan vas a l’estranger sí. Ara, sent a França, tinc 

la sensació que el castellà està per sobre el català. 

P1: Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o poden 

separar-se?  

P2: Jo penso que sí, realment, quan parlem d’identitat, la llengua pren una part d’això. 

Si soc marroquina doncs implica parlar marroquí, però hi ha molta gent que no el parla i 

després els hi suposa un problema per ells. Per això, penso que és millor si tot va lligat, 

perquè tindràs més coneixements sobre la teva cultura i la gent, com un plus. A mi m’ha 

sorprès, que en venir a França, he vist que els de procedència marroquina, no parlen 
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marroquí, sinó que parlen francès, fins i tot a casa amb els pares, mentre que allà a 

Manresa recordo que tots els marroquins parlaven marroquí. I d’aquests marroquins de 

França, m’he fixat que hi ha més gent que parla amazic que no pas marroquí. És curiós 

que no els hi ensenyin darija, però si amazic. Jo l’amazic sempre l’he vist com una 

segona llengua, mai l’he vist com una primera. Ara sono una mica discriminatòria amb 

l’amazic, però ho dic perquè l’àrab marroquí té més parlants que no pas l’amazic, així 

podrien comunicar-se amb més gent. Jo conec a gent que només parla amazic i quan 

baixen al Marroc només poden comunicar-se amb la família i la gent que viu en la zona 

on es parla amazic.  

P1: Consideres important el fet de mantenir la llengua dels pares (àrab marroquí) una 

generació rere l’altra? 

P2: Sí, així tens més oportunitats i una llengua més. Aquí a França, conec a gent que 

m’ha dit “a mi m’hagués agradat que els meus pares m’haguessin ensenyat àrab 

marroquí, i no només francès”. 

P1: Quines conseqüències creus que tindria el fet de no parlar la llengua dels teus pares 

(àrab marroquí)? 

P2: Tampoc tantes, però no podràs comunicar-te amb la teva família. A part d’això, 

tampoc ho veig com un problema enorme.  

P1: Creus que el teu entorn familiar va intentar transmetre’t l’àrab marroquí mentre 

creixies?  

P2: Sí, des de petita, perquè ells no parlaven cap altra més llengua i no podien 

comunicar-se amb mi en cap altra llengua. Ha estat de manera natural. I també perquè 

ells ja sabien que aniria a l’escola i ja aprendria català. Quan m’anava fent més gran em 

deien algunes paraules en castellà o català, però.  

P1: T’agrada parlar en àrab marroquí? Et fa vergonya o t’ha fet mai vergonya parlar en 

àrab marroquí amb altres parlants nadius? Per què si o per què no? 

P2: Sí, m’agrada moltíssim i no em fa gens de vergonya parlar-hi. A vegades, la gent 

del Marroc se sorprèn que, sent occidental, el parli. Bé, em fa vergonya només quan no 

entenc alguna paraula que no he escoltat mai i es queden: “com és possible que no 

sàpigues que és això?”. Òbviament, no tinc el darija perfecte com ells i em falta alguna 

paraula, però la meva pronuncia és com la d’un nadiu, i ells mateixos m’ho diuen.  
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P1: Creus que es pot perdre l’àrab marroquí si no el practiques?  

P2: Tenint-lo com a primera llengua, no crec. A la meva edat, és impossible que el 

perdi, però si no el tens com a primera llengua, doncs sí, com qualsevol altra llengua.  

P1: Segons la teva opinió, les llengües que dominen a Catalunya (català i castellà, 

majoritàriament) influeixen en el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies? 

Per què si o per què no influeixen? 

P2: En el meu cas, no. En el cas del meu germà petit, doncs sí, i negativament, però no 

amb l’àrab marroquí, perquè l’ha tingut com a primera llengua també i va anar al 

col·legi a parvulari (després dels 3 anys), sinó amb les altres llengües que coneix. 

P1: Creus que si visquessis en un altre lloc que no fos Catalunya, en una societat amb 

llengües diferents del Marroc, el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies 

seguiria sent afectat de la mateixa manera? Per què si o per què no? 

P2: Igual. Si vas a un altre país, i no tens l’àrab marroquí al cap perquè no l’has après 

amb la família, doncs t’afectarà.  

P1: Mantens contacte amb la comunitat marroquina present a Catalunya?  

P2: Sí, amb amics meus i dels meus pares. 

P1: Quina llengua creus que els joves d’origen marroquí trien com a llengua de 

comunicació entre el grup a Catalunya? Per què aquesta llengua o llengües i no una altra 

o altres? 

P2: El català no crec, jo crec que els tios parlen l’àrab o el castellà i les ties en àrab i 

català, si viuen en pobles. Com que els marroquins sempre tenim amics de totes les 

regions del Marroc, l’amazic no seria una llengua que utilitzarien per comunicar-se, tret 

que tots siguin de la mateixa regió. I és més normal que algú sàpiga tant l’amazic, com 

l’àrab marroquí. I quan no és així, doncs és culpa dels pares, que no han transmès l’àrab 

marroquí.   

P1: Quan i amb qui parles més en àrab marroquí a Catalunya? 

P2: Amb els meus pares a casa i al carrer. O amb gent marroquina amb la que em trobo 

pel carrer.  

P1: En el teu dia a dia a Catalunya, si algú s’adreça a tu en àrab marroquí, amb quina 

llengua li sols respondre?  
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P2: En àrab marroquí. 

P1: Si escau, estaries interessada a millorar els teus coneixements d’àrab marroquí en 

un futur? Motius?  

P2: No, ja tinc els coneixements necessaris, tampoc fa falta que sigui una experta en la 

llengua. En canvi sí que estic interessada a aprendre l’àrab literari. 

P2: Si tens fills/es en un futur, amb quina llengua et dirigiries a ells? 

P2: Parlo tantes llengües, i, moltes com a primera llengua, que no sabria que dir-te. Tinc 

clar que l’àrab marroquí els meus fills l’aprendrien sí o sí, perquè tinc molta família al 

Marroc. També m’agradaria molt que aprenguessin el català. I em faria molta més pena 

que perdessin el darija, pel tema de poder comunicar-se amb la família del Marroc, que 

gairebé tots només parlen aquesta llengua. Tampoc és una llengua que s’ensenyi de 

manera formal molt sovint, mentre que el català sí… Si visqués a Catalunya, doncs fins 

i tot deixaria de banda el català, perquè sabria que l’aprendrien fora. Si visqués a 

l’estranger, però, doncs m’hauria de plantejar quines llengües utilitzaria amb ells, però 

tinc clar que no vull que perdin el darija de cap manera. 

P1: Creus que l’àrab marroquí té un lloc en la societat catalana del futur? 

P2: Veient com està França, que als pares ja no els importa si els seus fills el mantenen 

o no, doncs em fa plantejar que pugui passar el mateix a Catalunya. Però a Catalunya la 

majoria de persones el parla. Actualment, la nostra generació vol ser multicultural, i 

aprendre llengües, i aquesta llengua podria considerar-se com a important. Cada persona 

hauria de ser conscient d’això. Potser, fins i tot, ensenyar als nostres fills a parlar en 

àrab marroquí podria arribar a ser un tipus de resistència, en contra del racisme i la 

discriminació. 

P1: Tens algun comentari sobre les preguntes? Trobes a faltar algun tema important que 

no s’ha comentat? 

P2: En general, m’ha permès reflexionar, i contestar coses que realment mai m’havia 

preguntat: quines són les llengües amb què m’identifico, quina llengua utilitzaria amb 

els meus fills... 
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Entrevista 5 (Bouchra, M18) 

P1: D’entrada, quina relació tens amb l’àrab marroquí? L’has adquirit a casa o fora de 

casa?  

P2: Fora de casa, quan vaig arribar aquí l’any 2004-2005 vaig començar a fer amistats 

marroquines que parlaven darija, i amb conversacions de carrer vaig aprendre’l o quan 

anava a la mesquita. Molta gent acabava d’arribar i no parlaven molt bé castellà ni 

català, llavors la forma de comunicació va ser amb el dialecte marroquí. 

P1: Pots fer un resum del teu procés d’immigració/procés d’immigració dels teus pares? 

Quin any va ser? Amb qui vas/van venir?  

P2: El 2004 o 2005, vaig venir amb la meva mare, i germans. El meu pare ja portava 

aquí molts anys, i vaig venir per reagrupament familiar. 

P1: Des que ets a Catalunya, has visitat el Marroc? Quantes vegades hi has anat? Hi 

tens molta família? T’agrada anar-hi? 

P2: Sí, cada any. Dels 13 anys que porto aquí he anat cada estiu, excepte un any. Quan 

era més petita m’hi quedava durant 20 dies com a molt, però quan he començat la 

universitat doncs 2 mesos o 1 mes i mig. Normalment, hi vaig amb la meva mare en 

avió. Hi tinc gairebé tota la meva família, i sí que m’agrada anar-hi, però cada vegada 

m’agrada menys. Em sento una mica fora de lloc quan hi vaig, durant uns dies estic bé 

però quan passen uns dies ja vull tornar aquí. 

P1: Has tingut alguna dificultat lingüística o cultural per integrar-te a la societat 

catalana? Les has superat? Com? 

P2: No, cap. Ni lingüística ni cultural. Ara em sento molt integrada. A primària, jo era 

l’única marroquina de la meva classe. Ara, hi ha classes de P3 en què tots són nens i 

nenes marroquins. Un dia vaig anar a buscar el fill d’una amiga i tots els noms de la 

classe eren estrangers, la majoria del Marroc. Els primers 6 mesos vaig anar a l’aula 

d’acollida. Però recordo que després dels 6 mesos d’arribar a Catalunya, ja anava a 

classes normals, i em convidaven a festes d’aniversari dels meus companys de classe i 

em relacionava amb gent d’aquí. La meva germana, en canvi, va estar més temps a 

l’aula d’acollida. Al Marroc jo treia molt bones notes, quan a sisè feia les proves per 

anar a l’institut a les proves de català vaig treure molt bones notes i em van posar al 

grup de nivell alt, tant a català com a castellà. A l’aula d’acollida era immersió en català 
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totalment, no es parlava en castellà. Fins i tot, quan la gent de la meva classe tenia 

classes de castellà, jo anava a fer més hores de reforç de català. Després, a partir de les 5 

de la tarda, tenia extraescolars (anava a la mesquita), que era on em relacionava amb 

gent marroquina de diferents edats. Quan érem més grans, vam començar a parlar entre 

nosaltres en català. 

P1: Penses que la societat catalana és acollidora? Et sents benvinguda o al contrari? 

P2: Quan era petita, i com que tots érem nens, doncs tothom es relacionava amb tothom 

sense cap problema. Però la diferència sorgeix a l’ESO, que et deixen claríssim que ets 

‘mora’. Tot i que a mi no em feien bullying ni res, però a altra gent sí. 

P1: Has mantingut les tradicions, gastronomia i costums del Marroc al llarg dels anys? 

P2: I tant, des de sempre. És un plus mantenir-ho. Per exemple, l’Eid, tant al Marroc 

com aquí, no anava a l’escola. 

P1: Creus que has integrat els valors culturals marroquins (maneres d’entendre el món i 

les relacions socials, etc.) amb els valors culturals catalans o estan més aviat separats?  

P2:  Sí, perquè penso com tota la gent d’aquí, i visc aquesta realitat. Quan ets molt petit, 

tens els valors dels teus pares, però quan creixes penses com els d’aquí. Jo no 

comparteixo això de “hi ha idees de Catalunya i idees del Marroc” perquè cada persona 

és un món. Els joves al Marroc ja tenen mentalitats semblants a les nostres, mentre que 

els adults potser encara estan xapats a l’antiga.  

P1: I la teva identitat, creus que, si encara visquessis al Marroc, hagués evolucionat de 

manera diferent?  

P2: I tant, perquè el lloc on vius afecta la teva forma de pensar i viure. Hi ha una frase 

en àrab que diu “la persona és fill de l’ambient”. Si visqués en una ciutat del Marroc, 

potser seria més conformista, reservada… El lloc on vius marca la diferència. 

P1: Com et sents, d’identitat, marroquina, catalana, espanyola...? T’ho has plantejat 

mai?  

P2: Mai m’ho plantejo, perquè m’adapto a l’entorn. Si soc al Marroc amb marroquins 

soc marroquina, si soc a Catalunya amb catalans soc catalana. Però jo no sento que 

formo part d’Espanya ni que soc espanyola. I la gent mai m’ho ha demanat, perquè dona 

per suposat que em sento marroquina i prou. 
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P1: I amb quina llengua/es t’identifiques, és a dir, quina/es consideres com a pròpia/es? 

P2: El darija, l’àrab clàssic (per temes religiosos), l’amazic i el català. 

P1: Creus que la identitat i les llengües que coneixes han d’anar connectats o poden 

separar-se?  

P2: Estaria bé, però no té perquè. Tinc una amiga que parla amazic que se sent molt 

identificada amb el poble amazic, però jo no. És curiós, però no tinc pas un sentiment 

així de ser amazic, tot i que parlo amazic. Em sento més catalana que amazic. 

P1: Consideres important el fet de mantenir la llengua dels pares una generació rere 

l’altra? 

P2: Sí, totalment. 

P1: Quines conseqüències creus que té/ha tingut/tindria el fet de no parlar la llengua 

dels teus pares? 

P2: No poder-te comunicar amb molts familiars i t’allunyes una mica de la família. La 

llengua t’ajuda a tenir un vincle amb la família. 

P1: Creus que el teu entorn familiar va intentar transmetre’t l’àrab marroquí mentre 

creixies?  

P2: No, fins que vaig arribar a Catalunya no vaig aprendre’l, i no va ser gràcies al meu 

entorn familiar. 

P1: T’agrada parlar en àrab marroquí? Et fa vergonya o t’ha fet mai vergonya parlar en 

àrab marroquí amb altres parlants nadius? Per què si o per què no? 

P2: Sí. Mai m’ha fet vergonya. 

P1: Creus que es pot perdre l’àrab marroquí si no el practiques?  

P2: És difícil de perdre’l totalment, perquè si has estat exposada a la llengua, almenys 

entendràs coses, encara que no puguis parlar-la. 

P1: Segons la teva opinió, les llengües que dominen a Catalunya (català i castellà, 

majoritàriament) influeixen en el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies? 

Per què si o per què no influeixen? 

P2: Depèn dels pares. Si els pares no parlen català ni castellà doncs a casa fareu servir 

el darija sí o sí. 
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P1: Creus que si visquessis en un altre lloc que no fos Catalunya, en una societat amb 

llengües diferents del Marroc, el manteniment de l’àrab marroquí entre les famílies 

seguiria sent afectat de la mateixa manera? Per què si o per què no? 

P2: I tant, aquí hi ha dues llengües però a Madrid només una, i penso que això afectarà 

de la mateixa manera. Si el castellà es parla a fora de casa i el darija a dins, llavors es 

mantindria, però si es parla castellà o català tant a dins com a fora, es perdria, no? 

P1: Mantens contacte amb la comunitat marroquina present a Catalunya?  

P2: De tota la vida, després de primària. 

P1: Quina llengua creus que els joves d’origen marroquí trien com a llengua de 

comunicació entre el grup a Catalunya? Per què aquesta llengua o llengües i no una altra 

o altres? 

P2: Quan són petits, el català, però quan són grans, el castellà. Els nens a primària són 

molt innocents, i no canvien de llengua amb els seus companys, encara que siguin 

d’origen estranger, però un cop ets adolescent i adult, la cosa canvia. 

P1: Quan i amb qui parles més en àrab marroquí a Catalunya? 

P2: Algunes amigues que han nascut aquí o hi han vingut quan eren petites. 

P1: En el teu dia a dia a Catalunya, si algú s’adreça a tu en àrab marroquí, amb quina 

llengua li sols respondre?  

P2: Àrab marroquí. 

P1: Si escau, estaries interessada a millorar els teus coneixements d’àrab marroquí en 

un futur? Motius?  

P2: No, perquè tinc un bon nivell. M’hi puc comunicar bé. Sempre s’incorporen 

conceptes nous, i jo, com que miro programes marroquins i estic al dia, doncs els conec. 

P2: Si tens fills/es en un futur, amb quina llengua et dirigiries a ells? 

P2: Depèn de molts factors. No sabria dir-te una resposta, però m’agradaria transmetre 

l’amazic. Jo faré experiments i estratègies amb els fills per veure que passa, ja 

t’informaré. 

P1: Creus que l’àrab marroquí té un lloc en la societat catalana del futur? 
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P2: Sí, però cada vegada menys. Tret que la gent no es conscienciï. Nosaltres [ella i jo] 

estudiem idiomes i reflexionem sobre això, però la gent de carrer no hi pensa en 

aquestes coses. Els pares anteposaran l’àrab clàssic o estàndard que no pas el dialecte. 

Al final tots acabarem parlant en català i en castellà, com passa a França. Ara està de 

moda l’anglès, llengua internacional, però un dialecte del Marroc no el consideren 

important i no li donen valor.  

P1: Tens algun comentari sobre les preguntes? Trobes a faltar algun tema important que 

no s’ha comentat? 

Sí, però has de tenir en compte el fet de si els pares parlen la llengua del país o no. A 

França, tots els pares parlen francès bé, i aquí en canvi no. La nostra generació també 

dominarà el català i el castellà (alguns la tenen com una de les primeres llengües, fins i 

tot), així que potser passarà el mateix. 
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Annex 3. Formulari de l’assignatura ‘Mètodes Empírics per a 

l’Estudi del Llenguatge’ 
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Annex 4. Full de consentiment informat de l’entrevista 

Aquest full de consentiment informat és pel Treball de Fi de Grau L’àrab marroquí de 

les joves nascudes o vingudes en la infància a Catalunya: El perquè d’una realitat 

sociolingüísticament heterogènia, realitzat a la Universitat Pompeu Fabra. 

Jo, _________________________________________________, amb DNI o 

NIE_________________, major d’edat, que m’han explicat el projecte i que n’he rebut prou 

informació, comprenc que: 

● hi participaré fent una entrevista que serà enregistrada amb àudio; 

● l’entrevista tindrà una durada d’entre 30 minuts i una hora, i es durà a terme on millor 

convingui; 

● la meva participació com a entrevistat/da s’entén com una col·laboració amb el Treball de 

Fi de Grau fins a la seva finalització, però jo tinc dret a retirar-me'n en qualsevol moment 

sense donar cap explicació i a recuperar les dades en qualsevol moment; 

● la participació en l’estudi és de caràcter voluntari i no remunerat; 

● el material àudio amb la meva veu que jo pugui aportar al projecte formarà part d’una base 

de dades a la qual tindrem accés la tutora del TFG i jo; 

● les dades obtingudes seran tractades de manera confidencial d’acord amb la legislació 

nacional i europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal 15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE); 

● les dades obtingudes podran ser publicades en llocs web de caràcter acadèmic, però mai a 

la xarxa sense el meu consentiment; 

● en el cas que en el treball hi hagi una referència directa a la meva persona o a les meves 

paraules, se’m demanarà prèviament si hi estic d’acord i si vull que consti el meu nom propi 

(mai cognoms) o si prefereixo un pseudònim. La no resposta s’entendrà com una acceptació 

i es buscarà un pseudònim; 

● se’t notificaran els resultats més importants de la recerca sempre que es vulgui. 

 

Per tot això, accepto lliurement participar en aquest estudi. Agraeixo molt la teva 

ajuda, aquesta recerca no seria possible sense la teva participació.  

Nom i cognoms: 

 

Data i lloc: 

 

Signatura  
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Esta hoja de consentimiento informado es por el Trabajo de Fin de Grado El árabe 

marroquí de los jóvenes nacidos o llegados en la infancia a Cataluña: El porqué de 

una realidad sociolingüísticamente heterogénea, realizado en la Universidad Pompeu 

Fabra. 

Yo,___________________________________________, con DNI o NIE _________________, 

mayor de edad, que me han explicado el proyecto y que he recibido suficiente información, 

comprendo que: 

● participaré haciendo una entrevista que será grabada con audio; 

● la entrevista tendrá una duración de entre 30 minutos y una hora, y se llevará a cabo 

donde mejor convenga; 

● mi participación como entrevistado/a se entiende como una colaboración con el 

Trabajo de Fin de Grado hasta su finalización, pero yo tengo derecho a retirarme en 

cualquier momento sin dar ninguna explicación y recuperar los datos en cualquier 

momento; 

● la participación en el estudio es de carácter voluntario y no remunerado; 

● el material audio con mi voz que yo pueda aportar al proyecto formará parte de una 

base de datos a la que tendremos acceso la tutora del TFG y yo; 

● los datos obtenidos serán tratados de forma confidencial de acuerdo con la legislación 

nacional y europea (Real Decreto 1720/2007, Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal 15/1999 y la directiva europea 2002/58/CE); 

● los datos obtenidos podrán ser publicadas en sitios web de carácter académico, pero 

nunca en la red sin mi consentimiento; 

● en el caso de que en el trabajo haya una referencia directa a mi persona o a mis 

palabras, se me pedirá previamente si estoy de acuerdo y si quiero que conste mi 

nombre propio (nunca apellidos) o si prefiero un seudónimo . La no respuesta se 

entenderá como una aceptación y se buscará un seudónimo; 

● se te notificarán los resultados más importantes de la investigación siempre que se 

quiera. 

Por todo ello, acepto libremente participar en este estudio. Agradezco mucho tu 

ayuda, esta investigación no sería posible sin tu participación. 

Nombre y apellidos: 

 

Fecha y lugar: 

 

Firma  
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Annex 5. Classificació de les enquestades 

* Vegeu el full de càlcul al CD-ROM. 


