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1. Les preguntes de recerca


Com s’organitzen les xarxes migratòries transnacionals
a Catalunya? Quins espais s’estan creant per tal de tenir
accés a les TIC al marge dels règims legals, les
limitacions econòmiques i les barreres lingüístiques
establertes a través de l’Estat i del sector de les
telecomunicacions?



Quins són els processos socials que expliquen la
consolidació de negocis ètnics com els locutoris, on es
pot assolir agència social i sobreposar-se a la
marginalització lingüística?



Quins nous règims comunicatius s’estableixen en un
espai regulat per persones migrades? Com es gestiona un
multilingüisme “des de baix”?

2. Apunts metodològics


He utilitzat les eines de l’etnografia per a
observar un grup heterogeni de migrants que
s’organitza a l’entorn d’un locutori situat al barri
de El Paso, al Vallès Occidental.



Observació participant (2007-2009) de 20
migrants en diferents espais (al locutori, a casa,
a la feina, al carrer).


Descripció (context, ideologies, pràctiques),
entrevistes, dades documentals i materials visuals
(rebuts, transferències, MMS, publicitat, pòsters) i
dades dels censos.

3. El context (1/2)
1.

El Paso és un barri marginal de classe treballadora
amb una taxa de desocupació molt alta, amb crim
organitzat, i amb un 11.13% de població estrangera on
el castellà està clarament per sobre del català i d’altres
llengües en el mercat lingüístic local.

2.

Els informants participen plenament de la societat en
xarxa (Castells 2000) i estan altament interconnectats:


Són nascuts al Pakistan, Marroc, Romania i Amèrica
Llatina i tenen entre 27 i 52 anys.



La majoria són indocumentats i desocupats.



Hi ha un grup de treballadors de la llengua (Heller &
Boutet 2006) que ha accedit a l’economia local a través de
la comercialització dels seus capitals lingüístics.

3. El context (2/2)
Nombre de locutoris i percentatge de residents
estrangers al Vallès Occidental (2001-2008)
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3. Els locutoris són el
resultat de les dinàmiques
de la globalització:
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Fonts: Registres municipals i eina Migracat (2009).



Han esdevingut negocis
altament rendibles.



El sector de les
telecomunicacions a
iniciat una campanya
competitiva agressiva.

4. Els règims institucionals (1/3)
(1) L’Estat:


L’Estat exerceix el control
de la ciutadania a través de
les TIC (Inda 2006).



Des del 2009 és il·legal tenir
un número de mòbil si no
s’està documentat (Ley
25/2007).

La nova llei d’identificació
d’usuaris de targetes SIM
del Govern espanyol

Font: http://www.mir.es/.
(14 d’abril, 2009).

4. Els règims institucionals (2/3)
(2) El sector de les TIC:
• Veu en els migrants el seu nou
nínxol econòmic.
• Demana un permís de treball per a
contractes telefònics, en aliança
amb l’Estat.

Percentatge d’adquisició de nous
usuaris per operadora (CMT 2009: 7).

• Participa de la creació de la
categoria social el “segmento
inmigrante” mobilitzant un règim
ideològic neocolonialista sobre el
fenomen migratori (Pennycook
1998).

4. Els règims institucionals (3/3)


Desconeix moltes de les pràctiques lingüístiques de les
persones migrades i no s’adequa a les seves necessitats
comunicatives.



Els 29 operadors de telefonia gestionen la diversitat
lingüística en castellà, o en llengües globals dominants,
principalment en anglès.



El tractament de les llengües al·lòctones és anecdòtic: la
informació i els serveis esdevenen inaccessibles.



La “competència multilingüe” és un actiu econòmic per les
companyies, un simple leitmotiv comercial (Kelly-Holmes
2005).

5. Els locutoris, una alternativa (1/4)
(1) Es poden generar espais de subversió d’aquests règims
quan els migrants estableixen els seus propis negocis:


Els locutoris proporcionen els recursos materials per a la
supervivència (assessorament legal, sostre, lavabos, aigua).



Esdevenen un espai d’accés a les xarxes socials que controlen i
redistribueixen els recursos clau “des de baix” (informació i
coneixement).



Aporten la infraestructura social necessària per accedir a les TIC:




Subverteixen sistemes de control de la ciutadania i estableixen xarxes
de crèdit informals.

Doten els usuaris d’alfabetització tecnològica (tecnoliteracitat), ja
que els treballadors esdevenen mediadors i traductors multilingües
per a clients no alfabetitzats en les llengües globals o no
familiaritzats amb els sistemes alfanumèrics i el mode escrit.

5. Els locutoris, una alternativa (2/4)
La provisió de serveis multilingües “des de baix”
entre xarxes informals

Informació corporativa sobre serveis
telefònics en àrab estàndard modern,
proporcionada per una multinacional.

Informació sobre serveis telefònics
traduïda del castellà a l'urdú per un
usuari, i repartida al locutori.

5. Els locutoris, una alternativa (3/4)
(2) En els locutoris les llengües de la
migració troben el seu espai:


Les pràctiques lingüístiques híbrides (orals i
escrites) cobren legitimitat i esdevenen la
norma inter-grupal:


Empren un castellà no estàndard flexible i multimodal
que denota una alfabetització no occidental i la
coexistència de diverses llengües al·lòctones i
diferents marcs comunicatius (Jacquemet 2005): és
“el castellà de tots”.

5. Els locutoris, una alternativa (4/4)
Anunci del lloguer d’una habitació: Pràctiques
híbrides per la redistribució inter-grupal de
recursos.

Font: Fotos del locutori (16 de setembre i 31 d’agost, 2008).

La targeta “Siempre Latina”: Pràctiques
híbrides en la informació corporativa.

6. Problemàtiques dels locutoris (1/3)
(1) Una unió conflictiva forçada (Castells
2004):


El locutori esdevé un espai jerarquitzat on es poden
observar pràctiques d’exclusió social entre migrants a
través de la llengua.



Algunes pràctiques exclusionàries es realitzen a través de
l’auto-/hetero-atribució de categories socials poc
ortodoxes en les quals es mobilitzen estatus socials
referents al gènere, classe social i ètnia (les “lagartas”, els
“falsos musulmans”).

6. Problemàtiques dels locutoris (2/3)
(2) Llengües silenciades i pràctiques
sancionades:


Molts usuaris exigeixen un mercat lingüístic unificat en
castellà:


El camp semàntic dels números i de la tecnologia són també
en castellà (“recarga”, “cabina”, “cambio”).



Demanda explícita de la majoria d’usuaris:
• “Hablar en español que estamos en España” (usuària del
barri als treballadors pakistanesos).
• “¡No me hables en árabe, coño, que estamos aquí!”
(usuària marroquina a la seva parella).

6. Problemàtiques dels locutoris (3/3)


El català, una llengua externa que no hi pertany i
que ideològicament no forma part del repertori
lingüístic dels usuaris.



Altres codis minoritaris són estigmatitzats tant
per altres usuaris com pels propis parlants, i
competeixen per tenir una veu dins les noves
jerarquies lingüístiques en aquests espais:


“Aquí hay mucho árabe, una mierda, hablan mal”
(treballador pakistanès).



“A mi no me gusta el pakistaní, sólo el árabe” (nena
marroquina al treballador pakistanès).

7. Conclusions (1/3)


Les TIC, una eina per a endinsar-nos en les
pràctiques multilingües dels migrants:


L’anàlisi dels espais autogestionats per persones
migrades al marge de les institucions oficials és crucial
per a entendre l’estructuració de les noves xarxes.
• Més enllà de ser “persones que estan de pas”, els
migrants han esdevingut nodes clau d’informació
transnacional i són un grup de consumidors molt actiu
amb capacitat per influir en el mercat.
• La professionalització i la comercialització de les llengües
de la migració (Ros, González, Marín & Sow 2007) són
avui dos dels aspectes més rellevants del panorama
sociolingüístic català.

7. Conclusions (2/3)


El sector de les telecomunicacions juga un paper
clau en “l’acollida” lingüística dels migrants.


Com l’Estat, també participa del control de la
ciutadania, mitjançant algunes pràctiques que
perpetuen la desigualtat social.



Al mateix temps, el sector TIC obra una escletxa a
través de la qual els migrants estableixen els seus
propis negocis i els seus espais de comunicació amb
un cert grau agència social.



Aquests espais alternatius demostren que l’economia
informal és clau dins la nova economia.

7. Conclusions (3/3)


Les xarxes migratòries utilitzen la comunicació com una eina
de supervivència i resistència.



Han establert les seves pròpies institucions de la migració, però:





En contra de la unificació lingüística del mercat, les seves
pràctiques comunicatives demostren que la parla híbrida està
esdevenint la norma en la societat en xarxa global.




Segueixen estant en mans d’organitzacions i iniciatives privades.
Aquests nous espais no sempre són “democratitzadors”.

Les noves jerarquies lingüístiques tendeixen a reproduir les jerarquies
del mercat, però els migrants s’apropien i redefineixen els ordres
sociolingüístics locals per als seus propis fins.

Així, els migrants han començat a connectar els desconnectats
“des de baix” amb iniciatives gestades dins de les seves pròpies
xarxes, demostrant que es poden incorporar en els règims
lingüístics contemporanis establerts amb un cert grau d’èxit.
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