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Les últimes notícies sobre la llengua 
pròpia de les illes Balears són força 
esperançadores. Sobretot tenint en 

compte la història recent, la imposició 
de dret i de fet d’un bilingüisme estruc-
tural, les ambigüitats de les anteriors 
polítiques dels governs del PP i la pressió 
permanent de fenòmens de gran impacte 
sociolingüístic a les Illes, com ara el turis-
me i els mitjans espanyols.

En efecte, una de les conclusions 
significatives de l’enquesta de l’Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) 
sobre usos lingüístics, feta a principi del 
2010 i publicada ara, diu que el català 
és considerat “llengua pròpia de les Illes” 
per més de dos terços dels enquestats 
(65,65%). A Mallorca en concret se supe-

ra aquest percentatge i a Menorca arriba 
al 85%. Les proporcions de respostes 
que es pronuncien o bé pel castellà o 
bé per totes dues llengües, són molt 
inferiors. 

Aquests resultats s’obtenen gràcies a 
la inclusió d’una pregunta intencionada 
que pressuposa la importància decisiva 
de la ideologia i les representacions lin-
güístiques sobre la salut d’una llengua. 
Així, la unitat del català sembla social-
ment garantida, malgrat la complexitat de 
les diverses realitats sociolingüístiques 
de les Balears. 

La lectura global de l’enquesta invita 
a remarcar alguns elements positius 
i alguns altres que no ho són tant. 
Entre els primers, destacaria uns conei-
xements força elevats de les quatre 
habilitats bàsiques. La gran majoria dels 
més grans de 16 anys entén el català 
(85%), el sap llegir (70,82%) i el sap par-
lar (63,41%), i prop de la meitat el sap 
escriure (47,90%). En l’apartat de l’ús, 
com era previsible, les xifres favorables 

cauen i es ressenten de la pressió del 
castellà, de manera que la mitjana se 
situa en el 47,5%.

També hi ha resultats preocupants. Si 
es demana la llengua que els usuaris 
consideren “pròpia”, el català baixa al 
36 % i el castellà se situa deu punts per 
damunt. Si es pregunta per la raons de 
no parlar català, es detecten respostes 
molt significatives: per exemple, que 
un 10% argumenta que “la gent parla 
sempre en castellà”, o que un 40% de 
la franja entre 16 i 35 anys al·lega que 
“no en sap”. Però el fet més inquietant 
és potser comprovar en la variable d’edat 
una reculada sostinguda de l’ús del cata-
là, que passa d’un 70% en els més grans 
de 65 anys a un 30% en la franja de 16 a 
35. Aquí hi ha un greu problema.

Ara vénen eleccions autonòmiques a 
les Illes i, en vista de l’amenaça d’una 
nova majoria absoluta del PP, confiem 
que la preocupació pel procés de norma-
lització definitiva del català no sigui una 
qüestió menor.

Keyretsu no és un plat de cuina 
japonesa, sinó un model de grup 
empresarial amb un nucli central, 

normalment un banc, que té relacions 
estretes amb empreses de múltiples 
sectors. Aquests grups procedeixen dels 
anomenats zaibatsu, que dominaven 
l’economia japonesa abans de la Segona 
Guerra Mundial i que els nord-ameri-
cans van desmantellar. Eren grans grups 
d’empreses familiars, amb participacions 
encreuades, presents a quasi tots els 
sectors de l’economia, que dominaven 
amb monopolis. Amb el temps, els zaibat-
su es varen transformar en keiretsu, i els 
més coneguts avui són Mitsubishi, Mitsui 
i Sumitomo. En un keyretsu el nombre 
de sectors de l’economia en què s’actua 
no és tan gran com en un zaibatsu i no 
fan pràctiques monopolístiques. Al País 
Basc, el grup cooperatiu Mondragón, 
que inclou centenars de cooperatives i 
organitzacions diverses –per exemple, 

la Caja Laboral Popular, Fagor i Eroski–, 
té paral·lelismes amb els keyretsu. A 
Catalunya tenim el cas de Guissona, 
que no fa gaire que ha celebrat el cin-
quantè aniversari. Els orígens d’aquest 
grup liderat per Jaume Alsina estan en 
la Cooperativa de Guissona, la més 
gran de Catalunya. El grup té un model 
d’integració, perquè duu a terme el cicle 
productiu complet del producte carni amb 
la Corporació Alimentària de Guissona: 
des del naixement de l’aviram i el bestiar, 
passant per la fabricació dels pinsos, la 
cria i l’engreix dels animals, el sacrifici, la 

transformació i l’elaboració dels produc-
tes fins a la distribució i la venda directa 
amb la xarxa BonÀrea de botigues, benzi-
neres i restaurants. El cercle es completa 
amb la Caixa Rural de Guissona i la filial 
d’assegurances Seagui. Les empreses 
del grup són les més importants de la 
província de Lleida, amb unes vendes 
que superen els 1.100 milions d’euros, 
un benefici d’uns 30 milions d’euros i 
més de 3.000 treballadors. És el grup 
de capital català més important al sector 
de l’alimentació. El grup avança força en 
aquests anys de crisi. Entre els factors 
d’èxit podem destacar el model de negoci 
integral que abarateix i optimitza totes 
les etapes del procés, amb què elimina 
costos d’intermediació. És una empresa 
que reacciona ràpidament als moviments 
dels seus competidors, perquè ofereix 
els productes a preus molt baixos. Això 
ho fa amb un enfocament que persegueix 
el cèntim i, com que estan entrenats a 
practicar-ho des de fa dècades, ara tenen 
un avantatge competitiu per la importàn-
cia del factor preu en els criteris d’elecció 
dels consumidors.
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