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En aquesta comunicació presentem els resultats obtinguts en relació a 
la lleneua catalana avartir del aüestionari dels fulls del vadró on s'havia de ., 
respondre a sis preguntes sobre la llengua catalana: no I'entén, I'entén, 
l'entén i la Ilegeix, l'entén i la parla, I'entén-la llegeix i la parla, l'entén-la 
Ilegeix-la parla i l'escriu. Les possibilitats que ofereixen els fulls del padró 
per a I'anilisi sociolbgica de la poblacib sovint són quasi menyspreades i, 
en canvi, són una fotografia de la relitat imprescindible per a qualsevol 
programació que vulgui incidir sobre la població. 

En primer lloc analitzem l'evolució de la població de I'Hospitalet en 
aquesta decada deis vuitanta en funció de la immigració i emigració de la 
ciutat. Des de 1981 s'ha vroduit una disminució constant de la ~obiació. 
perb en els últims sis me& (desembre 86-juny 87) lapoblació ha augmentat 
canviant el siene de la mieració: ara malorithriament ia no són moviments 
en funció dei lloc d'origen sinó en ielació a l'&a metropolitana de 
Barcelona. 

Fa 15 anys que s'ha acabat la última onada immigratbria i per tant 
comenca a no tenir sentit la qüestió sobre la naturalesa o l'origen de la 
població en relació al catali. Aixb es fa evident comparant les dades del 
padró de 1981 amb les de 1986. Resultant que, en aquest moment, el factor 



definitoridelacatalanització lingüísticaésl'ensenyament obligatori.L'estudi 
de la piramide de població de I'Hospitalet en funció de la utilització del 
catalh ens mostra que el grup de població que avui té entre 15 i 19 anys és 
lingüísticament la més catalanitzada. 

Finalment analitzem l'ús del catalh per barris, comentant les diferen- 
cies en funció dels grups d'edat. És evident que les característiques 
histbriques dels bairis influeixen decisivament i no és estrany, per tant, que 
1'Hospitalet-Centre sigui encara el centre lingüístic de la ciutat. 

El tema de laiinmigració , la llenguai lacultura, és un temaapassionant 
i basic en una ciutat com I'Hospitalet, que es podria definir, antropolbgica- 
ment, com a ciutat de la immigració. 

Des d'un punt de vista histbric és interessant comparar els dos 
moments de finals de les dictadures de 1930 i de 1975 i observar com les 
dades per la ciutat de I'Hospitalet eren semblants en percentatges. L'any 
1930 el nombre d'habitants era de 37.650, pocs, comparats amb les xifres 
actuals. Ara bé, la immigració a la decada 1920-1930 fou d'un 204%, 
percentatge mai més no igualat a la historia demogrhfica de Catalunya. Per 
a la població de sernpre de l'Hospitalet, resident al barri del Centre, aquesta 
onada fou viscudre com una amenaca lingüística i amb un enfrontament 
cultural de conseqüencies imprevisibles entre els grups més radicalitzats, 
representats pel Partido Republicano Federal Independiente de Lorenzo 
Escudero Lozano, conegut com "l'apbstol dels murcians" i per Estat Lliure, 
partit d'exclusiva incidencia local, de caracteristiques semblants a "Nosal- 
tres sols" i del aual uodem llegir el seu brgan de uremsa "Llibertat !" on . . 
s'expressa aquest enfrontament amb una violencia verbal avui impensable. 
La guerra civil deis& en un segon lloc aquesta problematicaen trobar-se els - - 
dos grups enfront d'un enemic comú. 

En aquesta arihlisi demografica, pretenem observar el comportament 
col.lectiu de la població en relació a l'ús del catala. 

Hem d'agrair les facilitats que hem tingut per obtenir les dades a tots 
els organismes oficials, al Centre d'Informació i Documentació de Cata- 
lunya, on el professor Capellades ens oferí les possibilitats tecniques del 
Centre, al departament d'Estadística Municipal, on en concret Mercedes 
Gonzalez Fanjul i Antoni Llauradó han estat sempre disposats adiscutir les 
dades obtingudes a partir de les últimes publicacions del Centre d'InformA- 
tica Municipal (manca, perb, a I'Ajuntament, un gabinet d'estudis, ja que 



només amb les dades informatitzades no es pot promoure cap polí&ca 
municipal). Finalment vull agrair a en Josep Serra, de la Corporació Metro- 
politana de Barcelona, que per mitja del seu departainent ens ha informatit- 
zat totes les dades que necessitavem. 

En aquest estudi ens limitem a observar l'evolució de la població 
global durant els últims set anys, en segon lloc comparem l'ús del catala en 
municipis semblants al nostre en 198 1 i 1986 i finalment fem una analisi per 
grups de'edat i bams. 

Hem prescindit de la naturalesa de la població, ja que la immigració a 
I'Hosuitalet fadeu anvs auefinalitza i ens sembla més obiectiu analitzar els 
result'ats en funció deis factors més evidents que la democrhcia ha implicat: 
l'ús del catala a l'escola i la influencia de la televisió en catala. 

Finalment, peral Centre d'Estudis de I'Hospitalet, I'analisi demogrh- 
fica té una importhcia fonamental, tant corn a fotografia de la realitat com 
per les possibilitats de projecció que ens ofereix. 



1.- E V O L U C I ~  DE I,A P O B L A C I ~  GLOBAL DE L*HOSPITALET. 
RESULTATS DE L'ÚLTIM QUINQUENNI. 

Tots sabem que I'Hospitalet és una de les ciutats de Catalunya que ha 
realitzat un dels cireixements demografics més impressionants d'aquest 
segle, passant de 4.948 habitants l'any 1900 a 295.074 l'any1981. Aquest 
creixement ha estat determinat per la industrialització de Catalunya i la 
continuitat urbanística amb Barcelona. Així la primera gran onada immi- 
gratbriaesproduíaladecada 1920-1930,resultant de laimmigraciódeMúr- 
cia, Almeria i del País Valencia. En acabar la Guerra Civil el fenomen 
immigratori vers l'llospitalet ha estat constant, essent el punt més alt I'any 
1964. 

El resultat segons les dades del padró de 1981, amb 295.074 habitants, 
encara ens mostrava que el 50'42% havia nascut fora de Catalunya. Les 
dificultats per alanormalització lingtiísticaen unaciutat d'immigració eren 
evidents, pero les característiques demogrifiques sembla que han variat 
oferint-nos una alti'e marc. 

Evolució de la població 1981-1987 

(Font: Estadística Municipal, població de dret) 

Aquesta perdua constant d'habitants és deguda a la baixa natalitat i 
sobretot als canvis de residencia que la crisi econbmica ha provocat. No hi 
haestudis globals, lperb símostres realitzades en el quinquenni 8 1-85 (dades 
de la C.M.B.) on s'observa que un 60% de la població que ha deixat 
I'Hospitalet ha retomat cap al poble d'origen del pare, la mare o la capital 
de la província d'origen d'un dels dos. El 40% restant es trasllada dins de 
l'hrea metropolitaria. 

Les dades coiresponents a 1-IV-86 i a 31-XII-86 semblen indicar un 
canvi de tendencia; I'emigració ha disminuit i sembla que el 70% de les 



baixes per canvi de residencia s'han produit a l'interior de Catalunya i, per 
tant, el retorn correspon només a un 30%, del qual Andalusia n'és un 10% 
(dades publicades pel C.I.M.).També en relació a les altes per immigració, 
podem observar que un 60% provenen de Catalunya. 

Sembla, doncs, que entrem en una fase de major estabilitat de la 
població, amb tendencia al creixement, per primera vegada en tota la 
decada. Així les dades corresponenrs a 30-VI-87 mostren un increment 
absolut de 477 persones en sis mesos i on la població vinguda de fora de 
1'Hospitalet és majoritiriament de I'interior de Catalunya.Tot aixb ens pot 
indicar una tipologia de població més favorable a la unitat lingüística. 



2.- CONElXEMENlr DEL CATALA. COMPARACIÓ AMB ALTRES 
MUNICIPIS. 

Utilitzarem les dades corresponents a 1 -1V de 1986, dades del padró, 
apartir delqual s'tian realitzat els estudis del C.I.M.,C.I.D.C. ide 1aC.M.B. 
i sempre considerant la població de més de 2 anys (com que es tracta d'un 
estudi sociolingüístic, la població de O a 2 anys en deformaria els resultats. 

Comprensió del catala a I'Hospitalet. 

"Y població +de 2 anys entenen el catala 

1986 274.5 1 1 82,3% 
1981 286.030 62,9% 

En cinc anys s'ha produit un increment de gairebé 20 punts, xifra en 
principi elevada, pero paral.lela a la de la resta de municipis que I'any 198 1 
tenien una situació semblant. 

Dades globals comparatives de la comprensió del catala. 

Població Comprensió 1981 Comprensió 1986 

Sta. Coloma de G. 50,5% 76,0% 
Sant Joan Despí 523  77,9 
Cornellh 56,O 78,l 
Castelldefels 60,6 81,4 
Sant Boi 61,2 80,3 
Prat deL1. 62,3 82,8 
L'HOSPITALET 62,9 82,3 
Badalona 63,5 81,8 
Esplugues 63,7 82,O 
Gavh 64,l 80,6 
Sant Feliu 70,7 84,8 
Sant Just 83,O 93,4 
Molins de Rei 85,7 92,6 
Baix Llobregat 63,7 82,9 
Barcelones 783  89,3 
Total Cataluriya 79,8 90.3 



(Font: Padrons Municipals d'habitants de Catalunya 1986.Dades de 
població.CIDC) 

Amb aquestes dades, podem observar que el resultat de I'Hospitalet és 
aproximadament igual al de la mitjana del Baix Llobregat i que en general 
s'han produ'it increments semblants a totes les poblacions, que esquemati- 
cament corresponen a: 

Comprensió 198 1 Comprensió 1986 

Finalment, destaquen tres poblacions per la baixa catalanitat, Santa 
Coloma de Gramanet, Sant Joan Despí i Cornelli, mentre que l'Hospitalet 
esti en el grup més nombrós, tant l'any 81 com actualment. 

Les dades del padró de 1986 responien als següents ítems, en relació 
al catali: no l'entén, l'entén, l'entén i el Ilegeix, I'entén i el parla, I'entén- 
el llegeix-el parla i I'escriu. Hem simplificat aquestes qüestions seguint els 
mateixos eiements de relació amb altres poblacions amb resultats semblants 
a la taula anterior. Així, per 1'Hospitalet resulta: 

Població de 
rnés de 2 anys no I'entén l'entén el parla el llegeix l'escriu 

(Fonl: Padrons Municipals d'hrbirams de 1986. Ajuntarnenrs de Calalunya) 



3.- CONEIXEMENT DEL CATALA A L>HOSPITALET EN FUNCIÓ DELS 
GNUPS D'EDAT. 

Ja hem dit anteriorment que no tenim en compte la població de 0-2 
anys, perquk els resultats respondrien més als desigs dels pares que a la 
realitat. Per tant, hem agrupat les edats comenqant pel grup de 2-4 i, a partir 
d'aquí, per grupsqiiinquennals fins als trentaanys. Lapoblació adulta l'hem 
reduida a tres grans gmps, 30-44, 45-64 i 65-més. Hem reduit a cinc les 
respostes del padró, així: 

l .  No l'entén. Correspon a la pregunta 1 del padró. 
2. L'entén, correspon a la suma de la 2,3,4,5,i 6 del padró 
3. El sap parlar, correspon a la suma de la 4,s i 6 
4. El sap llegir, a la 3,s i 6. 
5. El sap escr.iure, a la 6. 

La taula que jpresentem a continuació ha estat elaborada en funció de 
les dades del padró a 1 d'abril de 1986. 

Grups d'edat i coneixement del catala per la població total de 
I'Hospitalet. 

1 2 3 4 5 
Grups 1 ~oblació/  abs. % / abs. % / abs. % 1 abs. % / abs. % 1 

Podem deduir, primer, el grup de menys de cinc anys, bksicament 
sense escolaritzar i pricticament només influenciat per I'entorn familiar, 
ens mostra que el 64% no entén el catala, és a dir que la llengua familiar és 



el castella. De les altres dades d'aquest grup només és significatiu el 36% 
que I'entén, ja que les altres respostes probablement no responen a la 
realitat. lnsistim en la importancia d'aquest grup per coneixer la llengua 
vehicular de la famííia. 

Eís gruas següents ens mostren la imaortancia de i'escoiarització en el 
v .  

procés de norma~tzació lingüística. ~ixí, 'el grup 10-14 i 15-19, ens donen 
uns resultats que eren imaensables fadeu anvs. Malgrat totes les dificultats, 
menys d'un & d'aquesis gmps no entén eí catala.-AI mateix temps és on 
trobem el grau més alt de normalització lingüística, el saben escriure un 
46,2% (10-14) i un 50,4% (15-19). Observi's que el grup 15-19 és majori- 
tariament el grup que ha realitzat unaescolarització completa (increment de 
places escolars amb el primer ajuntament democratic i obligatorietat de la 
llengua catalana en els programes escolars.) 

A partir d'aquí, hi ha un increment de població que no entén el catala 
a mesura que la població és més gran, fins arribar a la població de 65 i rnés 
on un 40% no l'entén. Pensem que practicament és una població lingüísti- 
cament irrecuperable. Si més no, en xifres absolutes, sobre les 48.719 
persones que viuen al marge de la llengua catalana, que no I'entenen, 
22.497, un 46%, té entre 25 i 64 anys. És el segment de la població més 
ampli, el gmp de més influencia social, sobre el qual solament actúa la 
televisió i sobre el qual s'haurien d'iniciar programes de normalització. 

4. ANALISI DE L'ÚS DEL CATALA EN ELS BARRIS DE L'HOSPITALET, 
SEGONS GRUPS D'EDAT. 

Hem utilitzat I'última divisió territorial aprovada per I'Ajuntament 
corresponent a 1986 (21-XI-86) que té efectes tant per a les analisi censals 
com electorals. Les vanacions sobre els setze barris tradicionals, es limiten 
a agrupar algunes seccions a fi de fer més homogeni el nombre d'habitants 
de cada barri. (Hi ha, pero, alguns problemes complexos de divisió d'alguna 
secció censal que, de cara als recomptes electorals, dificultaran la quantifi- 
cació). Aixídoncs, a tots elsefectes de població, resulten els següents barris: 

1. Centre-Carretera del Mig (D.l) 7. La Florida (D.4) 
2. Sant Josep (D.l) 8. Les Planes (D.4) 
3. Sanfeliu (D.1) 9. Can Serra (D.5) 
4. Collblanc (D.2) 10. Pubilla Cases (D.5) 
5. La Torrassa (D.2) 1 1. Bellvitge-Marina (D.6) 
6. Sta. Eulalia-R.Gran Via (D.3) 12. T.Gorna1-Gran Via sud (D.6) 



1. Centre 1 2 3 4 5 

65 i més 582 36.81 999 6 3 2  506 32 1 452 28.61 138 8.7 

2 9  15.3, 18173 84.7; 9749 45.4; 103, 482 ;  4435 2OR 1 

30-44 

45-64 

65 i més 

2. Sant Josep 1 2 3 4 5 

3. Sanfeliu 1 2 3 4 5 

Grups 
edat 

6075 

5578 

2580 

25441 

2-4 anys 1 598 l 426 7 1.2 l 172 28.81 65 10.91 O O 1 o O 

Població 
total 

514 8,s 

651 11.7 

515 15.2 

:!213 8.7 

;lbs. % 

5561 91.5 

4927 88,3 

2065 84,8 

23228 91,3 

abs. % 

2735 45,O 

3359 60,2 

1487 43,8 

14735 57,9 

abs. % 

2936 48.3 1078 17,7 

abs. % 

3176 56.91 1021 18,3 

1145 33,81 500 14.8 

14663 57.61 7315 28,s 

abs. % 



4. Collblanc 1 2 3 4 5 
1 Grups 1 Poblaciól abs. % 1 abs. % / abs. % / abs. % / abs. % 1 

I 

65 i més 1 3648 1 902 24.71 2746 7 5 4  1599 4331 1 1  1 1  30.5 / 351 9,6 

1 25285 1 3120 12,3/ 22165 87.71 12974 51.31 12046 47.61 5158 20,4 

5. La Torrassa 1 2 3 4 5 

30-44 

45-M 

65 i més 

9462 

7427 

3055 

35440 

737 7.8 

750 l0 , l  

661 21,6 

3637 10.3 

8725 94.2 

6677 89,9 

2394 78.4 

31813 89.7 

4796 50.7 

3766 50.7 

1536 50.1 

5020 53.1 

3338 44,9 

1072 35.1 

1473 15,6 

982 13,2 

439 14.4 

19584 55,3/ 18691 52,7 8657 24,4 



7. La Florida 1 2 3 4 5 

8. Les Planes 1 2 3 4 5 

9. Can Serra 1 2 3 4 5 

total 



12. Gornal-Gran Via Sud 
1 2 3 4 5 

10. Pubilla Cases 1 2 3 4 5 

11. Bellvitge-Marina 

30-44 

45-64 

65 i més 

7986 

6648 

1736 

32182 

1463 18.3 

1770 26,6 

1022 58.9 

6513 20.2 

2104 26,3 

1550 23.3 

278 16 

11296 35,l 

6523 81.7 

4878 73.4 

714 41,l 

25669 79,s 

2420 30,3 

1517 22,s 

212 12.2 

12732 39,b 

457 5,7 

367 5,s 

75 4.3 

5611 17,4 



En funció de les taules de barris per grups d'edat, podern deduir: 

1. En el grup de 2 a 4 anys. "No l'entenen" oscii.la entre el 493 del 
Centre i IaTorrassa i el 90,7 de Sanfeliu, i correspon a on hi ha més població 
de llengua vehicular castellana. Si partirn de la mitjana del municipi, 64%, 
obse~arern dos grans grups definits per la seva formació anterior a la 
Guerra Civil o posterior a ella. 

Comprensió del catala en el grup 214 anys 

Centre 49,570 Les Planes 80,0% 
La Torrassa 49,5% Bellvitge 80,1% 
Sta.Eulilia 49,8% Can Sena 8 1,4% 
Collblanc 52,6% Pubilla Cases 82,3% 
Sant Josep 71,296 Gornal 82.9% 
La Florida 75,4% Sanfeliu 90,7% 

2. El grup de 15-19 anys correspon al de I'escolarització en catala. En 
creuar els que no l'entenen i els que el saben escriure, ens resulta un bloc 
de barris ( Sanfeliii, La Florida, Pubilla Cases, les Planes i Gorna1)on hern 
de pensar que es dmóna un grau de marginació juvenil superior a la mitjana 
de L'Hospitalet i cin del total municipi "No l'entenen": 3,6% , i "La saben 
escriure": 50,4% 

Grup d9edat:15-19 anys. 

Centre 
Sta.Eulalia 
Sant Josep 
La Torrassa 
Collblanc 
Can Serra 
Bellvitge 
La Florida 
Pubilla Cases 
Sanfeliu 
Les Planes 
Gornal 

No l'entenen La saben escriure 



3. En relació a la població de 65 anys i més, hem anafitzat també la 
població que "no I'entén" i que considerem que no es podrh incorporar a la 
llengua catalana. Se'ns dibuixa clarament la divisió entre els barris histbrics 
de 1'Hospitalet i els barris nous, construits durant el franquisme, sensedonar 
cap possibilitat perquk la població que s'incorpora a 1'Hospitalet pogués 
adaptar-sea la culturadel lloc d'arribadai on dónasobre el total del municipi 
que "no I'entenen": 39,3% 

Grup d'edat: 65 i més. 

Santa Eulhlia 10,l% Gornal 41,8% 
Centre 15,2 Sanfeliu 51,2 
La Torrassa 24,O Les Planes 55,7 
Collblanc 24,7 Bellvitge 58,9 
Sant Josep 36,8 Can Serra 61,s 
La Florida 28,l Pubilla Cases 61,6 

5. ANALISI DELS RESULTATS PER BARRIS. 

La taula resum que transcrivim a continuació; ens mostra els resultats 
globals dels bams en relació amb els cinc ítems que hem tractat. 

L'Hospitalet, divisió en barris. (% de població de 2 anys i més) 
Coneixement de la llengua catalana 

NO LA SABEN LA SABEN LA SABEN 

BARRIS L'ENTENEN L'ENTENEN PARLAR LLEGIR ESCRIURE 

1 .Centre-Crta.Mip 8.7 913 57,9 57,6 28,8 - 
2.San Josep 15,3 
3.Sanfeliu 23,8 
4Collblanc 12,3 
5.La Torrassa 11,6 

6.Sta.Eulilia 10,3 
7.La Florida 19,7 
8.Les Planes 24,7 
9.Can Sera 23,l 
10. Pubilla Cases 26,3 
11.Bellvitge-Marina 20.2 
12.Gornal-Gran Via Sud 22.3 
TOTAL MUNICIPI 17.7 



En tots els casos podem observarcom el barri del Centre és, si més no, 
el centre lingüístic, i al mateix temps els bams histbrics de la ciutat (Centre, 
Sta.Euljlia, Collblanc, la Torrassa i en menor grau Sant Josep) obtenen uns 
resultats més favorables i sempre per sota de la mitjana municipal. 

A I'aitre e:ctrem trobem els banis nous, que percentualment repre- 
senten un 52% del total de la població, arnb dades prou significatives. Així, 
a PubillaCases, se situal'índexmés elevat depoblacióquenoentén el catalh 
(26,3%),ó, a Sanfeliu i Gornal (el 70%) que no el sap Ilegir. 

Finaiment, pensem queés important tenir en compte que a I'Hospitalet 
gran part de la població manifesta que no sap parlar en catala. Així, barris 
com Sanfeliu, Le!; Planes, Gomal, Pubilla Cases o Can Serra, aniben a 
índexs del 70%. Són indicadors prou evidents de les dificultats que encara 
hi ha per a la nom~alització lingüística. 

Finalment hem creuat la primera i l'última qüestió i ens ha donat un 
resultat que evidencia la situació lingüística actual dels bams de I'Hospita- 
let. 

Nota: L'anhlisi d'aquest article s'ha de complementar amb I'estudi 
publicat per en Joan Mqomani  i na M-ngels Viladot. "Evolució del 
coneixement del catalh en una ciutat gran de Catalunya: Anhlisi, estadística 
de les dades del Padró en 1986 a l'Hospitalet del Llobregat". Perspectiva 
Social, ICESB. Barcelona 1988. 
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