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Resum  
 
La intercomprensió sovint s’ha estudiat en el camp de l’ensenyament de les llengües, 

però hi ha molt poca recerca en relació a la seva utilitat pràctica. Tanmateix, són molts 

els avantatges que implica l’ús d’aquesta estratègia comunicativa, des d’ajudar a 

fomentar la diversitat lingüística, fins a d’altres beneficis més purament econòmics. És 

per això que aquest estudi pretén explorar la manera en què es podria aprofitar la 

intercomprensió en un sector empresarial, més concretament, el del turisme. En aquesta 

línia, l’anàlisi té per objectiu veure quines són les necessitats lingüístiques dels usuaris 

que visiten dues oficines de turisme situades a Barcelona, l’Oficina de Palau Robert i la 

de la plaça de Catalunya, observar i descriure com se satisfan aquestes necessitats, i 

determinar si el fet de recórrer a la intercomprensió aportaria alguns beneficis.  

 

L’estudi conclou que, efectivament, si s’hi utilitzés la intercomprensió, es podria reduir 

el nombre de llengües a les quals es tradueixen les diferents produccions escrites de les 

oficines amb què es treballa. Tot i això, també es presenten certs problemes davant 

l’aplicació d’aquesta estratègia comunicativa, que són bàsicament la falta de 

conscienciació de la població i la politització de les llengües.  

Paraules clau: intercomprensió, comunicació, empresa, turisme, llengües, traducció.  

 

Resumen 

La intercomprensión se ha estudiado a menudo en el campo de la enseñanza de las 

lenguas, pero se ha investigado muy poco su utilidad práctica. Aun así, son muchas las 

ventajas que implica el uso de esta estrategia comunicativa, desde ayudar a fomentar la 

diversidad lingüística, hasta otros beneficios más puramente económicos. Es por ello 

por lo que este estudio pretende explorar la manera en la que se podría aprovechar la 

intercomprensión en un sector empresarial, más concretamente, el del turismo. En esta 

línea, el análisis tiene por objetivo ver cuáles son las necesidades lingüísticas de los 

usuarios que visitan dos oficinas de turismo situadas en Barcelona, la Oficina de Palau 

Robert y la de la plaza de Catalunya, observar y describir cómo se satisfacen estas 

necesidades, y determinar si el hecho de recurrir a la intercomprensión aportaría algunos 

beneficios.  
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El estudio concluye que, efectivamente, si se usara la intercomprensión, se podría 

reducir el número de lenguas a las cuales se traducen las diferentes producciones 

escritas de las oficinas con las que se trabaja. Sin embargo, también se presentan ciertos 

problemas frente a la aplicación de esta estrategia comunicativa, que son básicamente la 

falta de concienciación de la población y la politización de las lenguas.  

Palabras clave: intercomprensión, comunicación, empresa, turismo, lenguas, traducción. 

 

 

Abstract 

Intercomprehension has been often studied in the field of language teaching, even 

though few research has been done regarding its practical usefulness. However, making 

use of this communication strategy has many advantages, from helping to promote 

language diversity, to other purely economic benefits. This is the reason why this study 

aims to explore the way in which intercomprehension could be taken advantage of in the 

business sector, more concretely, in the area of tourism. In this regard, the objective of 

the analysis is to see the linguistic needs of the users who visit two tourist offices 

located in Barcelona, the Palau Robert Tourist Office and the one of la Plaça de 

Catalunya, to observe and describe how these needs are satisfied, and to determine if the 

fact of using intercomprehension could bring some advantages.  

 

The study concludes that, effectively, if intercomprehension was used, they could 

reduce the number of languages to which they translate the written productions of the 

offices that we work with. Nevertheless, other problems also appear when trying to 

implement this communication strategy, which are basically the lack of consciousness 

among people and the language politicization. 

Key words: intercomprehension, communication, business, tourism, languages, 

translation. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Contextualització i exposició del tema 
 

En l’actualitat, estem vivint un procés de globalització a escala mundial que s’ha 

generat i s’està desenvolupant a causa dels intercanvis i els desplaçaments de persones i 

de recursos, que van incrementant d’una manera exponencial. Les fronteres esdevenen 

cada vegada més difuses, a mesura que els negocis, les comercialitzacions de diferents 

tipus i els fluxos migratoris entre països es converteixen en quelcom habitual. Aquest 

fenomen, com és evident, ens condiciona la vida a molts nivells diferents: des de la 

formació que rebem o l’entorn en el qual vivim, fins al que mengem o amb qui ens 

relacionem. I tots aquests canvis que experimentem afecten també, òbviament, les 

llengües i la manera com les percebem. Les llengües són l’eina de comunicació 

principal de què disposem i, per tant, es troben sotmeses a infinits canvis i a adaptacions 

constants, com a resultat de l’ús que en fem les persones. Amb la globalització actual, i 

l’inherent contacte entre diferents comunitats lingüístiques i culturals, contínuament ens 

trobem obligats a adaptar la nostra llengua pròpia o a renunciar a ella i adoptar la del 

nostre interlocutor, per tal d’aconseguir que la comunicació sigui fructífera.  

 

Així doncs, els usos lingüístics també es veuen condicionats per la situació global 

actual. No només a nivell individual o quant a la tria lingüística que fa un individu en 

particular, sinó també en el conjunt de la societat. Ara mateix podem accedir a 

productes fabricats a l’altra punta del món mitjançant negociacions multilingües, podem 

mirar pel·lícules que s’hagin rodat en qualsevol altra llengua, podem visitar qualsevol 

racó del planeta i podem comunicar-nos amb gent de tot el món. Tot aquest flux 

d’informació circula per mitjà de les llengües i és possible gràcies a la formació que 

rebem en llengües estrangeres o gràcies a la traducció i a la interpretació. Per tant, tot 

aquest nou panorama lingüístic comporta la necessitat, o fins i tot l’exigència, 

d’aprendre llengües estrangeres si no volem sentir-nos-en exclosos, tant en la condició 

de particulars com en el cas de les empreses. De fet, ens trobem en un moment en què 

les empreses, siguin de l’àmbit que siguin, s’han d’adaptar també a aquesta nova realitat 

global, si volen seguir sent competitives.  
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Sembla irònic que les llengües, que, com dèiem abans, constitueixen l’eina principal 

que tenim per comunicar-nos, alhora siguin la barrera que impedeix la comunicació 

entre persones que no parlen el mateix idioma. Així doncs, en la cerca d’una solució a 

aquest problema, que sigui més rendible i eficient que la traducció o la formació en 

llengua estrangera, és on trobem la utilitat de la intercomprensió, que consisteix a fer 

més petites les barreres lingüístiques, fins que aquestes acabin gairebé desapareixent i ja 

no suposin una trava a l’hora de comunicar-se. Fins el dia d’avui s’han fet molts estudis 

relacionats amb la intercomprensió, però gairebé tots s’han centrat en la seva aplicació 

en l’ensenyament de llengües estrangeres. En aquest treball, en canvi, volem ampliar 

aquest enfocament i estudiar una altra possible aplicació de la intercomprensió, més 

orientada al sector empresarial i, concretament, a l’àmbit del turisme.  

 

En realitat, si ens parem a pensar, en el nostre dia a dia ja recorrem en nombroses 

ocasions a la intercomprensió. Sobretot en un context com el de Catalunya, en què 

conviuen dues llengües romàniques (el català i l’espanyol), molt sovint fem ús de la 

intercomprensió de manera inconscient. Tot i això, no acabem d’explotar les 

possibilitats de la intercomprensió al màxim per diversos motius. El primer i més 

important són els interessos polítics i econòmics. L’imperialisme lingüístic afavoreix 

una situació de supremacia d’una cultura per damunt de les altres i la intercomprensió 

els faria perdre força. El segon motiu que fa que no acabéssim d’aprofitar la 

intercomprensió és el fet de no ser-ne conscients. Si, d’entrada, algú ens pregunta pel 

nostre nivell d’una llengua que no hem estudiat mai, direm que és zero, tot i que aquesta 

llengua per la qual ens pregunten sigui de la mateixa família lingüística que la nostra. És 

a dir, tendim a valorar només l’ensenyament explícit d’una llengua per determinar si en 

tenim coneixements o no. Si, per exemple, una persona sap català, espanyol i francès, el 

seu nivell d’italià mai serà zero, encara que no hagi rebut cap formació explícita al 

respecte. Tanmateix, sovint no som conscients d’aquests avantatges i, per tant, la nostra 

predisposició a entendre una llengua no serà la mateixa que la que tindríem si 

l’haguéssim estudiat.  
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1.2 Objectius i hipòtesi de partida  

 
L’objectiu general d’aquest estudi és, doncs, veure de quina manera se satisfan les 

necessitats lingüístiques del turisme a Catalunya i a la ciutat de Barcelona, i, amb 

aquesta idea com a focus de l’estudi, centrar-nos en la informació que s’ofereix en les 

oficines de turisme. Com a objectiu específic del present treball, pretenem veure si la 

intercomprensió podria resultar una estratègia de comunicació eficaç en el sector 

empresarial, especialment en el del turisme, i per quin o quins motius. La nostra hipòtesi 

de partida és que, efectivament, la intercomprensió pot ser una eina útil per a una millor 

gestió de la diversitat lingüística en el sector turístic, ja que permetria disminuir el 

nombre de combinacions lingüístiques a les quals es tradueixen els documents o els 

cartells informatius que trobem a les oficines de turisme, centres neuràlgics del turisme.  

 

La raó principal que ens ha portat a escollir aquest sector és que es tracta d’un dels 

àmbits empresarials en què tenen lloc més intercanvis lingüístics. De fet, la base del 

turisme és la comunicació i la negociació entre persones de diferents ètnies. A banda, el 

turisme és un sector que depèn totalment de l’ús que es fa de la llengua. Per mitjà de la 

llengua, es venen diferents productes i destinacions turístiques, i la manera com es 

venen és determinant. En un àmbit en què la tria de totes i cadascuna de les paraules que 

conformen un discurs és tan important per convèncer el consumidor, cal adaptar-se al 

màxim possible a les necessitats lingüístiques d’aquest últim. Si bé és cert que, molt 

probablement, aquest client potencial coneix, o fins i tot domina, la llengua 

internacional actual, l’anglès, també cal tenir en compte que en un discurs turístic és 

potser més important la interpretació que en fa el receptor, que la intenció que intenta 

transmetre l’emissor. 

 

1.3 Metodologia i estructura del treball 
 

La metodologia que hem seguit en aquest treball s’ha anat adaptant a les dades que hem 

anat recollint, sobretot pel que fa a la delimitació de la part pràctica. En un primer 

moment, vam delimitar l’àmbit de recerca al turisme en general, però a poc a poc vam 

anar veient que podia ser una bona idea centrar-nos únicament en les oficines de 

turisme, com a punt de referència dels turistes quan es troben en la cerca d’informació.  
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El treball s’estructura en tres parts clarament diferenciades. En primer lloc, la part més 

aviat pràctica anirà precedida d’un marc teòric en el qual exposarem diferents temes 

d’interès per l’estudi. En concret, començarem fent un repàs sobre la situació lingüística 

a Europa i sobre una sèrie d’aspectes terminològics que és necessari aclarir des d’un 

inici; tot seguit, definirem exactament què és la intercomprensió i veurem quin és l’ús 

que es fa de les llengües en el sector empresarial i en el del turisme. Després del marc 

teòric, descriurem l’empresa i les institucions que es troben darrera de les oficines de 

turisme que analitzem; tot seguit, descriurem les dades obtingudes en el treball de camp 

per poder, finalment, discutir-les i contrastar-les per extreure’n les conclusions 

pertinents.  

 

L’anàlisi que realitzarem es basa en mètodes d’investigació qualitativa. Visitarem 

presencialment dues oficines de turisme, recollirem informació que s’ofereix als usuaris 

que s’hi adrecen i també realitzarem fotografies de cartells informatius o promocionals 

que s’hi trobin exposats. A més a més, demanarem als informadors turístics que ens 

responguin una sèrie de preguntes en relació a l’ús que ells fan de la llengua en el seu 

lloc de treball. Una vegada recollit el material, l’analitzarem per tal de veure quines són 

les llengües que més s’empren en aquest tipus de publicacions o rètols. Llavors, 

contrastarem les dades demolingüístiques dels usuaris de les oficines de turisme amb les 

llengües que s’hi utilitzen i, d’aquesta manera, tot reprenent la hipòtesi en què es basa 

aquest treball, determinarem si realment seria útil adoptar una estratègia comunicativa 

basada en la intercomprensió per tal de reduir el nombre de llengües a les quals es 

tradueixen els documents. 

 

Pel que fa a la tria de les oficines de turisme, ens centrarem en la de Palau Robert, 

gestionada per la Generalitat de Catalunya i dedicada al turisme en l’àmbit de tota la 

comunitat autònoma; i la de la plaça de Catalunya, a càrrec del Consorci de Turisme de 

Barcelona, que s’encarrega només del turisme de la ciutat de Barcelona. Hem decidit 

analitzar-ne dues per poder-ne extreure les regularitats, ja que potser una sola oficina de 

turisme resultaria una mostra poc representativa. A més, són organismes força diferents 

estructuralment, amb objectius també diferents i que s’encarreguen de dos tipus de 

turisme diferents: el municipal i l’autonòmic. D’aquesta manera, la mostra serà més 

variada i les conclusions que n’extreguem, més precises i acurades. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Panorama lingüístic europeu i terminologia associada 

 
Com hem comentat a la introducció, el procés de globalització actual debilita la noció 

que tenim sobre frontera. Això és molt evident en el context de la Unió Europea, on els 

intercanvis de mercaderies i la mobilització de les persones que hi habiten fan cada 

vegada més necessària la comunicació entre parlants de diferents llengües. Aquesta 

globalització creixent també ens fa qüestionar, cada vegada més, si realment les 

fronteres lingüístiques es corresponen amb les fronteres polítiques, i si les llengües són 

pures i es troben separades com habitualment es creu. Aquesta concepció de les llengües 

contribueix a la idea de la llengua com a símbol d’una nació, fet que la polititza, quan 

realment no té res de polític, sinó que es tracta de quelcom merament cultural (Escudé i 

Janin, 2010).  

 

Tanmateix, sabem del cert que el panorama lingüístic és molt més complex, ja que hi ha 

diversos països que comparteixen una mateixa llengua, i també ens trobem amb el cas 

de diferents llengües que coexisteixen en un mateix país. De fet, segons Escudé i Janin 

(2010, p. 13), només al continent europeu, hi podem trobar 220 llengües autòctones, de 

les quals només 24 són considerades llengües oficials de la Unió Europea. A més a més, 

a banda de les llengües autòctones, cal sumar-hi també les llengües dels immigrants, 

que són moltes i molt variades. Això ens fa preguntar-nos quins són els criteris per 

seleccionar les poques llengües que es categoritzen d’oficials, tenint en compte que la 

realitat lingüística és molt més plural i diversa.  

 

D’entrada, creiem oportú comentar dos conceptes, el multilingüisme i la diversitat 

lingüística, per tal d’establir de quina manera els tractarem en aquest treball i així saber 

diferenciar-los. Ambdós tenen a veure amb la multiplicitat de llengües en un territori 

determinat, però enfoquen aquesta realitat de diferents maneres. Tal com explica 

Climent-Ferrando (2016), el multilingüisme sovint s’associa amb l’economia i la 

competitivitat. Així doncs, quan parlem de multilingüisme, acostumem a tenir en 

compte únicament les llengües hegemòniques, que són les que semblen més útils des 

d’un punt de vista econòmic i laboral. En canvi, quan ens referim a diversitat 

lingüística, ho solem fer per englobar totes aquelles llengües que tendeixen a relacionar-
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se amb el patrimoni lingüístic i cultural d’un territori, però que no es tenen gaire en 

compte en les institucions o en el mercat laboral. Són, doncs, llengües adjectivades, que 

sovint caracteritzem de regionals, minoritàries o minoritzades (Puigdevall, 2008). A 

banda, també cal diferenciar aquests dos conceptes del de plurilingüisme. Mentre que 

tant el multilingüisme com la diversitat lingüística fan referència a la coexistència de 

diferents llengües en un territori, el plurilingüisme és la capacitat d’una persona de 

parlar diverses llengües. Després d’haver aclarit aquests tres conceptes, profunditzarem 

una mica més en la dicotomia entre multilingüisme i diversitat lingüística.  

 

Per una banda, com hem dit, el multilingüisme s’associa amb les llengües 

hegemòniques i amb el creixement econòmic, i, si hi ha una llengua hegemònica per 

excel·lència, aquesta és l’anglès. Aquestes últimes dècades, l’anglès ha guanyat el 

prestigi de “llengua internacional” i és la que s’utilitza per a gairebé totes les 

comunicacions entre parlants de diferents llengües. Ara bé, cal adonar-nos que, en 

donar-li tanta importància, desprestigiem les altres llengües, fins al punt que algunes 

llengües considerades també dominants passen a ser minoritzades per l’anglès (Lainio, 

2016, p. 33). És per aquest motiu que ens hem de plantejar si realment recórrer a una 

tercera llengua, que no sigui la pròpia de cap de les persones que intervé en una situació 

comunicativa, és en tots els contextos la millor opció (Clua, Estelrich, Klein i 

Stegmann, 2003, p. 13). Podem trobar moltes opinions al respecte. Aquells qui defensen 

la utilitat de l’anglès com a llengua vehicular argumenten que els ciutadans de la Unió 

Europea necessitem comunicar-nos d’una manera justa i igualitària, i que l’anglès és la 

tria més intel·ligent, perquè ja fa anys que se li ha atorgat el paper de llengua 

internacional i seria inútil adoptar-ne ara una altra de diferent (Van Parijs, 2011, p. 37-

38, citat per la Comissió Europea, 2012, p. 28). Altres, en canvi, alerten del perill que 

suposa l’imperialisme lingüístic, que ens obliga a aprendre l’anglès si volem accedir a 

un cert tipus d’informació o treballar en determinats sectors laborals. Tal com va dir 

Carme Junyent (Castellà i Junyent, 2019), l’homogeneïtat ens subordina i ens condemna 

a renunciar a la nostra creativitat i a tot allò que la nostra llengua pot aportar. A més, al 

fet d’adoptar l’anglès com a llengua vehicular, cal sumar-li un desavantatge més 

relacionat amb el panorama polític actual: el Brexit. El futur incert de la relació entre el 

Regne Unit i la Unió Europea fa que ens plantegem si hem de seguir fent servir la seva 

llengua oficial com a llengua vehicular de la comunitat europea.  
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Per altra banda, la diversitat lingüística, que és el concepte que associem amb les 

llengües adjectivades (minoritàries, regionals, etc.), també té els seus avantatges i els 

seus inconvenients. Quant als seus punts positius, cal remarcar, encara que és força 

obvi, la riquesa lingüística i cultural que aporten totes i cadascuna de les llengües, 

tinguin més o menys parlants. Però, a més a més, estudis recents han demostrat que, en 

el sector empresarial, l’ús de la llengua del país amb el qual es comercialitza és 

extremadament positiu per fer negocis. Com explica el Network to Promote Linguistic 

Diversity (NPLD), és important conèixer les llengües dominants com l’anglès, 

l’espanyol o el xinès; però també és convenient no deixar de banda totalment les 

llengües regionals, perquè una gran part dels negocis es duen a terme amb els països 

fronterers i el fet de conèixer la seva llengua pròpia marca la diferència i augmenta la 

competitivitat de les empreses (2015, p. 13). De totes maneres, com a argument en 

contra, cal tenir també en compte que potenciar la diversitat lingüística a través de la 

traducció de tots els recursos existents i de tenir prou treballadors com per comunicar-se 

en un gran nombre de llengües pot suposar un alt cost i una pèrdua de temps molt 

important (Van Parijs, 2011, p. 37-38, citat per la Comissió Europea, 2012, p. 29).  

 

Fins ara, les polítiques de la Unió Europea han anat orientades a mantenir i promoure la 

diversitat lingüística, però a la pràctica aquestes lleis no s’han fet reals, en part perquè 

les competències en matèria d’educació i llengües segueixen en mans dels governs 

estatals (Climent-Ferrando, 2016, p. 5). Com és possible, doncs, trobar l’equilibri entre 

un extrem i l’altre? És a dir, com podem fer efectiu el foment de la diversitat lingüística, 

sense invertir grans esforços i una enorme quantitat de recursos? En aquest punt entra en 

joc la intercomprensió, una possible opció per resoldre aquest conflicte.  

 

2.2. La intercomprensió 

 
Abans de començar a aprofundir en el tema de la intercomprensió, primer caldrà definir 

aquest concepte. Si ens fixem en la definició que en donen Caddéo i Jamet (p. 42, 

2013), veurem que exposen tres aproximacions diferents del terme: en primer lloc, 

l’objectiu d’entendre’ns mútuament; en segon lloc, una estratègia de comunicació entre 

llengües que s’assemblen, i, en tercer lloc, un mètode didàctic. Nosaltres, en aquest 

treball, ens centrarem sobretot en la intercomprensió com a estratègia comunicativa que 

consisteix a aprofitar els coneixements que ja tenim d’alguna llengua, per tal d’entendre, 
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de manera passiva, una altra llengua estrangera que s’hi assembli. Per tant, en aquest 

sentit, potenciar la intercomprensió significa estimular la cerca de punts de 

convergència entre dues llengües per entendre’s sense que cap dels participants d’un 

acte comunicatiu hagi de renunciar a la seva llengua pròpia.  

 

La primera vegada que es va començar a parlar sobre intercomprensió va ser a inicis del 

segle XX, per part de Jules Ronjat, que descrivia una sèrie d’intercanvis lingüístics entre 

persones que parlaven dialectes de diferents llengües: un parlava l’occità provençal i 

l’altre el francoprovençal (Escudé i Janin, p. 36, 2010). Des de llavors, la noció 

d’intercomprensió ha anat adquirint importància i s’han creat nombrosos mètodes 

didàctics que es basen en l’ús d’aquesta estratègia comunicativa, com ara 

l’EuroComRom, l’Euromania, l’EuroRom5, etc. Tots aquests mètodes defensen que la 

millor manera d’aprofitar els recursos que ens ofereix la intercomprensió és començar 

per la comprensió escrita d’una llengua, per després poder ser capaços de passar a la 

part de la comprensió oral i la producció, tant escrita com oral. Aquest ordre es deu a 

dues raons, principalment. Per una banda, pel que fa a la dicotomia entre l’oralitat i 

l’escriptura, cal dir que la intercomprensió oral és molt més complicada que l’escrita, a 

causa de la fonologia i la multiplicitat de dialectes que afecten molt més l’oralitat que 

no pas l’escriptura (Comissió Europea, p. 32, 2012). Per altra banda, també val a dir que 

és possible tenir competències receptores en una llengua estrangera de la mateixa 

família que la nostra llengua materna, sense necessàriament tenir-ne de productores 

(Grin, 2008, citat per la Comissió Europea, p. 30-31, 2012). Les taules que veiem a 

continuació mostren més clarament la diferència entre la progressió en l’aprenentatge 

d’una llengua a través dels mètodes tradicionals (figura 1) i a través de mètodes basats 

en la intercomprensió (figura 2) (Escudé i Janin, p. 51, 2010).  

 

 

Figura 1. Taula sobre la progressió en l’aprenentatge amb mètodes tradicionals (Escudé i Janin, p. 51, 

2010). 
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Figura 2. Taula sobre la progressió en l’aprenentatge amb mètodes basats en la intercomprensió (Escudé 

i Janin, p. 51, 2010). 

 

Recentment, s’està duent a terme molta recerca amb relació a l’ensenyament de 

llengües, perquè s’està evidenciant que els mètodes tradicionals no funcionen. Els 

coneixements que s’adquireixen i el temps que s’hi inverteix no són proporcionals i, 

molt sovint, els resultats són insatisfactoris. Però, què és el que aporten de diferent els 

mètodes basats en la intercomprensió? Doncs, bàsicament, els aprenents fan ús de 

diferents tècniques per comprendre un text que es troba en una llengua amb la qual, 

aparentment, no han tingut cap contacte directe previ: recorren a contextos pragmàtics 

anàlegs, a característiques ortogràfiques que reconeixen, als coneixements lingüístics 

que tenen d’altres llengües que ja parlen i a la transparència d’algunes de les formes que 

hi apareixen (López i Seré, p.18, 2001). A través de totes aquestes estratègies van 

desxifrant el significat global del text. Evidentment, aquestes estratègies es poden 

aplicar quan l’aprenent ja coneix, encara que sigui de manera inconscient, les regles de 

la seva llengua pròpia. Per tant, tal com comenten Escudé i Janin (p. 48, 2010), seria 

poc eficient aplicar aquests mètodes en infants de menys de vuit anys.  

 

Tot i això, si bé és cert que la intercomprensió pot resultar una eina molt útil en l’àmbit 

de l’aprenentatge de llengües, per tal d’aplicar-ho a la pràctica, hi ha tot un seguit de 

factors que caldria tenir en compte: el grau d’intel·ligibilitat lingüística, la consciència 

dels parlants de les semblances entre llengües, i les ideologies i la politització de les 

llengües. En primer lloc, quan parlem d’intel·ligibilitat, ens referim a saber quines 

combinacions lingüístiques funcionen millor, és a dir, quin és el grau d’intel·ligibilitat 

entre les llengües d’una mateixa família. S’ha de tenir present que, a l’hora de 

determinar les llengües els parlants de les quals s’entenen millor mútuament cal valorar 

tant factors lingüístics com extralingüístics (exposició i actituds lingüístiques envers la 

llengua estrangera).  
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Si ens centrem en la nostra família lingüística, la de les llengües romàniques, segons un 

estudi (Gooskens et al., 2017), de mitjana, els parlants tenim una intel·ligibilitat mútua 

d’un 36,7%. Si entrem més en detall, l’estudi precisa que l’espanyol és, de les llengües 

romàniques que es tenen en compte en l’estudi (francès, italià, romanès, portuguès i 

espanyol), la més fàcil d’entendre per part dels parlants d’altres llengües romàniques; 

mentre que el romanès és la que resulta més complicada, segurament perquè és una 

llengua que ha estat sotmesa a fortes influències per part de llengües d’altres famílies 

lingüístiques. En canvi, val a dir que els romanesos entenen en gran mesura les altres 

llengües romàniques, perquè sovint aprenen francès en l’àmbit escolar i estan molt 

exposats a l’espanyol i a l’italià a través dels mitjans de comunicació. A més a més, 

l’estudi també detalla que els italians i els portuguesos acostumen a entendre millor els 

espanyols que a la inversa, i que els portuguesos comprenen millor l’italià que els 

italians el portuguès.  

 

El fet de conèixer els graus d’intel·ligibilitat entre diferents llengües seria quelcom 

realment útil per a l’aplicació de la intercomprensió a la pràctica. Si distribuíssim les 

llengües en grups formats per aquelles els parlants de les quals s’entenen més entre ells, 

podríem utilitzar aquests grups per reduir el nombre de combinacions lingüístiques que 

passen per processos de traducció i interpretació. D’aquesta manera, assumiríem que no 

seria necessari traduir o interpretar determinats documents a les llengües que es 

trobessin en el mateix grup, gràcies a la intel·ligibilitat mútua entre aquestes llengües. 

Com a exemple de proposta d’agrupacions per llengües podem fixar-nos amb la que va 

fer Grin (2008, citat per la Comissió Europea, p. 31, 2012) amb les 23 (en aquell 

moment) llengües de la Unió Europea: 

 

1. Espanyol, francès, italià i portuguès 

2. Romanès 

3. Alemany, anglès i neerlandès 

4. Danès i suec 

5. Polonès, txec i eslovac 

6. Búlgar i eslovè 

7. Letó i lituà 

8. Irlandès 

9. Grec 
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10. Estonià i finès 

11. Hongarès 

12. Maltès 

 

Per tant, si seguíssim la proposta de Grin, no caldria que traduíssim els textos de 

l’espanyol a l’italià, al francès o al portuguès, per exemple. Això ens permetria estalviar 

una gran quantitat de recursos i de temps, ja que reduiríem considerablement la quantitat 

de traduccions i interpretacions que s’efectuen. A banda, tal com afirma la Comissió 

Europea (p. 31, 2012), per mitjà de la intercomprensió, el parlant podria preservar la 

seva identitat lingüística, fet que faria que se sentís més còmode en qualsevol situació 

comunicativa. 

 

El segon dels factors que s’han de valorar en aplicar la intercomprensió, i que ja 

avançàvem anteriorment, fa referència a la necessitat de ser conscients de les 

semblances que existeixen entre les llengües d’una mateixa família. Segons 

Braunmüller (2007, citat per la Comissió Europea, p. 4, 2012), és necessari que els 

parlants estiguin al cas de la proximitat formal entre diferents llengües per tal de poder 

aprofitar els avantatges que aquestes semblances comporten i poder aprofitar al màxim 

el potencial de la intercomprensió. Per últim, un tercer factor important a l’hora de posar 

en pràctica la intercomprensió, i que resulta gairebé decisiu pel seu bon funcionament, 

són les actituds lingüístiques i la politització de les llengües. Les actituds lingüístiques 

són essencials en l’aprenentatge d’una llengua i, generalment, com més alt sigui el grau 

d’exposició a una llengua, més positiva serà l’actitud envers aquesta (Gooskens i Van 

Heuven, p. 17, 2019). Tanmateix, el caire polític que sovint s’acaba atribuint a cada 

llengua en particular condiciona altament la predisposició dels parlants a entendre-la. 

Per tant, la voluntat política té un paper molt important en determinar si bloqueja o 

afavoreix la intercomprensió entre dues o més llengües d’una mateixa família (Comissió 

Europea, p. 23, 2012). 

 

Tanmateix, després d’haver comentat els beneficis que podria aportar l’aplicació de la 

intercomprensió, cal dir també que, irònicament, la globalització actual i l’imperialisme 

lingüístic que hem comentat una mica més a dalt ens obliguen a aprendre, per norma 

general, una llengua estrangera que no forma part de la nostra família lingüística: 

l’anglès. Josep Maria Castellà va posar l’exemple en una conferència (Castellà i 
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Junyent, 2019) d’un professor italià que va venir a Catalunya a fer una ponència i la 

llengua que va emprar va ser l’anglès. Tal com Castellà ho va categoritzar, és absurd 

que s’hagi hagut de recórrer a una tercera llengua, quan els catalans podem entendre 

força bé una conferència en italià. El problema és que no som conscients del 

coneixement que ja tenim. Aquest fenomen, de renúncia de la llengua de l’emissor i del 

receptor per servir-se d’una tercera llengua, ocorre també molt sovint en l’àmbit del 

turisme. En l’apartat següent, doncs, tractarem l’ús que es fa de les llengües en el sector 

empresarial i, més concretament, en el sector turístic.  

 

2.3. Les llengües en el sector empresarial 

 
La diversitat lingüística inherent d’Europa, que ja hem descrit anteriorment, condiciona 

molts nivells organitzatius de la societat i, com és evident, el sector empresarial n’és un 

dels més afectats. Tanmateix, moltes empreses no valoren la necessitat de disposar 

d’una estratègia de comunicació formal, tot i que, com explica l’estudi ELAN (The 

National Centre for Languages, 2006), és una de les claus de l’èxit per ser més 

competitius en un mercat com el d’avui dia. De fet, aquest mateix estudi explica que 

només una mitjana del 48% de les empreses enquestades afirma tenir-ne una. A més a 

més, si mirem aquest percentatge detalladament, veurem que els països que tenen una 

proporció més baixa d’empreses amb estratègies formals de comunicació són els 

anglosaxons, ja que deuen considerar que ja en tenen prou amb la seva llengua i que no 

els cal incorporar-ne més. En general, les empreses, mogudes evidentment pels 

interessos econòmics, fins ara han tendit a invertir més en el foment del multilingüisme, 

és a dir, en les llengües hegemòniques i, principalment, en l’anglès. Tot i això, cal saber 

que aquesta no és sempre la millor manera d’internacionalitzar una empresa. Potenciar 

l’ús de l’anglès pot facilitar l’accés a determinats mercats i és un primer pas important, 

però no és l’única llengua que s’ha de tenir en compte en matèria de política lingüística.  

 

La realitat lingüística europea és molt complexa i va més enllà de l’anglès. La 

competitivitat de les empreses està molt relacionada amb l’atenció que es dona als 

consumidors i, tal com l’excanceller alemany Willy Brandt va afirmar: “If I am selling 

to you, then I will speak your language, aber wenn du mir etwas verkaufst, dann mußt 

du Deutsch sprechen” (Si et venc, parlaré la teva llengua, però quan em vulguis 

comprar alguna cosa, llavors hauràs de parlar alemany). Així doncs, com bé s’explica 
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en el document de la Comissió Europea (p. 7, 2011), és convenient que les empreses 

s’adaptin als consumidors i als seus interessos, i és molt probable que les comunicacions 

interculturals siguin més fructíferes quan es parli amb la llengua pròpia de la regió amb 

la qual es fan negocis. De fet, per molt que l’anglès sigui considerada una llengua 

vehicular, no hem d’oblidar que segueix sent una segona llengua, és a dir, una llengua 

estrangera, per a moltes de les persones que la parlen i, evidentment, tothom se sent més 

còmode parlant la seva llengua pròpia que no pas una d’estrangera, per molt elevat que 

sigui el seu nivell.  

 

També veurem que, globalment, es dona molta importància als nous mercats emergents, 

com Rússia, Brasil, Xina, etc. Ara bé, si comencem a centrar la nostra atenció a 

aprendre les llengües d’aquestes potències econòmiques, una vegada més estarem 

fomentant el multilingüisme i no pas la diversitat lingüística, és a dir, seguirem deixant 

de racó totes aquelles llengües regionals i minoritàries. A banda, moltes vegades es té la 

tendència a aprendre aquestes llengües que semblen més importants a escala mundial, 

per la posició econòmica del país on es parla i pel renom que adquireixen, però potser hi 

ha casos en què seria molt més beneficiós aprendre les llengües dels països fronterers, 

encara que aquestes no siguin les més importants a escala mundial, com per exemple, en 

el nostre cas, l’italià, el portuguès, el francès, etc. Si observem els resultats de l’estudi 

ELAN que es va fer en l’àmbit de Catalunya (ELAN.CAT. El multilingüisme a les 

empreses catalanes, 2009), podem veure que les llengües que més utilitzen les empreses 

catalanes en les seves relacions comercials amb altres països són l’anglès (69,2%), però 

seguit de ben a prop del francès (55,3%) i l’espanyol (40,8%). Una mica més avall 

trobem també l’italià (16,9%), el portuguès (11,2%) i el català (6,2%), els quals, tot i 

tenir una representació més reduïda, també hi són presents.  

 

D’entre tots els sectors laborals, un en el qual tenen lloc més intercanvis lingüístics és el 

del turisme, i és per això que la llengua hi té un paper molt important. De fet, el 

fenomen del turisme, i l’enorme mobilitat de persones que comporta, implica també de 

manera inherent una gran mobilitat de llengües i un contacte intrínsec entre cultures. El 

sector turístic ha viscut una gran expansió en els darrers anys a causa de la globalització 

i podríem dir que fins i tot ha arribat a desenvolupar un gènere discursiu propi. Així 

doncs, el discurs que s’empra en l’àmbit del turisme té la intenció de persuadir, atreure i 

seduir per tal de vendre tant destinacions, com altres productes turístics (Dann, 1996, p. 
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2, citat per Maci, Sala i Godnič, 2018, p. 1). Fins al dia d’avui, com en molts altres 

àmbits, la llengua que més s’utilitza en el sector turístic és l’anglès, però, tal com hem 

dit, el turisme ha adoptat amb el temps un discurs propi i, per tant, les llengües per mitjà 

de les quals es transmet aquest discurs també s’hi han d’adaptar. Així va ser com va 

sorgir l’anomenat English for tourism purposes (ETP), al qual van lligades nombroses 

estratègies pragmàtiques, com ara la clarificació, la reformulació, el code-switching, 

entre d’altres, i moltes altres característiques estilístiques específiques, sigui a nivell 

semàntic o sintàctic (Zahedpisheh, Abu Bakar i Saffari, 2018).  

 

Tanmateix, com hem dit, la funció principal de les llengües en el sector del turisme és 

persuadir, ja que la finalitat última és vendre. En aquest sentit, considerem que sempre 

és més fàcil convèncer algú d’invertir els seus diners en alguna cosa quan li parlem en la 

seva llengua materna o, en el cas que no pugui ser la materna, la llengua que més s’hi 

assembli formalment. Així doncs, si volem estalviar temps i recursos en traduccions de 

textos, potser una solució molt factible seria aprofitar la intercomprensió, amb la 

finalitat de reduir el nombre de combinacions lingüístiques que generalment 

s’acostumen a traduir. 
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LES OFICINES 
DE TURISME 

 

Abans d’endinsar-nos en l’estudi lingüístic del sector del turisme, primer caldrà 

comentar algunes consideracions al respecte. D’entrada, volem reiterar la importància 

que tenen els intercanvis comunicatius en aquest àmbit, fins al punt que, tal com indica 

Majó (2009), “és una indústria en què la informació i l’intercanvi d’informació és la 

base del negoci”. A més a més, també hem de tenir present que aquesta necessitat 

d’informació turística no és un fenomen recent, sinó que ja fa anys que existeix; si bé és 

cert que s’ha vist incrementat darrerament. La figura del turista comporta, doncs, de 

manera intrínseca, el requeriment d’informació, sigui informació estrictament turística o 

sigui informació de promoció turística (Majó, 2009). És important tenir clara aquesta 

distinció, perquè l’objectiu de la comunicació és diferent, d’acord amb la tipologia de la 

informació que es transmet. Quan el missatge té a veure amb la planificació del viatge, 

és a dir, amb horaris, transport, allotjament, etc., cal que el codi lingüístic que s’utilitza 

sigui clar, perquè la informació es transmeti adequadament. En canvi, quan es tracta de 

la difusió d’informació promocional, a més de la necessitat de claredat, hi hem d’afegir 

també el component del convenciment. En el moment en què es promociona quelcom, 

significa que s’està intentant vendre i, per tant, com ja hem dit anteriorment en aquest 

treball, com més propera sigui la llengua a la persona que volem convèncer, més fàcil 

ens serà fer-ho amb èxit.  

 

Com també hem avançat a la introducció, el punt de referència pels turistes en la seva 

recerca d’informació són les oficines de turisme, ja que aglomeren el coneixement i els 

recursos d’interès turístic, i s’encarreguen de fer-ne difusió, tant de manera presencial 

com telemàtica (per telèfon o a través de la seva pàgina web). Les oficines de turisme 

són, doncs, el punt d’unió entre el turista i la destinació que visita, i és per això que les 

hem escollit per analitzar les llengües que s’hi utilitzen. De totes maneres, primer caldrà 

aclarir de quina manera s’estructuren i es gestionen, amb l’objectiu de veure també qui 

estipula les llengües que s’hi han de fer servir.  

 

Com a breu apunt històric, és curiós descobrir que la primera oficina de turisme que es 

va implantar a Catalunya va ser la de l’aeroport de Barcelona, l’any 1929. Tot i això, les 
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primeres legislacions al respecte no van aparèixer fins al 1994, quan es va formar la 

Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, per tal de regular aquesta pràctica (Majó, 

2009). Avui dia, aquesta xarxa encara existeix, està formada per 224 oficines 

(Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement, 2017) i s’hi poden 

adherir tant les oficines de turisme públiques com les privades, tot obtenint una sèrie de 

beneficis, com ara l’accés a una determinada informació, a diferents subvencions, etc. 

(Majó, 2009). De fet, tal com s’indica en la seva pàgina web oficial (Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement, 2017), les oficines que en formen 

part es classifiquen en tres grups, en funció de l’oferta de serveis de què disposen i de 

les seves característiques: oficines de turisme de primera, segona i tercera categoria.  

 

Actualment, aquesta xarxa es regeix pel Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació 

dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, el qual fixa un 

conjunt de normes que han de seguir totes les oficines de turisme que en formen part. 

En el present treball, les especificacions d’aquest decret que creiem necessari tenir en 

compte són les relatives a l’article 6, en què es detallen les diferències entre les tres 

categories d’oficines i es determinen el nombre de llengües que el personal ha de cobrir, 

d’acord amb la seva categoria. Concretament, les oficines de turisme de primera 

categoria han de “garantir l’atenció en dues llengües estrangeres, a més de les dues 

cooficials”, les de segona categoria tenen les mateixes directrius i en les de tercera 

categoria s’ha de “garantir l'atenció al públic en tres llengües estrangeres, a més de les 

dues cooficials”. Pel que fa a la tria de les llengües estrangeres, segons P. Ortega 

(comunicació personal, 23 d’abril de 2019, disponible al punt 1 dels annexos), 

responsable de les oficines de turisme de Catalunya a Barcelona i l’Aeroport del Prat, 

 

Al decret, no s’hi especifica quines, però existeix un consens sobre la necessitat que una 

d’aquestes llengües sigui l’anglesa. El segon idioma va triat més en relació a les 

necessitats de cada oficina de turisme, i segons els perfils d’usuaris majoritaris a qui 

donen servei. 

 

Així doncs, de moment hem exposat les normes que regulen l’ús de les llengües per part 

del personal, però en la part pràctica d’aquest treball, com ja hem precisat, ens 

centrarem a analitzar els missatges escrits, siguin publicacions que es distribueixen, 

rètols, les llengües en què trobem les pàgines web, etc. En relació a les publicacions 
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escrites, ens agradaria comentar una consideració general, sorgida arran d’una crítica 

per part Majó (2009). Ell comenta que actualment no es porta un control estricte sobre 

les publicacions que s’editen i es distribueixen per les diferents oficines de turisme, en 

molts casos la informació dels fulletons no es troba en línia i tampoc es controla quines 

oficines disposen d’exemplars. Aquesta desorganització, en aquest sentit, suposa una 

feina extra de gestió per cadascuna de les oficines. És important, doncs, que tinguem 

això present a l’hora d’observar les llengües que s’utilitzen en les publicacions escrites, 

ja que s’haurà de tenir en compte que no hi ha cap organisme que les estableixi ni 

tampoc se’n porta un control rigorós.  

 

Cal dir, però, que no totes les oficines de turisme es gestionen de la mateixa manera, ja 

que com hem dit, n’hi ha de públiques i de privades. A més, en alguns casos, dues 

institucions en comparteixen la gestió. Generalment, l’organisme de més pes és la 

Direcció General de Turisme i algunes de les altres institucions que s’encarreguen de 

l’administració de manera compartida són la Generalitat de Catalunya, les diferents 

diputacions, els patronats i els ajuntaments, i algunes entitats privades, com és el cas del 

Consorci de Turisme de Barcelona (X. Feliu, tècnic informador turístic, comunicació 

personal, 29 d’abril de 2019).  

 

De totes les oficines de turisme del territori català, ens hem volgut centrar en només 

dues, com ja hem especificat en l’apartat de Metodologia del present treball: el Punt 

d’Informació de Turisme de Barcelona, situat a la plaça de Catalunya, i l’Oficina de 

Turisme de Catalunya del Palau Robert. Per molt que es tracti de dos llocs on es 

proporciona informació turística, cal dir que ambdues oficines difereixen quant a la 

manera com són gestionades i a la seva àrea d’influència. Totes dues estan situades a la 

mateixa localitat, Barcelona, però la de la plaça de Catalunya s’encarrega d’oferir 

només informació de l’àmbit municipal, mentre que la del Palau Robert abasta tota 

Catalunya. Pel que fa als organismes que estan al darrere, la de la plaça de Catalunya és 

gestionada pel Consorci de Turisme de Barcelona, una entitat fundada l’any 1993 

conjuntament entre l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 

i Navegació de Barcelona, i la Fundació per a la Promoció de Barcelona (Turisme de 

Barcelona, s.d.). Contràriament, la del Palau Robert és gestionada exclusivament per 

una institució pública: la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, Palau 

Robert, s.d.). Tanmateix, els serveis que es presten en totes dues sí que coincideixen, tot 
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i que, això sí, dins de la seva àrea d’influència. Així doncs, en ambdues oficines 

proporcionen informació turística i cultural, tant gratuïta com de pagament, 

s’encarreguen de la reserva d’allotjaments o d’altres productes turístics, ofereixen el 

servei de devolució de l’IVA i també disposen d’una tenda amb diferents obsequis de la 

ciutat. 
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4. ANÀLISI 

Com hem descrit anteriorment a la metodologia, per tal de validar o refutar la nostra 

hipòtesi de partida, en aquest apartat analitzarem una sèrie de produccions escrites en 

què es fa ús de múltiples llengües —tant pròpies del territori com estrangeres—, tot 

fixant-nos en quines són exactament les que s’hi utilitzen. A continuació, contrastarem 

aquestes dades amb les estadístiques demolingüístiques que hem obtingut d’ambdues 

oficines de turisme i, d’aquesta manera, podrem veure si se satisfan les necessitats 

lingüístiques adequadament. Per últim, veurem com podria encaixar en tota aquesta 

estructura la intercomprensió i determinarem com podríem incorporar-la i quins 

beneficis aportaria. A l’hora de descriure les llengües que s’utilitzen, farem referència a 

un conjunt de fotografies que van ser preses in situ, a les oficines de turisme, i als 

tríptics que hi vam recollir. Totes aquestes imatges es podran consultar als punts 3 i 4 

dels annexos i, integrades en el text, trobarem unes taules a mode de resum de 

l’explicació que les precedeix. En relació a aquestes taules cal dir que, sobretot en el cas 

de les publicacions, les xifres són relatives, és a dir, només fan referència a les 

publicacions en concret que nosaltres vam consultar, però els números que s’hi indiquen 

no representen el total de les publicacions que hi podem trobar.  

 

Com també ja s’ha comentat anteriorment, només ens fixarem en els missatges escrits 

per diversos motius. D’entrada, algunes de les raons són bàsicament les mateixes per les 

quals els mètodes basats en la intercomprensió comencen per la part escrita: la 

complexitat de la fonologia i la multiplicitat de dialectes. A més a més, però, les dades 

escrites són molt més fàcils d’analitzar perquè no varien a curt termini. En canvi, en una 

mateixa interacció oral, sí que es poden utilitzar dues llengües de manera alterna. Les 

produccions que hem analitzat es poden dividir bàsicament en tres grans blocs: 

retolació, publicacions distribuïdes i altres vies de comunicació amb els turistes. 

Aquests grups els tractarem un a un i anirem comparant-los en les dues oficines que 

hem escollit.  

 

4.1. Descripció de les dades recollides 

 
Començarem, doncs, amb la part de la retolació. Dins d’aquest àmbit, caldrà distingir, 

en funció de la seva localització, entre els rètols interiors i exteriors. A més a més, dins 
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de cadascun d’aquests grups també caldrà precisar la seva finalitat, és a dir, si es tracta 

de rètols informatius o promocionals. Anirem des de fora cap a dins i parlarem primer 

dels situats a l’exterior. Els primers cartells amb què un es troba a fora de l’Oficina de 

Palau Robert donen indicacions sobre com accedir-hi, ja que l’entrada està una mica 

amagada, i sobre els serveis que s’hi ofereixen, tant en català com en espanyol. Dins de 

les instal·lacions del Palau Robert, però encara fora de l’Oficina de Turisme com a tal, 

hi trobem un altre rètol amb indicacions per arribar-hi, però, a diferència de les 

anteriors, escrites en anglès. En canvi, la retolació exterior de l’Oficina de la plaça de 

Catalunya té, per una banda, finalitat informativa, ja que s’hi indiquen els horaris 

d’obertura, en català, espanyol i anglès, i la possibilitat de comprar-hi tiquets, en anglès 

únicament. Per altra banda, també té una part promocional, ja que hi trobem publicitat 

en anglès del parc d’atraccions PortAventura (“A world of unique experiences”). A sota 

del tot d’aquest mateix cartell, hi trobem un mapa de Barcelona, la llegenda del qual 

està escrita en català, espanyol i anglès. 

 

Passem ara a comentar els cartells que hi ha a l’interior d’ambdues oficines. Cal 

ressaltar, d’entrada, que hi ha molts més rètols interiors a l’Oficina de la plaça de 

Catalunya que a la de Palau Robert. Si ens fixem, per començar, en aquesta última, la 

que és gestionada per la Generalitat, el rètol que més crida l’atenció és el que s’utilitza 

per promocionar activitats per Catalunya en anglès i català (“Reserva ara i viu emocions 

diferents per tot Catalunya” | “Book now and live different emotions around 

Catalonia”). En aquesta mateixa oficina trobem un altre cartell promocional, escrit en 

anglès, català i espanyol, que fa publicitat d’un taller anomenat “Pintura amb vi”. Quant 

als rètols informatius, només n’hi ha un que indica l’existència d’un xat on els turistes 

poden plantejar dubtes, el qual es troba escrit en anglès només, i el que informa del 

servei de tax free, en català, espanyol i anglès. A l’altra oficina que analitzem trobem un 

ventall més ampli de rètols. Pel que fa als que tenen una finalitat merament informativa, 

trobem el del tax free també, però explicat amb més llengües —espanyol, anglès, rus i 

xinès—; el que exposa les normes de l’establiment, en espanyol i anglès; el rètol on 

s’indiquen els serveis que s’ofereixen en aquella oficina, en català, espanyol i anglès, i 

el dels horaris de l’oficina, que es troba també en català, espanyol i anglès. A més, 

també tenen una caixa per realitzar donatius per a Càritas, el missatge de la qual està en 

català, espanyol i anglès, i un altre cartell, escrit únicament en anglès, que informa de 

l’existència de mapes de pagament en diferents llengües. Per últim, en aquesta última 
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oficina trobem també uns quants rètols d’empreses privades, en què només s’utilitza 

l’anglès. 

Oficina de Turisme de Palau Robert 

 
CA ES EN FR IT AL Altres 

Retolació 

Externa 

Promocional - - - - - - - 

Informativa 1 1 1 - - - - 

Interna 

Promocional 2 1 2 - - - - 

Informativa 1 1 1 - - - - 

Taula 1. Nombre de rètols en funció de la llengua en què estan escrits de l’Oficina de Turisme de Palau 

Robert 

 

Oficina de Turisme de la plaça de Catalunya 

 
CA ES EN FR IT AL Altres 

Retolació 

Externa 

Promocional - - 1 - - - - 

Informativa 2 2 3 - - - - 

Interna 

Promocional 1 1 3 - - - - 

Informativa 2 4 4 - - - 2 

Taula 2. Nombre de rètols en funció de la llengua en què estan escrits de l’Oficina de Turisme de la plaça 

de Catalunya 

 

Una vegada tancada la part de la retolació, passarem a parlar del segon gran bloc de 

dades que analitzem: les publicacions que es distribueixen. Com que el gruix d’aquesta 

part és important i el format de les dades és molt variat, ens ajudarem, en el cas de 

l’Oficina de Turisme de Palau Robert, d’un document que ens va proporcionar una 

treballadora del Servei d’Informació i Difusió Turística de la Generalitat de Catalunya, 

la M. Eugènia Gayà, el dia 3 de maig (punt 2.3 dels annexos). En aquest arxiu trobem el 



 

 23 

nombre de publicacions lliurades des de l’Oficina de Palau Robert, classificades per 

llengües, durant l’any 2018. Aquestes xifres les podem veure resumides i representades 

en forma de gràfic circular a la figura 3. Cal precisar, d’entrada, que en el cas de l’italià, 

l’alemany, el japonès i el rus sí que es van repartir publicacions escrites en aquestes 

llengües, però les xifres són tan petites en comparació a la resta, que en el gràfic 

apareixen representades amb un 0%. Contràriament, la llengua predominant és el català 

i això casa amb una de les finalitats d’aquesta oficina en concret, que és la promoció 

d’activitats per tot el territori català. A banda de les llengües oficials, podem observar 

que la llengua estrangera de la qual es reparteixen més publicacions escrites de manera 

íntegra i única en aquella llengua és l’anglès, fet que confirma la preferència per 

l’anglès per part dels parlants d’altres llengües diferents de l’espanyol o el català, com 

ja hem anat comentant al llarg del treball. 

 

Figura 3. Gràfic en què es representa el nombre de publicacions que s’han distribuït en cada llengua, des 

de l’Oficina de Turisme de Palau Robert, durant l’any 2018 

 

A més a més, també hauríem de veure quines són les llengües que s’inclouen en l’ampli 

percentatge de publicacions multilingües i, per tal de fer-ho, observarem els documents 

físics que n’hem recollit i que es poden consultar al punt 4 dels annexos. Ens fixarem 

sobretot en les llengües que inclouen, però també en la manera com les combinen i les 

agrupen, i distingirem entre les publicacions pròpies de la institució en concret —la 

Generalitat de Catalunya o el Consorci de Turisme de Barcelona—, les que s’han 

elaborat en col·laboració amb altres entitats i, per últim, les totalment externes. Si 
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seguim amb les publicacions de l’Oficina de Palau Robert, quant a les pròpies, les 

elaborades únicament per la Generalitat, trobem uns mapes amb dues versions, una en 

francès i espanyol, i una altra en anglès i català. A banda, també reparteixen uns diaris 

escrits en moltes combinacions de llengües diferents, com per exemple en català, 

francès i anglès; català, espanyol i anglès, o català, anglès i italià. També caldria 

destacar uns fulls informatius que reparteixen, en què apareixen les exposicions del mes 

d’abril d’aquest any, els museus o altres llocs d’interès. En aquestes últimes 

publicacions, cal remarcar la poca sistematicitat en la tria de les llengües, ja que van 

alternant el català, l’espanyol i l’anglès aleatòriament. Si passem a comentar els 

documents elaborats per la Generalitat, amb la col·laboració d’altres entitats, només 

n’observarem dos: la revista Barcelona Prestige i un full amb descomptes i ofertes de la 

zona del Baix Llobregat. El primer està escrit en espanyol i anglès, mentre que el segon, 

en català i espanyol. Per acabar amb les publicacions d’aquesta oficina, arribem a les 

d’empreses externes. En aquest grup s’inclouen una gran quantitat de publicacions, però 

per seleccionar-ne algunes ens hem decantat per la revista See Barcelona, escrita en 

anglès, espanyol i francès; un mapa elaborat per El Corte Inglés, en què trobem la 

informació en català, espanyol i anglès, i la revista Time Out, escrita íntegrament en 

català.  

 

Oficina de Turisme de Palau Robert 

 
CA ES EN FR IT AL Altres 

Publicacions 

Pròpies 3 3 3 2 1 - - 

En col·laboració 

amb altres entitats 

1 2 1 - - - - 

Externes 2 2 2 1 - - - 

Taula 3. Nombre de publicacions en funció de la llengua en què estan escrites que tenen a l’Oficina de 

Turisme de Palau Robert 

 

Malauradament, per altra banda, en el cas de l’Oficina de la plaça de Catalunya, no 

disposem de les dades que indiquen el nombre de publicacions distribuïdes. És per això 

que ens limitarem a descriure les publicacions que vam recollir in situ i tractarem 

conjuntament les monolingües i les multilingües, tot classificant-les de la mateixa 
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manera que les de Palau Robert: les pròpies del Consorci de Turisme de Barcelona, les 

elaborades amb la col·laboració d’altres entitats i les externes. Abans d’entrar en 

cadascun d’aquests grups volem comentar, de manera general, que en molts casos el 

gruix més important de text està traduït a les llengües que indicarem, tot i que, en la 

portada, que és el primer que veu l’usuari, només es fa ús d’una d’elles i, molt sovint, 

aquesta acostuma a ser l’anglès. Pel que fa al primer grup, el de les publicacions 

pròpies, trobem tot un seguit de tríptics de diferents tours per la ciutat, un mapa de 

botigues i un document informatiu sobre el Mirador de Colom. Les llengües que 

apareixen en totes aquestes publicacions són el català, l’espanyol i l’anglès. El francès 

també apareix en gairebé totes i, en funció de la publicació, hi poden aparèixer altres 

llengües, com ara l’italià, l’alemany, el rus, el xinès o el japonès. En relació amb les 

publicacions elaborades amb la col·laboració d’altres entitats, trobem el mapa gai oficial 

de la ciutat de Barcelona, en espanyol i anglès; el mapa de l’empresa Barcelona Bus 

Turístic, traduït a les 18 llengües en què s’ofereixen les explicacions al bus, i un tríptic 

que porta per títol “Oberts al turisme, en català” i que està disponible en les llengües 

següents: espanyol, anglès, francès, italià, rus i xinès. Per últim, de publicacions 

d’empreses externes n’hi ha moltes també a l’Oficina de la plaça de Catalunya i cal 

ressaltar que l’única llengua que hi és sempre present és l’anglès. En canvi, hi ha 

publicacions en què no apareix cap de les dues llengües oficials, com la de l’empresa 

Articket, i d’altres en què només s’opta per una de les dues, com en el cas del tríptic del 

“Barcelona Design Tour”, que només està traduït a l’espanyol i l’anglès.  

 

Oficina de Turisme de la plaça de Catalunya 

 
CA ES EN FR IT AL Altres1 

Publicacions 

Pròpies 6 6 6 5 1 2 3 

En col·laboració 

amb altres entitats 

1 3 3 2 2 1 11 

Externes 4 5 6 4 1 1 6 

Taula 4. Nombre de publicacions en funció de la llengua en què estan escrites que tenen a l’Oficina de 

Turisme de la plaça de Catalunya 

                                                 
1 Els números d’aquesta columna són més alts perquè, a diferència de les altres columnes, engloba 

múltiples llengües. Tanmateix, pot ser que aquestes llengües apareguin en un nombre reduït de 

publicacions. Cal tenir en compte que, en aquest cas, comptem llengües i no publicacions.  



 

 26 

El tercer grup de dades que hem analitzat, i que hem agrupat sota l’etiqueta d’altres vies 

de comunicació amb els turistes, està format per les pàgines web i els missatges 

enregistrats als contestadors automàtics. Si bé és cert que a l’inici de l’anàlisi hem 

establert que només analitzaríem produccions escrites, hem considerat convenient 

incloure també el contestador automàtic, perquè ja està enregistrat i, per tant, no és 

susceptible de modificacions o de diferències dialectals o fonològiques —motius pels 

quals hem descartat les produccions orals—. Així doncs, si comencem amb aquesta via 

de comunicació que fa ús de la llengua oral, només podrem analitzar el contestador de 

l’Oficina de la plaça de Catalunya, que es troba en català, espanyol, francès i anglès. Per 

contra, l’Oficina gestionada per la Generalitat no en té, sinó que el telèfon comunica 

fins que es penja directament. El missatge del contestador automàtic de l’Oficina del 

Consorci de Turisme de Barcelona en les quatre llengües que s’ofereix és el següent: 

Turisme de Barcelona.  

El nostre horari és de dilluns a dissabtes de 8 a 20 hores. Per qualsevol consulta pot 

visitar el nostre web: barcelonaturisme.com 

Nuestro horario es de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Para cualquier consulta puede 

visitar nuestra web: barcelonaturisme.com 

Nos bureaux sont ouverts de lundi à samedi de 8 heures à 20 heures. Pour tout type 

d’informations supplémentaires vous pouvez consulter notre site web: 

barcelonaturisme.com 

We are open from Monday to Saturday from 8 AM to 8 PM. For further information 

you can visit our website: barcelonaturisme.com 

 

Contestador automàtic 

 
CA ES EN FR 

Oficina de Turisme de 

Palau Robert 

- - - - 

Oficina de Turisme de 

la plaça de Catalunya 

x x x x 

Taula 5. Llengües en què podem escoltar el contestador automàtic d’ambdues oficines 

 

En relació a les pàgines web, cal mencionar, d’entrada, que cap de les dues oficines 

tenen una pàgina web pròpia; en canvi, tenen dedicat un apartat dins de la pàgina web 

genèrica de l’empresa o institució que les gestiona. Per tant, són aquestes les webs que 

analitzarem, ja que també són les que els turistes consulten en buscar informació sobre 
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aquestes oficines de turisme. Així doncs, ambdues pàgines web estan traduïdes a les 

dues llengües oficials del territori, el català i l’espanyol, i a l’anglès. El que les 

diferencia és una segona llengua estrangera, més concretament el francès, que també 

inclou la pàgina web del Consorci de Turisme de Barcelona.  

 

Pàgina web 

 
CA ES EN FR 

Oficina de Turisme de 

Palau Robert 

x x x - 

Oficina de Turisme de 

la plaça de Catalunya 

x x x x 

Taula 6. Llengües en què estan escrites les pàgines web d’ambdues oficines 

 

 

4.2. Dades demolingüístiques 

 
Per tal de veure si aquestes dades que hem comentat s’ajusten a la realitat lingüística 

d’aquelles oficines, a continuació exposarem tot un seguit de dades demolingüístiques 

sobre els seus usuaris. Tanmateix, cal precisar que aquestes dades amb què treballarem 

tenen una sèrie de limitacions, sobretot pel que fa a les de l’Oficina de Turisme de la 

plaça de Catalunya. Mentre que, per una banda, en el cas de l’oficina gestionada per la 

Generalitat, hem pogut tenir accés a dades molt rellevants per a l’estudi, com són la 

procedència i les llengües que s’utilitzen en aquella oficina en concret, tant de l’any 

2017 com del 2018; per altra banda, el Consorci de Turisme de Barcelona només recull 

dades sobre la nacionalitat dels hostes dels hotels de Barcelona, però no dels usuaris de 

les seves oficines de turisme. Per tant, cal tenir en compte que aquestes dades no seran 

del tot acurades, tot i que les farem servir justificant-nos amb la pressuposició que les 

nacionalitats dels hostes dels hotels localitzats al municipi de Barcelona corresponen 

bastant amb les dels usuaris que entren a una oficina de turisme del mateix municipi. A 

banda d’això, el Consorci tampoc disposa encara d’aquestes dades de l’any 2018. És per 

aquest motiu que hem decidit fer ús de les dades tant del 2017 com del 2018, de manera 

conjunta, quant a l’Oficina de Palau Robert, i només de les del 2017 en el cas de 

l’Oficina de la plaça de Catalunya. D’aquesta manera podem comparar el mateix 

període de temps, però sense haver de renunciar a les dades més recents d’una de les 

oficines.  
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Obrirem, doncs, aquesta part de l’anàlisi amb les dades relacionades amb les 

nacionalitats dels turistes allotjats en hotels de Barcelona, que recull el Consorci de 

Turisme de Barcelona, entitat que gestiona l’Oficina de la plaça de Catalunya (Turisme 

de Barcelona, 2017). A la figura 4 podem veure el nombre de turistes procedents dels 

set països amb les xifres més elevades. Aquestes nacionalitats són, doncs, les més 

recurrents en els hotels del municipi de Barcelona, tot i que considerem que aquestes 

dades molt probablement no seran gaire diferents de les dels usuaris de l’Oficina de 

Turisme de la plaça de Catalunya, ja que aquesta abasta també el turisme de la mateixa 

ciutat. A partir d’aquestes dades, podem preveure, de manera general, que les llengües 

més utilitzades pels turistes d’aquestes nacionalitats són l’espanyol, l’anglès, el rus, el 

francès, l’italià, l’alemany i el neerlandès. 

 

 

Figura 4. Principals nacionalitats dels turistes que han visitat l’Oficina de Turisme de la plaça de 

Catalunya 

 

En el cas de l’Oficina de Palau Robert, com ja hem dit, disposem de dades referents tant 

a les nacionalitats dels usuaris d’aquesta oficina en concret com a les seves llengües. 

Aquestes dades les hem extret de documents de treball intern (punts 2.1 i 2.2 dels 

annexos) que ens va facilitar la M. Eugènia Gayà, a través d’un correu electrònic el dia 

3 de maig. Tanmateix, nosaltres les exposarem en format de gràfic (figures 5 i 6) perquè 

resultin més visuals i intuïtives. Així doncs, primer exposarem les principals 

nacionalitats, seguides de les llengües que més s’hi han utilitzat, tot i que, en principi, 

haurien d’estar bastant relacionades. A la figura 5 podem veure les principals 

nacionalitats dels usuaris de l’Oficina de Palau Robert i a la figura 6, les principals 
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llengües que s’han emprat en aquesta mateixa oficina. A partir de les nacionalitats, 

podríem suposar que les llengües que més s’hi parlen són l’espanyol, l’anglès, el 

francès, l’alemany i l’italià; i, si observem el gràfic on es representen les llengües, 

podem comprovar que coincideixen en gran mesura. Només cal destacar que a la figura 

6 s’afegeixen el català i el rus, ja que els parlants de la primera llengua es trobaven dins 

dels usuaris de nacionalitat espanyola, mentre que el segon idioma correspon a un 

territori, Rússia, que es trobava just al darrere dels països que representem als gràfics. 

Cal tenir present que el català té un paper molt important a l’Oficina de Palau Robert, 

probablement més que a l’Oficina de la plaça de Catalunya, a causa de l’abast territorial 

de la informació que hi ofereixen, ja que comprenen tot el territori català. Per tant, tal 

com també ens ho va ratificar Xavier Feliu (tècnic informador turístic, comunicació 

personal, 29 d’abril de 2019), una gran part dels usuaris que s’adrecen a aquesta oficina 

són catalans que hi van a demanar informació per fer alguna escapada sense sortir del 

territori. 

 

 

Figura 5. Principals nacionalitats dels turistes que han visitat l’Oficina de Turisme de la plaça de 

Catalunya 
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Figura 6. Principals llengües dels turistes que han visitat l’Oficina de Turisme de la plaça de Catalunya 

 

Si mirem les dades d’ambdues oficines de manera comparativa, observarem que no 

difereixen en excés. Evidentment, no podem comparar els números en termes absoluts, 

perquè unes xifres corresponen als hostes de tots els hotels de Barcelona, mentre que les 

altres són només les dels turistes que s’han adreçat a una oficina de turisme en concret. 

És per això que hem de comparar els números en termes relatius. El que evidencien 

ambdós gràfics és que les nacionalitats predominants són l’espanyola, la francesa, 

l’anglesa, l’estatunidenca, l’alemanya i la italiana. A banda, caldria comentar que a la 

figura 4 apareixen també els Països Baixos i a la figura 5, Argentina. 

 

4.3. Discussió 

 
Després d’haver descrit minuciosament les llengües utilitzades en les diferents 

produccions que hem analitzat i les dades demolingüístiques dels usuaris de les oficines 

de turisme, passarem a extreure’n les regularitats per tal de resumir els resultats. A 

nivell general, cal dir que les llengües més utilitzades són el català, l’espanyol i l’anglès. 

Aquestes acostumen a ser-hi sempre, tot i que podem observar una lleugera tendència en 

l’àmbit privat al predomini de l’anglès. Quan diem àmbit privat ens referim tant a 

l’Oficina de la plaça de Catalunya, que és gestionada per un consorci, com ja hem dit; 

com també a les empreses privades que es promocionen en aquests establiments. Aquest 

fet creiem que encaixa amb el que ja avançàvem al marc teòric amb relació a 

l’imperialisme lingüístic de l’anglès. Aquesta llengua s’ha guanyat amb els anys el 

prestigi i l’etiqueta de llengua internacional, i és per això que s’utilitza molt 
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freqüentment en l’àmbit privat. Segurament, a les empreses els pot semblar que fer ús 

d’aquesta llengua els estalvia costos i temps, ja que una bona part dels seus clients 

l’entenen, però d’aquesta manera contribueixen a perpetuar els prejudicis lingüístics cap 

a altres llengües que a priori poden semblar menys rendibles i concorren a fomentar el 

multilingüisme, en detriment de la diversitat lingüística (conceptes entesos en el sentit 

que s’ha explicat a l’apartat 2.1 d’aquest treball).  

 

Amb aquest mateix objectiu, en potenciar les llengües rendibles i, en conseqüència, el 

multilingüisme, també surt perdent molt sovint el català. Podem observar que en les 

publicacions pròpies de la Generalitat sempre apareix el català, ja que evidentment 

tenen la funció de fomentar-ne l’ús, però les empreses privades, si han de triar entre el 

català o l’espanyol, generalment opten per l’espanyol, ja que, de la mateixa manera que 

l’anglès, també es tracta d’una llengua majoritària amb un fort reconeixement 

internacional. En canvi, el català, en comparació amb l’espanyol, és una d’aquelles 

llengües adjectivades (concepte introduït a l’apartat 2.1), que no semblen útils des d’un 

punt de vista econòmic.  

 

A banda, creiem que tota la informació que hem recollit, tant la retolació, com les 

publicacions o les altres vies de comunicació amb els clients, pot ser classificada segons 

la seva finalitat. En aquesta línia, creiem que tots els missatges poden ser caracteritzats 

d’informatius o de promocionals. Aquesta classificació ja l’hem anat introduint en el 

moment de descriure les dades, però ara és especialment important tenir-la en compte, 

perquè en funció de la finalitat seria necessari utilitzar unes llengües o unes altres. Si 

tornem a l’àmbit del turisme una vegada més, que és el que estudiem específicament en 

aquest treball, i reprenem els objectius del discurs turístic enunciats a l’apartat 2.3 —

persuadir, atreure i seduir—, veurem que aquests s’ajustarien bastant als missatges 

promocionals. En aquest punt cal recordar també la cita de l’excanceller alemany Willy 

Brandt, que es troba en el mateix apartat, en la qual insisteix en la importància 

d’utilitzar la llengua del nostre interlocutor per tal que els negocis siguin fructífers. Per 

aquest motiu, creiem que la necessitat d’adaptar-se a la llengua del turista és present 

sempre que la finalitat del missatge sigui promocional. En canvi, quan sigui merament 

informativa, podem reduir les llengües al màxim, perquè l’objectiu en aquests casos serà 

transmetre una informació, però no convèncer.  
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En relació, també, amb el paper de les llengües a l’economia, considerem que és 

important recuperar un altre punt del marc teòric en què s’indica l’aparició de noves 

potències econòmiques, com ara Rússia o Xina, que porten, amb elles, les seves 

llengües oficials. Aquestes llengües ja les hem pogut veure presents en molts dels 

missatges que hem analitzat en aquest treball, fet que fa que ens preguntem si realment 

val la pena invertir diners en traduccions cap a llengües tan llunyanes. De fet, la majoria 

de turistes que provenen d’aquests països entenen l’anglès i, a més, potser seria més 

rendible invertir aquella quantitat de diners en les llengües dels països més propers, que 

al final són els que aporten una quantitat més gran de turistes. 

 

4.4. On queda la intercomprensió en tot aquest 

trencaclosques? 

 
Ja hem dit quines són les principals nacionalitats dels turistes que visiten les dues 

oficines de turisme que analitzem i també hem vist quines són les llengües utilitzades en 

els missatges escrits que s’adrecen als usuaris. Ara faria falta veure de quina manera 

podríem incorporar la intercomprensió, l’estratègia comunicativa que pretén fomentar 

aquest estudi, en tot aquest trencaclosques lingüístic. D’entrada, caldria tenir en compte 

que, com que amb la intercomprensió es pretén reduir el nombre de llengües a les quals 

es tradueixen els documents, potser seria més eficient aplicar-la als missatges 

informatius. Pel que fa als promocionals, si bé és cert que és molt millor escriure’ls en 

la llengua del receptor, perquè el missatge li arribi millor, també caldria que aquests 

receptors fossin conscients dels beneficis de la intercomprensió i l’apliquessin quan no 

aparegués la seva llengua. En aquests casos, molt probablement captarien millor la idea 

que es vol transmetre a través d’una llengua de la mateixa família lingüística que la 

seva, encara que no l’hagin estudiat prèviament, que no pas per mitjà de l’anglès 

directament, ja que, tot i ser la llengua estrangera més estudiada, potser els és més 

llunyana formalment. 

 

De fet, tal com hem indicat al marc teòric, la intercomprensió és possible cognitivament, 

tot i que caldria tenir presents una sèrie d’aspectes. El primer i més important és la 

manera com s’agrupen les llengües a l’hora de reduir les traduccions. Per determinar la 

forma més efectiva, ens basarem en el model de Grin (2008, citat per la Comissió 

Europea, p. 31, 2012), explicat a l’apartat 2.2, i recapitularem les llengües més 
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emprades en ambdues oficines per separat. Per una banda, a la de Palau Robert, si 

combinem tant les principals nacionalitats dels usuaris com les llengües que més parlen 

—recordem que disposem d’aquestes dades per separat—, veurem que les llengües més 

presents són l’espanyol, el català, l’anglès, el francès, l’italià, l’alemany i el rus. Segons 

el model de Grin, l’espanyol, el francès i l’italià es troben en el mateix grup i, per la 

seva banda, l’anglès i l’alemany també. Per tant, no caldria traduir entre les llengües 

d’aquests dos blocs. Només ens quedaria per classificar el català, que el podríem 

incloure perfectament al mateix grup que l’espanyol, el francès i l’italià, ja que es tracta 

d’una altra llengua romànica, i el rus, que, com no apareixen altres llengües de la seva 

família lingüística, es podria preveure que els seus parlants són capaços d’entendre 

l’anglès.  

 

Per altra banda, en el cas de l’Oficina de la plaça de Catalunya, les llengües més 

parlades, en funció de les principals nacionalitats dels turistes, són l’espanyol, l’anglès, 

el francès, l’italià, l’alemany i el neerlandès. Així doncs, podríem establir els mateixos 

grups de llengües que per a l’Oficina de Palau Robert, i només quedaria pendent el 

neerlandès, que Grin classifica juntament amb l’anglès i l’alemany. A més, tenim un 

altre factor a favor d’aquesta classificació, en relació al grup de les llengües 

romàniques, i és que, tal com indiquem al marc teòric, segons la investigadora 

Gooskens (Gooskens et al., 2017), l’espanyol és la llengua més fàcil d’entendre pels 

parlants d’altres llengües romàniques (de la llista tancada de llengües que inclou aquell 

estudi). Per tant, hem de treure partit d’això. El català no es té en compte en aquell 

estudi, però podem predir que també seria fàcil d’entendre per la forta semblança que 

mantenen ambdues llengües.  

 

D’aquesta manera, doncs, el gran nombre de llengües a les quals es tradueixen els 

documents quedaria reduït a dos: l’anglès i el català o l’espanyol. Entre aquestes dues 

últimes la decisió seria molt complicada i probablement, per ara, s’haurien de seguir 

traduint els textos a totes dues llengües. La raó no és altra que la politització de les 

llengües. Els països tendeixen a atribuir-se una llengua i la caracteritzen d’oficial, 

atribuint-li un estatus de supremacia per damunt d’altres llengües que puguin ser 

presents també en aquell mateix territori. Aquest fet només contribueix a posar èmfasi 

en les diferències entre les llengües i no pas en les semblances, i dificulta la 

implementació de la intercomprensió. A banda dels inconvenients que la politització de 
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les llengües pot tenir en l’àmbit institucional, també cal sumar-li els prejudicis 

lingüístics que desencadena en els parlants, que es converteixen en tot un seguit 

d’actituds lingüístiques negatives i una manca de predisposició a entendre determinades 

llengües estrangeres.  
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5. CONCLUSIONS 

Per concloure, reprendrem els punts més importants del treball amb la finalitat de donar 

resposta a la hipòtesi de partida que ens plantejàvem i de resoldre també una sèrie de 

qüestions més que han anat sorgint al llarg d’aquesta investigació. Abans que res, és 

important fer un incís per comentar les limitacions del present treball, que van 

relacionades principalment amb les dades utilitzades a la part de l’anàlisi. Per una 

banda, tot i que hem estudiat dues oficines, en lloc d’una, perquè la mostra fos més 

representativa i poguéssim tenir una visió més general, ja no només de la ciutat de 

Barcelona, sinó també de turistes que vulguin visitar altres punts del territori català, cal 

reconèixer que no té la representativitat necessària per generalitzar els resultats i agafar-

los al peu de la lletra. Per altra banda, les dades estadístiques que hem utilitzat han sigut 

molt més completes en el cas de l’oficina gestionada per la Generalitat, que en la del 

Consorci de Turisme de Barcelona. D’aquesta última no hem disposat de les suficients 

dades demolingüístiques que necessitàvem i, per tant, en aquest sentit, hem hagut de 

realitzar pressuposicions basades en les altres dades que havíem aconseguit.  

 

Quant a l’aplicació de l’anàlisi que hem dut a terme, si bé és cert que l’hem enfocat a un 

àmbit molt concret, el de les oficines de turisme, per tal de delimitar l’abast de l’estudi, 

cal tenir present que la intercomprensió és aplicable a molts altres sectors econòmics i 

creiem, per tant, que algunes de les conclusions són fàcilment extrapolables. També ens 

hem centrat especialment en una única família lingüística, la de les llengües 

romàniques, ja que les llengües pròpies del nostre país en formen part; tot i això, una 

vegada més, cal recordar que la intercomprensió funcionaria també amb totes les 

famílies lingüístiques, en major o menor mesura. A més a més, resulta pertinent 

mencionar aquí també la dicotomia entre l’oralitat i l’escriptura, i el seu paper en relació 

amb la intercomprensió. Com s’ha indicat, la intercomprensió seria molt més fàcil 

d’aplicar, d’entrada, a la llengua escrita, abans que a l’oral, per evitar així les diferents 

varietats diatòpiques i fonètiques, i la necessitat de recórrer a diferents estratègies 

pragmàtiques ja mencionades, com ara la clarificació o el code-switching. 

 

Una vegada exposades les consideracions més generals, cal passar a determinar els 

resultats més rellevants de l’anàlisi que hem realitzat. Després d’haver observat 

diferents produccions escrites adreçades als usuaris i d’haver consultat els principals 
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perfils demolingüístics dels turistes que es dirigeixen als dos establiments amb els quals 

hem treballat, podem determinar que, efectivament, la intercomprensió sí que seria útil 

des d’un punt de vista econòmic a les oficines de turisme, ja que permetria reduir el 

nombre de traduccions que requereixen. Així doncs, la nostra hipòtesi de partida 

s’acompleix, encara que, de totes maneres, cal tenir en compte una distinció, 

l’existència de la qual ens hem adonat al llarg de la investigació, entre els missatges 

promocionals i els informatius. Després d’haver mencionat la importància del discurs 

turístic per vendre diferents productes, considerem que seria molt més profitós introduir 

l’estratègia comunicativa de la intercomprensió únicament als missatges informatius.    

 

Un altre factor observat com a fruit de l’anàlisi ha estat la presència més elevada de 

l’anglès i més reduïda del català en l’àmbit privat. A mesura que, en les produccions, hi 

intervenien més entitats privades, podíem notar com l’anglès es feia més present, fins al 

punt que apareixia en gairebé totes les publicacions, mentre que es restava importància 

al català. El motiu principal al darrere d’aquest fenomen són els interessos econòmics de 

l’empresa. Les empreses sovint tendeixen a fer ús de les llengües més potents a escala 

internacional, fomentant d’aquesta manera el multilingüisme i deixant de racó la 

diversitat lingüística i, per consegüent, les llengües menys parlades. En canvi, en les 

produccions elaborades per institucions públiques, com ara la Generalitat, el català hi és 

sempre present.  

 

Tanmateix, encara que hem afirmat que la intercomprensió tindria una forta utilitat al 

sector turístic, cal comentar també les traves que apareixen en el camí de la seva 

implementació. La primera i principal és la conscienciació de la població. Evidentment, 

la intercomprensió no funcionarà si els parlants no són conscients de les semblances 

entre les llengües, ja que sovint creuen que, si no han estudiat una llengua, no poden 

entendre-la en absolut. Així doncs, per bé que reduïm el nombre de llengües dels 

missatges que trobem a les oficines de turisme, un italià, per exemple, continuarà llegint 

la versió en anglès en comptes de l’escrita en espanyol, si es dona el cas que hagi 

estudiat la primera llengua però no la segona, perquè no serà conscient de la proximitat 

entre la seva llengua pròpia i l’espanyol.  

 

Aquesta trava va molt relacionada amb la segona barrera amb què ens trobem, que és la 

politització de les llengües, ja que, a banda de la manca de conscienciació, un altre dels 
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motius habituals pels quals les persones no estan predisposades a entendre una llengua 

estrangera són els prejudicis lingüístics. I aquests prejudicis freqüentment van lligats a 

ideologies polítiques. Per exemple, en aquest sentit, el català i l’espanyol són llengües 

totalment polititzades, i és per això que, tot i que cognitivament no seria necessari 

traduir-les, se’n fan traduccions de manera habitual. A banda, a nivell de la Unió 

Europea també influeix extremadament la politització de les llengües, ja que existeix 

una llista tancada categoritzada de “Llengües de la Unió Europea”, que només 

contribueix a accentuar la supremacia d’unes llengües per damunt de les altres i 

perpetua els prejudicis que dificulten la intercomprensió.  

 

Pel que fa als beneficis que aportaria l’aplicació de la estratègia comunicativa de la 

intercomprensió, cal ressaltar que no només serien beneficis econòmics, sinó que n’hi 

hauria d’altres, principalment relacionats amb la diversitat lingüística. Estem d’acord 

que, per ara, potser no cal desbancar l’anglès de la seva posició privilegiada per 

substituir-lo per una altra llengua; però el que sí que és cert és que fomentar la 

intercomprensió seria una manera de restar importància a l’anglès per repartir-la entre 

moltes altres llengües i així descentralitzar el seu poder lingüístic, amb la conseqüència 

directa d’una millor gestió de la diversitat lingüística. Altrament, en aquest treball 

només hem analitzat l’aplicació de la intercomprensió en les situacions en què el turista 

—o usuari— és el receptor, però la intercomprensió també es podria utilitzar a la 

inversa, quan el turista és l’emissor, i això permetria que no hagués de renunciar a la 

seva identitat lingüística, sent en aquest cas el treballador qui s’adaptés per entendre’l. 

 

Per acabar, volem posar en relleu la idea que les llengües no són entitats separades i 

pures, sinó que hi ha molts punts de convergència entre elles. És en aquesta línia, doncs, 

que hauríem d’avançar, amb l’objectiu de fer més petites les diferències entre les 

llengües, no pas des d’un punt de vista formal, sinó en la manera com les persones les 

conceben. Per tant, considerem que seria una bona idea establir una espècie de formació 

en intercomprensió des de l’etapa de l’educació secundària obligatòria, per tal de 

conscienciar la població des d’una edat primerenca. Així doncs, obrim una futura línia 

de recerca, sense la qual el que es proposa en aquest treball difícilment seria aplicable.  
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 “Cap llengua estrangera és un territori  

completament desconegut” 

     Clua et al., p. 15, 2003 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 

BIBLIOGRAFIA 
 

Caddéo, S. i Jamet, M. (2013). L’intercompréhension : une autre approche pour 

 l’enseignement des langues. Paris: Hachette Livre. 

 

Castellà, J. M. i Junyent, C. (2019). La vida i la mort de les llengües; la diversitat 

 lingüística per al benestar del planeta. Dins Diàlegs Humanístics UPF 2019. 

 Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 

 

CATALUNYA. Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, 

 Difusió i Atenció Turística de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de 

 Catalunya, 16 de maig 2014, núm. 6624. 

 

Climent-Ferrando, V. (2016). “Linguistic Neoliberalism in the European Union. Politics 

 and Policies of the EU’s Approach to Multilingualism”, Revista de Llengua i 

 Dret, Journal of Language and Law, 66, 1-14. Recuperat el 15 de març de 2019, 

 des de: 

 http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-

 rld.i66.2016.2843/n66-climent-en.pdf 

 

Clua, E., Estelrich, P., Klein, H. G., i Stegmann, T. D. (2003). EuroComRom - Els set 

 sedassos: Aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament. Aachen: 

 Shaker Verlag. 

 

Comissió Europea. (2011). The Language Guide for European Business Successful 

 communication in your international trade. Luxemburg: Publications Office of 

 the European Union. Recuperat el 17 d’abril de 2019, des de: 

 https://publications.europa.eu/s/lhda  

 

Comissió Europea. (2012). Intercomprehension: Exploring its usefulness for DGT, the 

 Commission and the EU. Studies on translation and multilingualism (Vol. 4). 

 Luxemburg: Publications Office of the European Union. Recuperat el 15 de 

 març de 2019, des del doi: 10.2782/63143 

 

ELAN.CAT. El multilingüisme a les empreses catalanes. (2009). Recuperat el 17 

 d’abril de 2019, des de: 

 http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/elan

 _cat_opuscle.pdf 

 

Escudé, P., i Janin, P. (2010). Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguisme. 

 Paris: CLE International. 

 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement. (2017). Xarxa 

 d'Oficines de Turisme de Catalunya. Recuperat el 5 de maig de 2019, des de: 

 http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/informacio_promocio

 /emo_oficines_turisme/emo_xarxa_oficines_turisme/  

 

Generalitat de Catalunya, Palau Robert. (s.d.). Oficina de Turisme de Catalunya. OTC. 

 Recuperat el 5 de maig de 2019, des de:  

 http://palaurobert.gencat.cat/ca/oficina_de_turisme/index.html  

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i66.2016.2843/n66-climent-en.pdf
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i66.2016.2843/n66-climent-en.pdf
https://publications.europa.eu/s/lhda
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/elan_cat_opuscle.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/elan_cat_opuscle.pdf
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/informacio_promocio/emo_oficines_turisme/emo_xarxa_oficines_turisme/
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/informacio_promocio/emo_oficines_turisme/emo_xarxa_oficines_turisme/
http://palaurobert.gencat.cat/ca/oficina_de_turisme/index.html


 

 41 

 

Gooskens, C. i Van Heuven, V. J. (2019). “How well can intelligibility of closely 

 related languages in Europe be predicted by linguistic and non-linguistic 

 variables?” Linguistic Approaches to Bilingualism, 1-29. Recuperat el 9 d’abril 

 de 2019, des del doi: 10.1075/lab.17084.goo 

 

Gooskens, C., Van Heuven, V. J., Golubović, J., Schüppert, A., Swarte, F. i Voigt, S. 

 (2017). “Mutual intelligibility between closely related languages in Europe.” 

 International Journal of Multilingualism. Recuperat el 9 d’abril de 2019, des del 

 doi: 10.1080/14790718.2017.1350185 

 

Lainio, J. (2016). The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity. Recuperat el 15 

 de març de 2019, des de:  

 http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:906984/FULLTEXT01.pdf 

 

López, C. i Séré, A. (2001). “Procesos cognitivos en la intercomprensión.” Revista de 

 filología románica, 18, 13-32. Recuperat el 9 d’abril de 2019, des de: 

 https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/RFRM0101120013A 

 

Maci, S. M., Sala, M. i Godnič, Š. (2018). The language of tourism: An introduction to 

 the topical issue. Scripta Manent, 12, (1), 1-5. Recuperat el 17 d’abril de 2019, 

 des de: http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/article/view/234/151 

 

Majó, J. (2009). “Oficines de turisme i informació turística”. Dins López, F. (dir.), Atles 

 del turisme a Catalunya (2009). Recuperat el 30 d’abril de 2019, des de: 

 http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/217.html  

 

Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). (2015). The European Roadmap for 

 Linguistic Diversity. Recuperat el 15 de març de 2019, des de: 

 https://www.npld.eu/uploads/publications/313.pdf 

 

Puigdevall, M. (2008). “La gestió del plurilingüisme a Europa”. Dins I Simposi 

 Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa. 

 València: Palau de la Música de València. Recuperat el 15 de març de 2019, des 

 de: https://docplayer.es/98571696-I-simposi-internacional-sobre-situacio-i-

 perspectives-del-plurilinguisme-a-europa.html  

 

The National Centre for Languages. (2006). ELAN: Effects on the European Economy 

 of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise. Recuperat el 17 d’abril 

 de 2019, des de:  

 http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/policy/strategic-

 framework/documents/elan_en.pdf 

 

Turisme de Barcelona. (s.d.). Qui som. Recuperat el 5 de maig de 2019, des de: 

 https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/  

 

Turisme de Barcelona. (2017). Informe anual d’activitat turística 2017 a Barcelona 

 ciutat. Recuperat el 14 de maig de 2019, des de: 

 https://www.barcelonaturisme.com/uploads/web/estadistiques/QAT17_Anual_v

 1.pdf  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:906984/FULLTEXT01.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/RFRM0101120013A
http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/article/view/234/151
http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/217.html
https://www.npld.eu/uploads/publications/313.pdf
https://docplayer.es/98571696-I-simposi-internacional-sobre-situacio-i-perspectives-del-plurilinguisme-a-europa.html
https://docplayer.es/98571696-I-simposi-internacional-sobre-situacio-i-perspectives-del-plurilinguisme-a-europa.html
http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/policy/strategic-framework/documents/elan_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/policy/strategic-framework/documents/elan_en.pdf
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/
https://www.barcelonaturisme.com/uploads/web/estadistiques/QAT17_Anual_v1.pdf
https://www.barcelonaturisme.com/uploads/web/estadistiques/QAT17_Anual_v1.pdf


 

 42 

 

Zahedpisheh, N., Abu Bakar, Z. i Saffari, N. (2017). “English for Tourism and 

Hospitality Purposes (ETP).” English Language Teaching, 10, (9), 86-94. 

Recuperat el 17 d’abril de 2019, des del doi: 10.5539/elt.v10n9p86  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

ANNEXOS 

1. Correu electrònic de Pablo Ortega Novillo 

Benvolguda Jessica, 

Responent a la teva pregunta: 

Tenim un gestor estadístic on hi recollim dades mostrals dels nostres usuaris, i a finals de l’any 

fem una memòria anual. Recentment hem posat en marxa un nou gestor estadístic que recull 

més dades de perfil, però de caràcter mostral. Amb aquest gestor sí que recollim les 

procedències dels nostres usuaris, però la seva llengua materna, sinó la llengua que hem fet 

servir per a comunicar-nos amb ells. Per exemple, jo no parlo alemany ni neerlandès, però amb 

aquests turistes m’hi comunico en anglès. D’altra banda, al meu equip hi ha companys que sí 

que parlen alemany, i llavors introdueixen al gestor que s’hi han comunicat en alemany. Però 

reitero que estem registrant l’idioma emprat, no la llengua materna de cada turista. 

Pel que fa als idiomes de les publicacions que es distribueixen a les nostres oficines de turisme, 

algunes estan publicades a més idiomes que d’altres. A l’aeroport, però, la publicació més 

distribuïda és el plànol gratuït de la ciutat, on no hi ha textos, només noms de carrers, que no es 

poden traduir. Tenim, també, guies de les diferents marques turístiques de Catalunya: Costa 

Brava, Pirineus, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, etc. Aquestes guies les editem en diversos 

idiomes, però aquest any estem fent un estudi profund per a determinar si és necessari seguir 

imprimint totes aquestes guies en tots els idiomes, o bé fer-ho en funció de la seva popularitat. 

Pel que fa a això, si necessitem dades, podem fer una petició al magatzem, però trigarem una 

mica a fer-t’ho arribar. 

Espero poder ser  de la teva utilitat, 

Cordialment, 

Pablo Ortega Novillo 

Responsable de les Oficines de Turisme de Catalunya a Barcelona i l’Aeroport del Prat 

Direcció General de Turisme 

Passeig de Gràcia 105 / 08008 Barcelona / 934849303 

Aeroport del Prat, T1 arribades l 08860 EL Prat de Llobregat l 933702933 

pablo.ortega@gencat.cat / http://bit.ly/1RfRWXi 

 

 

http://bit.ly/1RfRWXi
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2. Documents de treball intern 

2.1.  Document Excel amb la procedència dels turistes de l’Oficina 

de Palau Robert 

Nombre d´enquestes Etiquetes de columna

Etiquetes de fila 2017 2018 Total general

Barcelona - Palau Robert 14645 17237 31882

AFGANISTAN 1 1

ALBÀNIA 1 1

ALEMANYA 714 715 1429

ALGÈRIA 2 11 13

ANDORRA 6 3 9

ARÀBIA SAUDITA 10 22 32

ARGENTINA 853 1028 1881

ARMÈNIA 3 1 4

ARUBA 1 1

AUSTRÀLIA 153 155 308

ÀUSTRIA 37 46 83

BAHAMES 1 1 2

BAHRAIN 1 1

BARBADOS 1 1

BÈLGICA 87 112 199

BHUTAN 1 1

BIELORÚSSIA 3 8 11

BOLÍVIA 7 14 21

BRASIL 219 236 455

BULGÀRIA 11 12 23

BURKINA FASO 1 1

CAMBODJA 1 1

CANADÀ 201 246 447

COLÒMBIA 122 152 274

CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL 1 1

COREA, REPÚBLICA DE 61 52 113

COREA, REPÚBLICA DEMOCRÀTICA POPULAR DE 3 3 6

COSTA RICA 8 21 29

CROÀCIA 6 10 16

CUBA 6 14 20

DINAMARCA 35 54 89

DOMINICANA, REPÚBLICA 7 11 18

EGIPTE 8 9 17

EQUADOR 16 21 37

ESLOVÀQUIA 3 5 8

ESLOVÈNIA 7 3 10

ESPANYA 5165 6871 12036

ESTATS UNITS D'AMÈRICA 940 1134 2074

ESTÒNIA 5 8 13

ETIÒPIA 1 1 2

FILIPINES 20 21 41

FINLÀNDIA 43 38 81

FRANÇA 1759 1877 3636

GÀMBIA 5 5

GEÒRGIA 1 4 5

GHANA 1 2 3

GRÈCIA 20 26 46

GUAIANA FRANCESA, LA 1 1 2

GUATEMALA 8 10 18

GUINEA 1 1

HONDURES 5 5 10

HONG KONG 18 20 38

HONGRIA 12 19 31

ÍNDIA 70 96 166

INDONÈSIA 9 6 15

IRAN 7 14 21

IRAQ 2 2

IRLANDA 43 49 92  
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ISLÀNDIA 5 7 12

ISRAEL 158 118 276

ITÀLIA 656 657 1313

IUGOSLÀVIA 1 1

JAPÓ 164 201 365

KAZAKHSTAN 4 4 8

KENYA 2 2 4

KIRGUIZISTAN 1 1

KOSOVO 2 2

KUWAIT 5 9 14

LETÒNIA 5 6 11

LÍBAN 8 4 12

LIBÈRIA 1 1

LIECHTENSTEIN 1 1

LITUÀNIA 2 4 6

LUXEMBURG 2 9 11

MACEDÒNIA 7 1 8

MADAGASCAR 1 1

MALÀISIA 16 16 32

MALTA 2 2 4

MARROC 12 26 38

MAURICI 1 1

MÈXIC 128 143 271

MYANMAR 1 1

NAMÍBIA 1 1

NEPAL 1 1

NICARAGUA 1 1

NIGÈRIA 1 1 2

NORUEGA 25 22 47

NOVA ZELANDA 16 20 36

OMAN 2 2

PAÏSOS BAIXOS 315 240 555

PAKISTAN 8 17 25

PANAMÀ 4 5 9

PARAGUAI 7 7 14

PERÚ 53 58 111

POLINÈSIA FRANCESA 2 2

POLÒNIA 111 101 212

PORTUGAL 107 94 201

PUERTO RICO 16 12 28

QATAR 4 5 9

REGNE UNIT 1106 1084 2190

REUNIÓ, ILLA DE LA 1 1

ROMANIA 32 28 60

RÚSSIA 244 259 503

SALVADOR, EL 2 2 4

SENEGAL 2 5 7

SÈRVIA 5 9 14

SINGAPUR 11 17 28

SÍRIA 2 3 5

SRI LANKA 1 1 2

SUD-ÀFRICA, REPÚBLICA DE 6 27 33

SUÈCIA 73 60 133

SUÏSSA 45 92 137

TAILÀNDIA 9 7 16

TAIWAN 18 20 38

TANZÀNIA 1 1

TUNÍSIA 6 5 11

TURQUIA 50 50 100

TXECA, REPÚBLICA 17 35 52

UCRAÏNA 37 56 93

UNIÓ DELS EMIRATS ÀRABS 15 13 28

URUGUAI 42 48 90

VENEÇUELA 44 78 122

VERGES, ILLES (REGNE UNIT) 1 1 2

VIETNAM 7 5 12

XILE 71 83 154

XINA 180 243 423

XIPRE 1 1

Desconegut 45 26 71  
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2.2.  Document Excel amb les llengües més parlades pels turistes de 

l’Oficina de Palau Robert 

Nombre d´enquestes Etiquetes de columna

Etiquetes de fila 2017 2018 Total general

Barcelona - Palau Robert 14645 17237 31882

Català 3199 4504 7703

Castellà 4086 4965 9051

Anglés 4819 5064 9883

Francés 1612 1697 3309

Alemany 345 432 777

Italià 546 518 1064

Rus 27 37 64

Desconegut 11 20 31  

 

2.3.  Document Excel amb les llengües de les publicacions 

distrubuïdes l’any 2018 des de l’Oficina de Palau Robert 

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Totals

Multilingüe 10.332 4.666 11.744 5.985 9.360 8.588 7.360 4.622 4.760 9.218 5.841 7.939 90.415

Català 3.767 4.602 3.957 4.467 6.553 3.709 4.717 2.528 7.353 8.281 6.772 5.295 62.001

Castellà 517 294 350 814 191 841 493 213 410 3.370 955 683 9.131

Anglès 968 1.178 533 1.053 1.048 721 1.057 293 1.542 1.632 3.180 809 14.014

Francès 68 39 125 94 57 45 56 64 135 296 498 659 2.136

Alemany 0 0 123 62 21 5 40 37 20 240 10 222 780

Italià 20 5 15 17 35 10 21 10 40 20 10 203

Japonès 10 10

Rus 45 7 0 17 5 98 172

Xinès 0

Basc 0

Aranès 0

Total 15.682 10.784 16.892 12.499 17.265 13.919 13.723 7.795 14.230 23.082 17.276 15.715 178.862

SORTIDES
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3. Retolació de les oficines de turisme 

3.1.  Oficina de Turisme de Palau Robert 
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3.2.  Oficina de Turisme de la plaça de Catalunya 
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4. Tríptics 

4.1. Oficina de Turisme de Palau Robert 
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4.2. Oficina de Turisme de la plaça de Catalunya 
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