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1. Presentació 

 

L’informe que teniu a les mans respon a un encàrrec fet per l’Institut de Sociolingüística 

Catalana (Direcció General de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de 

Catalunya) als professors Jaume Farràs i Farràs, del Departament de Sociologia Avançada de 

la Universitat de Barcelona, i F. Xavier Vila i Moreno, del Departament de Filologia Catalana 

de la mateixa universitat, en el marc del projecte europeu Pentecosta. Aquest projecte 

Pentecosta s’inscriu en una programa de col·laboració de l’Institut de Sociolingüística amb 

diverses institucions europees de caire similar, i pretén estudiar els mecanismes de 

manteniment, retrocés o extensió de l’ús de diverses llengües minoritzades. 

 

L’encàrrec que ha donat com a fruit aquest informe consistia a realitzar un estudi pilot dels 

coneixements i els usos lingüístics d’un grup de castellanoparlants bilingüitzats en català i 

residents a Catalunya. L’estudi havia de plantejar-se a partir d’un qüestionari previ consensuat 

per les institucions participants en la recerca i que calia adequar a les necessitats de cada cas. 

 

L’informe que ara llegiu conté en primer lloc un resum de la metodologia emprada en la 

recollida i tractament de les dades. Presentem en segon lloc una síntesi dels resultats més 

rellevants recollits en el decurs del treball de camp, i l’acompanyem de la corresponent 

interpretació de dades. Finalment, l’informe conté un annex estadístic corresponent a l’anàlisi 

de les dades. L’informe és presentat en format paper i informàtic, i aporta la base de dades 

resultant de l’estudi. 
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2. Qüestions metodològiques 

2.1 L’instrument de recollida de dades 

L’estudi encarregat partia de la base d’un qüestionari consensuat per les diverses institucions 

participants en la recerca que ara ens ocupa. Aquest qüestionari model, però, requeria no tan 

sols una traducció a cadascuna de les llengües involucrades, sinó també una certa adaptació a 

les característiques socioculturals de cadascuna de les comunitats. Aquesta tasca va 

demostrar-se més feixuga que no s’havia previst en un principi, donades les diferències 

socials, culturals, econòmiques, sociolingüístiques, etc., que diferencien unes comunitats 

eminentment urbanes industrials i de serveis, com és ara Catalunya, de comunitats amb uns 

referents culturals més rurals i una base econòmica més agrícola com puguin ser Frísia o 

Irlanda. 

 

A banda de les oportunes adaptacions culturals i de traducció, l’equip de treball català va 

creure convenient d’enfrontar-se amb la tasca d’homogeneïtzar alguns aspectes estructurals 

del qüestionari que en la versió inicial quedaven poc articulats. La revisió del qüestionari 

original va permetre efectivament detectar algunes llacunes en la recollida de dades que va 

semblar pertinent de cobrir. Potser el cas més significatiu de tots era que el qüestionari inicial 

plantejava explícitament les preguntes “Quants dels teus companys actuals de feina/centre 

saben català?” (pregunta 24) i “En quina llengua parles habitualment amb els teus companys 

de feina/centre?” (pregunta 25); aquestes preguntes, però, no es realitzaven en tractar els 

àmbits associatiu i de lleure, mentre que en arribar als àmbits d’amistats i de qüestions 

personals hom reprenia les preguntes de forma conjunta (31 i 32). Per tal de facilitar la 

comparabilitat de les dades entre àmbits, l’equip de recerca va considerar pertinent de repetir 

el mateix format de pregunta per a cadascun dels àmbits de forma sistemàtica. 

 

La segona modificació significativa del qüestionari inicial va passar per una simplificació de 

la dinàmica prevista per a la recollida de dades. En un primer moment hom havia previst que 

els entrevistats proporcionessin informació per confegir tres taules que havien d’incloure 

diverses informacions dels membres de les seves respectives xarxes socials. Una revisió 

acurada de les taules va permetre comprovar que dues d’elles eren perfectament solapables en 

una de sola, que, a més, el parlant podia anar contestant a mesura que realitzava el qüestionari 

(després de parlar de cada àmbit, en concret) i en comptes de fer-ho al final de l’entrevista. El 
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resultat d’aquesta modificació ha estat no únicament que les taules 2 i 3 han estat unificades, 

amb l’estalvi de temps consegüent, sinó que les informacions recollides per al conjunt de la 

xarxa dels informants han estat homogeneïtzades a l’alça, la qual cosa enriqueix a parer nostre 

el qüestionari inicial. 

 

Fet i fet, el qüestionari s’ha vist homogeneïtzat i simplificat bo i augmentant la seva potència 

de recol·lecció de dades. En qualsevol cas, i per tal de mantenir estrictament la comparabilitat 

entre les diferents comunitats involucrades en el projecte, les noves preguntes incorporades 

per l’equip català no han generat una nova numeració del qüestionari, sinó que han estat 

subsumides en les preguntes anteriors, de manera que ara les antigues preguntes 27, 28, 29 i 

30 estan complementades respectivament per les preguntes 27b, 27c, 27d; 28b, 28c, 28d; 29b, 

29c, 29d; 30b, 30c, 30d. 
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2.2 Els informants 

El projecte que ara ens ocupa estava concebut com una prova pilot i no aspirava a  ésser una 

mostra representativa. Basant-se en les dades aconseguides mitjançant l’estudi Inuscat, els 

tècnics de l’Institut de Sociolingüística Catalana van proporcionar als responsables de 

l’elaboració del treball de camp les adreces de contacte de setze subjectes que complien les 

condicions desitjades. La resta de subjectes, fins arribar a 20, havien de ser localitzats pel 

procediment de bola de neu. 

 

El procés de localització i establiment de contacte va anar acompanyat d’una considerable 

mortalitat estadística. Dels 16 subjectes inicials, 10 van haver de ser substituïts per d’altres de 

característiques de sexe, edat, localitat de residència, orígens familiars, etc., similars. Els 

motius per a la substitució van ser diversos, però en bona part anaven lligats a la impossibilitat 

de localitzar l’informant predeterminat per trasllat o perquè les seves dades eren errònies. En 

altres ocasions va resultar senzillament impossible de convèncer els informants potencials 

perquè se sotmetessin a l’entrevista a causa del poc temps de què disposaven. 

 

2.3 El tractament de les dades 

Les entrevistes van ser realitzades majoritàriament durant el mes de novembre i la primera 

setmana de desembre de 1997 pels autors de l’informe amb la col·laboració de Patrícia Falcó, 

estudiant del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Les 

entrevistes van dur-se a terme tant a les llars dels entrevistats com a locals públics -bars- amb 

cita prèvia, i van durar entre 25 i 55 minuts. 

 

El tractament de les dades va dividir-se en dues etapes: d’una banda, la introducció dels 

resultats en dues bases de dades ad hoc elaborades en Dbase IV. La primera d’aquestes bases 

de dades (cata.dbf), conté els resultats del quadernet, és a dir, el conjunt de dades pertanyents 

al propis subjecte i a la taula número 1.  La segona de les bases de dades (net.dbf) conté les 

informacions facilitades per tots els informants per a la totalitat de la seva xarxa social a tots 

els àmbits estudiats. 

 

L’anàlisi de les dades s’ha dut a terme mitjançant el paquet estadístic SPSS-PC+. 

L’explotació ha estat essencialment exploratòria i basada en l’anàlisi de les freqüències, amb 

un cert nombre de creuaments de variables en aquells casos en què ha semblat pertinent. La 
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riquesa del material acumulat permet sens dubte una explotació molt més ambiciosa de la que 

ara presentem en la mesura que s’usin nous instruments que permetin no tan sols 

plantejaments descriptius sinó fins i tot d’anàlisi de les relacions de causa-efecte. Tanmateix, 

també és cert que qualsevol exploració d’aquesta mena ha de plantejar-se en primer lloc si els 

materials provinents d’una prova pilot realitzada a partir d’una mostra conscientment no 

representativa ha de ser duta més enllà de determinats límits. 
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3. Anàlisi de resultats 

3.1 Característiques socials dels informants.  

El conjunt d’entrevistats ha quedat finalment configurat com segueix (Q12 i SEXE)
1
: 

 

  Taula 1: Sexe i data de naixement dels informants. 

 Data de naixement  

Sexe Abans de 

1967 

Entre 1968 i 

1976  

De 1976 

ençà 

Total 

Homes 2 4 4 10 

Dones 1 6 3 10 

Total 3 10 7 20 

 

 

Tal com pot comprovar-se a la taula 1, els informants estaven repartits de forma estrictament 

equitativa pel que fa al sexe, però no pas a l’edat, ja que -òbviament, donades les 

característiques d’aquest estudi- el gruix dels informants (85%, n = 17) tenia menys de 30 

anys en el moment de realitzar-se el treball de camp. 

 

Les localitats de naixement i de residència dels informants queden reflectides a la taula 

següent (Q1a, Q1b): 

                                                 
1
 Per al de facilitar la consulta de l’annex estadístic, indicarem sistemàticament entre parèntesis l’etiqueta de les 

variables d’on provenen les dades exposades. Quan ens referim a dades provinents de la taula net.lis (dades sobre 

les xarxes socials dels informants), el nom de l’etiqueta estarà precedit de XS. 
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Taula 2: Lloc de naixement i localitat de residència dels informants. 

Lloc de 

naixement 

Localitat de residència en fer l’enquesta 

 Mateixa 

localitat 

Reus St. Feliu 

Llobregat 

Tarragona Valldoreix 

(St Cugat 

V) 

Barcelona Total 

Barcelona 7  1  1  9 

Manresa 1      1 

Reus 2      2 

Sabadell 1     1 2 

Sta Coloma G 2      2 

Súria    1   1 

Tarragona 1 1     2 

Viladecans 1      1 

Total 15 1 1 1 1 1 20 

 

 

En termes quantitatius destaquen els informants residents a Barcelona (35%, n = 7) i la resta 

de la seva àrea metropolitana (25%, n = 5). Un 25% (n = 5) més provenen de l’àrea de 

Tarragona-Reus, mentre que la resta provenen d’altres localitats urbanes de dimensions 

mitjanes i de les comarques interiors. En relació amb el conjunt de la població catalana, el 

col·lectiu entrevistat presenta per tant un cert biaix cap a la població urbana, i les àrees rurals 

no hi són pràcticament representades. És força probable que aquests factors hagin jugat en 

contra del català. D’altra banda, tots els informants eren nascuts a Catalunya, la qual cosa 

exclou de l’anàlisi els immigrants bilingüitzats. Finalment, només dos dels informants, és a 

dir, un 10%,  han viscut fora de Catalunya (Q21). 

 

Pel que fa a l’origen familiar dels informants, la diversitat és força més notòria: només 17 dels 

40 progenitors eren nascuts en territori de llengua catalana (tots a Catalunya), mentre que la 

resta provenien de diferents zones de l’Estats Espanyol (6 gallecs entre ells). Tots els 

progenitors estan instal·lats a Catalunya des d’abans de 1975 (Q2F i Q2M). Per tant, tractem 

amb una població on es barregen els immigrants de segona generació amb els fills de parelles 

mixtes i amb fills d’autòctons; val a dir, però, que alguns dels progenitors autòctons eren ells 

mateixos membres de la segona generació d’immigrants castellanoparlants. 
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Gràfic 1: Famílies dels informants segons l'origen dels progenitors 

 

 

 

 

El nivell educatiu assolit pels informants mostra una escolarització obligatòria reeixida (cap 

informant va quedar amb la primària incompleta), mentre que un 60% (n = 12) han realitzat o 

estan realitzant estudis secundaris, i un 30% (n=6) estan duent a terme estudis universitaris o 

ja els han conclòs (Q8).  

 

Com la resta dels seus companys de generació, la immensa majoria dels informants (75%, 

n=15) viu amb els seus pares. Només una cinquena part s’ha emancipat, i viu en un habitatge 

bé de propietat (10%, n=2), bé de lloguer (10%, n=2). El nombre dels qui conviuen amb la 

parella és igualment molt baix (15%, n = 3), i només dos dels informants (10%) tenien fills. 

Aquesta dada impossibilita l’anàlisi de les pautes de transmissió lingüística descendent. 

 

També en la línia dels seus companys generacionals, les dades mostren un índex 

d’emancipació laboral més aviat discret: només un 55% (n = 9) dels subjectes tenen una feina 

de jornada completa o a temps parcial, mentre que el 30% (n=6) es considera estudiant a 

temps complet i un 15% (n=3) està aturat. Val a dir que les feines realitzades pels informants 

són de qualificació molt baixa: en un 35% (n = 7) es tracta de feines que podem englobar dins 

de la categoria de peonatge -incloent-hi tant el de tipus industrial com feines de serveis 

escassament considerades tals com monitor eventual-, mentre que un 20% (n= 4) de la mostra 



 
9 

realitza activitats d’administratiu i només un individu (5%) té una feina de grau mitjà 

(equivalent a encarregat). El 30% són estudiants a dedicació completa i excloent (30%). 

 

Com a conseqüència del baix grau d’emancipació dels informants, el seu estatus 

socioeconòmic deriva encara del de la seva família. En aquest sentit cal tenir en compte que 

l’estatus socioeconòmic de les famílies dels informants és -afortunadament- superior al seu 

propi: 
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Gràfic 2: Estatus socioeconòmic dels informants i de les seves famílies

 

 

 

Si la circumstància esmentada de diferència a l’alça entre l’estatus socioprofessional dels 

pares en relació al dels fills respon al fet que els joves encara no han consolidat la seva posició 

al mercat de treball o més aviat al deteriorament de les condicions del mercat laboral amb què 

s’enfronten les noves generacions és tema que no escau de tractar ara i aquí. 

 

Els informants d’aquesta mostra presenten un nivell escàs d’associacionisme. Només quatre 

informants, és a dir, un 20%, pertanyen a alguna mena d’associació professional, religiosa, 

política, de voluntariat, etc. (Q27), i tan sols un 40% participa en activitats de lleure que 

requereixen un cert grau d’organització associativa del tipus coral, grup esportiu o 

excursionista, etc. En conseqüència, els resultats obtinguts per a aquests àmbits tenen una 

rellevància més aviat migrada en el conjunt de l’estudi i seran tractats de forma conjunta. 
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Les relacions més informals d’amistat dels informants reflecteixen el seu estatus 

socioprofessional i el seu grau d’emancipació limitat: pràcticament tots els subjectes semblen 

tenir un cert grau de relacions informals, tot i que les seves activitats es despleguen 

majoritàriament fora de casa. Són minoria (40%, n = 8) els que poden permetre’s el luxe 

d’organitzar àpats a casa, ja que la majoria viuen encara a cals pares. En canvi, sí que han 

participat massivament (90%, n= 18) en actes d’aquesta mena fora de casa seva. Ara bé, la 

formulació de la pregunta resulta massa ambigua, ja que inclou des d’un dinar a ca l’àvia fins 

a un sopar a l’apartament de la parella. El mateix pot dir-se de les activitats “rebre/fer una 

vista”. Més afinades -i igualment molt freqüents: 95% (n = 19) i 90% (n=18)- semblen les 

preguntes “sortir amb algú / trobar-se amb algú (al restaurant, de copes, al cinema)”, tot i que 

podrien perfectament subsumir-se en una de sola, si més no en el nostre medi sociocultural. 

 

Finalment, la immensa majoria dels subjectes (85%, n = 17) afirma tenir algunes persones en 

qui confia especialment per tal de comentar les qüestions més personals, tot i que 3 

informants van declarar que no tractaven aquests temes amb ningú (Q30). 
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3.2 Els coneixements de català dels informants i les seves xarxes socials 

3.2.1 Coneixement dels informants i dels seus progenitors: l’adquisició del català 

Tal com hem indicat a l’apartat metodològic, els informants inicials van ser seleccionats per 

l’Institut de Sociolingüística Catalana essencialment a partir de la seva condició de 

castellanoparlants, és a dir, partint del fet que es tractava de persones que tenien el castellà 

com a primera llengua (Q4). Aquesta característica va ser mantinguda estrictament a l’hora de 

triar  substituts per als informants que no van poder ser entrevistats. Així, la distribució de 

primera llengua adquirida pels informants queda definida tal com la mostra la taula 3. 

 

Taula 3: Primera llengua dels informants 

Català 1 5% 

Castellà 2 80% 

Català i castellà 3 15% 

 

Val a dir que el conjunt d’informants facilitat inicialment per l’ISC incloïa una persona que, 

un cop entrevistada, declarava haver adquirit exclusivament el català com a L1. Aquesta 

persona va ser abordada cap al final del treball de camp, i no es va detectar aquesta 

circumstància fins al moment del tractament de les dades. Ateses tant la impossibilitat de 

consultar les motivacions per a la seva inclusió en el disseny original com de reemplaçar-la, 

ha estat integrada en l’anàlisi de les dades
2
. 

 

Donades les característiques d’aquesta recerca i de la societat catalana en general no es va 

considerar pertinent d’introduir preguntes sobre la competència lingüística en castellà, sinó 

només en relació amb la llengua catalana. Pel que fa al coneixement de català dels informants, 

val a dir que aquest va mostrar-se sensiblement alt en totes les habilitats: observem a la taula 

inferior que, en allò que té a veure amb la comprensió, se situen a la franja superior (“amb 

total fluïdesa”) un 90% dels subjectes, percentatge que passa al 70% per parlar, al 100% per 

llegir i davalla fins el 45% pel que fa a escriure (Q10). 

 

                                                 
2
 A banda dels possibles errors, vam considerar possible que aquesta circumstància es degués a la diferent reacció 

del mateix parlant davant de procediments d’enquesta diferents: en un cas -enquesta telefònica- hauria respost 

d’una manera -probablement com a bilingüe familiar-, mentre que en un altre cas -enquesta cara a cara- hauria 

percebut la seva pròpia filiació lingüística de forma lleugerament diferent -com a catalanoparlant. 



 
12 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1.Gens 2.Algunes

paraules

3.Algunes

frases

senzilles

4.Parts de

converses

5. La major

part de les

converses

6. Amb

total

fluïdesa

Entendre

Parlar

Llegir

Escriure

Gràfic 3. Capacitats lingüístiques en
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Els resultats inferiors a “amb total fluïdesa” són sempre clarament minoritaris llevat del cas de 

l’habilitat “escriure”, l’única en què hi ha un percentatge apreciable (5%, n=1) d’informants 

que declara tenir habilitats precàries en català. 

 

La pregunta “En general, quina llengua (català o castellà) trobes més fàcil de parlar?” (Q11) 

ofereix un resultat força positiu per al català, ja que un 15% (n = 3) dels subjectes troben més 

fàcil d’expressar-se en català i un 35% (n = 7) es considera igual de còmode en totes dues 

llengües, davant d’un 50% (n = 10) que troba més fàcil de parlar en castellà. Aquesta facilitat 

per parlar el català queda en certa manera avalada per la llengua emprada en l’entrevista: 

només dues de les entrevistes (10%) van dur-se a terme en castellà, i una en català i castellà, 

mentre que la resta fins a 17 (85%) van fer-se en català. Per precari que sigui com a mètode 

de corroboració de la fiabilitat de les dades, aquest fet demostra que pràcticament tots els 

parlants eren capaços d’expressar-se en català (llengua). 

 

En conjunt, els informants demostren un grau de bilingüització elevat, tot i que irregular tant 

pel que fa a cadascuna de les competències com pel que fa a les diferències entre ells, un 

resultat que esperable atès que l’estudi s’adreçava precisament a analitzar els 

castellanoparlants bilingüitzats i no pas tots els castellanoparlants de forma indiscriminada. 

 

Tot i que les famílies dels informants fossin majoritàriament castellanoparlant, els 

coneixements de català dels seus pares no eren en absolut negligibles: d’acord amb el parer 
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dels propis informants, el 45% (n = 9) dels pares i de les mares dels informants serien capaços 

de parlar català “amb total fluïdesa”. Val a dir, però, que un 20% dels pares (n = 4) i un 40% 

de les mares (n = 7) només eren capaços de dir com a molt “algunes frases senzilles”, i això 

quan hi arribaven (Q3F i Q3M). És a dir que el coneixement de català ha experimentat en els 

nostres informants un creixement espectacular en relació amb els seus pares, i sobretot, en 

relació amb les seves mares. 

 

A parer dels propis fills, l’aprenentatge de català dels progenitors s’ha realitzat per vies 

essencialment diferents de les seves pròpies: d’acord amb els resultats de les preguntes 

afegides al final de qüestionari (variables pare, mare), només un pare i una mare han après 

català a l’escola, mentre que un 15% dels pares (n = 3) i un 25% de les mares (n = 5) hp 

havien fet amb la família d’origen; un 25% dels pares i de les mares (n = 5) havien après el 

català amb amics; i un 15% dels pares (n = 3) i un 10% de les mares (n = 10) l’havien après 

en altres cicumstàncies, entre les quals destaquen l’aprenentatge familiar ascendent, és a dir, 

que els pares adquireixen un cert coneixement de la llengua diana a partir dels seus propis 

fills. 
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L’escola ha jugat probablement un paper central en la bilingüització dels informants (Q9): un 

60% dels informants (n = 12) van afirmar haver après català a l’escola, contra un 15% que va 

adquirir-lo a la família i un 15% amb els amics (n = 3 en cada cas). Caldria però prendre 
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aquest resultat amb precaucions. Deixant de banda que es tracti de dades declarades, no és 

ben segur que el significat de “a l’escola” sigui unívoc. Aquesta resposta inclou sens dubte les 

respostes dels informants que han realitzat un aprenentatge formal -escolar- de la llengua 

catalana, però és ben probable que també incloguin algun percentatge indeterminat 

d’informants que van adquirir  espontàniament aquesta llengua amb companys 

catalanoparlants dins el marc de la institució escolar. Així doncs, cal prendre aquesta dada 

amb un cert escepticisme, sobretot tenint en compte que per al 45% dels subjectes (n = 9), el 

contacte amb el català va ser escadusser a l’escola primària, ja que o no en van tenir gens o 

només el van tocar com a assignatura; en cap cas això sembla suficient per assolir un nivell 

acceptable de fluïdesa en catala. Per bé que la xifra dels informants que no van tenir català a 

l’enenyament es redueix fins al 5% (n = 1) a secundària, cal no oblidar que en aquest cas 

parlaríem ja d’un aprenentatge realitzat a la pubertat o després. En les condicions 

sociolingüístiques catalanes, aquest tipus d’aprenenetatge difícilment arriba a donar com a 

fruit una bilingüització profunda com la declarada per aquests subjectes. En conseqüència, cal 

no sobreestimar la fiabilitat d’aquesta pregunta. 

3.2.2 El coneixement de català a la xarxa dels informants 

L’anàlisi de les xarxes socials dels subjectes en funció del coneixement de català que tenen els 

seus integrants proporciona una imatge molt més nítida de la posició social dels informants. 

Als apartats següents passarem revista a algun dels trets més rellevants d’aquestes xarxes. Per 

fer-ho combinarem dues menes d’informacions. D’una banda, tindrem en compte les 

respostes dels informants a les preguntes sintètiques en què el qüestionari els interrogava pel 

coneixement de català que tenien els seus coneguts en un àmbit en general (en concret, 

preguntes 24, 27b, 28b, 29b, 30b, 31 i 35). D’una altra, analitzarem els resultats de les 

preguntes analítiques provinents de la xarxa de taules en què hom sol·licitava als informants 

que enumeressin fins a sis membres de la seva xarxa i aportessin informacions concretes de 

cadascun d’aquests individus. 

 

La capacitat de parlar català dels integrants de la xarxa de taules dels nostres informants es 

revela com a notablement elevada, tal com mostra la taula 4. 
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Taula 4: Capacitat de parlar català dels integrants de les xarxes dels informants segons àmbits. 

Percentatges 

Capacitat de parlar 

català 

Famíli

a 

Feina Associ

acions 

Lleure Amistats Persona

l 

Total 

1.Gens 6,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

2.Algunes paraules 6,3 0,0 0,0 0,0 2,6 4,8 2,9 

3.Algunes frases 

senzilles 

7,8 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 2,5 

4.Parts de converses 1,6 5,0 0,0 0,0 2,6 2,4 2,5 

5. La major part de les 

converses 

17,2 18,3 0,0 11,1 23,4 4,8 16,1 

6. Amb total fluïdesa 56,3 70,0 100,0 81,5 70,1 88,1 71,8 

7. No ho sé 1,6 1,7 0,0 0,0 1,3 0,0 1,1 

9. No és pertinent 3,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Absolut 64 60 10 27 77 42 280 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

La taula 4 ens permet comprovar que la zona de la xarxa social dels informants on menor 

percentatge de persones saben parlar català és precisament la que coincideix amb l’àmbit 

familiar. Aquest fenomen no ha de sobtar ningú tenint en compte que es tracta d’una mostra 

caracteritzada precisament pel fet de procedir de famílies castellanoparlants amb una majoria 

de progenitors de fora dels territoris de llengua catalana. Recordem d’altra banda que la 

majoria dels informants no s’han emancipat i continuen, per tant, vivint amb els pares. 

  

L’entorn laboral i educatiu dels informants inclou un percentatge molt elevat de persones 

que saben parlar català, superior a la mitjana de Catalunya. Segons la pregunta (Q24), un 80% 

dels informants (n = 16) considerava que tots o gairebé tots els companys de feina o de centre 

saben parlar català, mentre que només dos dels entrevistats (10%) creien que el català tan sols 

era conegut per menys de la meitat dels companys. Aquestes dades coincideixen força amb el 

recompte individualitzat a partir de la taula de xarxes: un 70% dels companys de feina o de 

centre dels informants semblen ser capaços d’expressar-se en català amb total fluïdesa. 
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Tal com hem indicat abans, els àmbits associatiu i de lleure contenen un nombre molt escàs 

de membres i han de ser tractats amb extrema cautela. Els quatre informants que deien 

pertànyer a alguna associació creien que tots o gairebé tots els seus coneguts d’aquestes 

organitzacions sabien parlar català (Q27B). El mateix passava amb 6 dels 8 informants 

inclosos en associacions de lleure; els altres dos creien que els qui sabien català eren més de la 

meitat (n = 1) o la meitat (n = 1) (Q28B). Els resultats de les xarxes socials avalen aquestes 

percepcions globals de forma contundent, ja que els informants consideren que el 100% de les 

persones esmentades a l’àmbit associatiu, i el 81,5% de les incloses al de lleure poden 

expressar-se en català amb total fluïdesa. Per tant, els àmbits associatiu i de lleure organitzat 

semblen constituir contextos altament favorables per a l’ús del català en allò que pertoca a la 

competència lingüística, tot i que restin marginals en la vida de la majoria dels informants. 

 

Les xarxes d’amistats dels informants també inclouen un percentatge molt elevat de persones 

que saben parlar català, tot i que està lleugerament per sota dels esmentats als apartats 

anteriors. El 70% dels informants (n = 14) creu que tots o gairebé tots els seus amics i 

coneguts saben parlar català, mentre que un 15% (n = 3) opina que més de la meitat ho saben 

fer i els restants 3 informants consideren que la meitat dels seus amics i coneguts saben parlar 

català. Cap informant baixa d’aquests percentatges (Q29B). L’anàlisi individualitzada 

confirma aquestes dades: el 70,1% dels membres de les xarxes poden expressar-se amb plena 

fluïdesa en català. 

 

La xarxa de relacions personals inclou també un alt percentatge de coneixement de català 

(Q30B). El 65% dels informants (n = 13) diu que tots o quasi tots els membres d’aquesta 

xarxa saben parlar català, i els 3 restants que tenen aquesta mena de relacions personals 

opinen que més de la meitat de la seva xarxa sap parlar català. Aquest percentatge augmenta 

en considerar els membres de les xarxes de forma individualitzada: un 88,1% de les persones 

més properes afectivament als enquestats saben parlar en català amb total fluïdesa. El gràfic 5 

ens ajuda a visualitzar aquests resultats. 
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La revisió d’aquestes dades de competència lingüística permet un conjunt de consideracions 

que resulten del màxim interès sociolingüístic. Les xarxes socials dels informants contenen 

uns altíssims percentatges de persones considerades capaces de parlar català. La zona amb 

menor domini de català és la corresponent a la família d’origen dels informants, formada, com 

recordarem, en bona part per immigrats de primera generació procedents de territoris no 

catalanoparlants de la resta de l’estat. Fins i tot en aquest col·lectiu, però, el coneixement de 

català assoleix uns percentatges gens menyspreables, superiors al 50%. Els àmbits laboral i 

d’amistats mostren uns índexs clarament superiors -i força atansats l’un de l’altre- de 

coneixement de català. La inserció en el món del treball i en la xarxa d’iguals d’aquesta 

població es realitza en un context en què el domini del català (oral) és atribuïble com a mínim 
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a quatre de cada cinc persones, la qual cosa deu contribuir a presentar aquesta capacitat com a 

fet “donat” més que no pas com a característica rellevant en ella mateixa. Més important 

encara, pràcticament 9 de cada 10 de les persones considerades més properes pels informants, 

és a dir, les que es troben en l’àmbit de la seva intimitat, són capaces de parlar en català amb 

total fluïdesa. 

 

Aquestes dades semblen força positiva per a l’ús futur del català. La família d’origen és, de  

tots els àmbits en què els informants es mouen, el que registra menys coneixement de català, i, 

en canvi, tant les relacions més personals com la feina mostren nivells més alts de coneixment 

de català.. En la mesura que aquests subjectes es vagin emancipant de les famílies d’origen en 

un futur pròxim, es trobaran en condicions de formar noves unitats familiar amb persones que 

tenen una competència en català més elevada de la dels seus propis pares, la qual cosa podria 

facilitar potser un ús més gran del català entre les noves generacions. 

 

Però no tots els resultats són tan falaguers per a l’avenç de la llengua catalana. La segmentació 

dels coneixement de català amb les dades de sexe aporten poques indicacions de relleu per a 

l’estudi, si més no prima facie. En canvi, la comparació de les dades de coneixement de català 

segons l’edat dels membres de la xarxa ofereixen un resultat a primera vista contradictori: els 

membres de menys edat de la xarxa són precisament els que menys català saben, tal com 

mostra la taula següent. 

 

Taula 5: Capacitat de parlar en català dels membres de les xarxes agrupats per edats. 

Competència De 0 a 19 De 20 a 

22 

De 23 a 

30 

De 31 

endavant 

Total 

1.Gens 0,0 0,0 0,0 5,7 1,8 

2.Algunes paraules 3,6 0,9 5,7 2,9 

3.Algunes frases senzilles 0,0 0,9 6,9 2,5 

4.Parts de converses 3,8 1,8 1,8 3,4 2,5 

5. La major part de les 

converses 

57,7 25,0 6,3 10,3 16,1 

6. Amb total fluïdesa 38,5 67,9 88,3 63,2 71,8 

7. No ho sé 0,0 1,8 0,9 1,1 1,1 

9. No és pertinent 0,0 0,9 3,4 1,4 

Absolut 26 56 11 87 280 
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Total 100 100,1 100 99,7 100,1 

 

Efectivament, la taula 5 mostra com els membres de les xarxes que tenen menys de 20 anys 

constitueixen el grup menys hàbil en l’ús del català, a una distància de 25 punts del grup que 

va immediatament per davant seu, el de 31 o més, i més de 30 punts per sota dels altres dos 

grups. Com explicar aquest fenomen quan aquesta cohort és precisament la que ha estat més 

afectada per l’ensenyament de i en català? Podem proposar dues hipòtesis que poden ajudar a 

resoldre aquest petit enigma. En primer lloc, l’escàs nombre de subjectes inclosos en aquesta 

categoria incrementa notablement els possibles biaixos existents a la mostra. De fet, cal 

recordar que la majoria dels informants més joves (els de menys de 20 anys), aquells la xarxa 

els quals inclou necessàriament més iguals d’aquest grup, eren precisament els procedents de 

localitats metropolitanes amb uns índexs de catalanització més baixos (en concret, els dos de 

Santa Coloma de Gramenet i la de Viladecans). Així, resulta per tant força plausible que 

calgui atribuir el descens de coneixement de català en la xarxa segons les franges d’edat no 

tant a un fenomen general de la societat catalana sinó més aviat a un efecte del disseny de la 

mostra, la qual, en no ser concebuda en termes d’estricta representativitat, incorre en aquesta 

mena de riscos. 
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3.3 Els usos lingüístics dels informants 

3.3.1 Els usos lingüístics familiars i a la llar d’origen 

Hem assenyalat anteriorment que els informants tenien el castellà com a llengua primera, però 

no necessàriament de forma excloent (veg. taula 3). Tot i que la majoria de subjectes van 

adquirir exclusivament el castellà en família (80%, n = 16), hi ha també una certa presència 

de bilingües familiars (15%, n =3). D’altra banda, un 15% (n= 3) dels pares i un 15% (n= 3) 

de les mares se servia exclusivament o la major part de les vegades del català per adreçar-se al 

seu fill informant, i un 10% (n= 2) més de cada col·lectiu sembla haver-se servit de totes dues 

llengües de forma més o menys igual (Q5).  

 

La confrontació dels resultats de competència, fluïdesa i facilitat per parlar català, d’una 

banda, i la llengua emprada en família, d’una altra, ens permet plantejar-nos una pregunta 

especialment rellevant per entendre el procés de bilingüització d’aquests subjectes: fins a quin 

punt va lligat el fet d’haver adquirit el català en família amb la competència actual en aquesta 

llengua? Sense entrar en valoracions de significació estadística, un cop d’ull als gràfics 

següents ens mostren que sembla existir una certa relació entre el fet que un dels progenitors 

hagi emprat el català per adreçar-se al subjecte i el fet que el subjecte consideri que li és més 

fàcil expressar-se aquesta llengua. Contràriament a allò que el tòpic faria creure, aquest lligam 

és més fort en el cas del pare que no pas en el cas de la mare. En qualsevol cas, però, cal 

assenyalar que no sembla haver-hi una determinació unívoca entre un fenomen i l’altre, tal 

com podem comprovar als gràfics 6 i 7. D’altres elements deuen haver influït en la 

configuració de la preferència lingüística. 
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Gràfic 6: Llengua preferida per l'informant en relació amb la que parlava amb son pare
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Gràfic 7: Llengua preferida per l'informant en relació amb la que parlavaamb sa mare 

 

 

 

No resulta del tot anecdòtic d’assenyalar que, tal com sembla ser la norma en aquest 

col·lectiu, cap les famílies amb un o tots dos cònjuges d’origen gallec (6, més un del Bierzo) 

han escapat al procés de substitució lingüística vers el castellà, esdevingut la llengua de 

comunicació. De forma interessant, tots els casos de progenitors que parlaven gallec amb els 

fills han desembocat en predomini del castellà. 
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3.3.2 Els usos lingüístics dels informants a les seves xarxes 

L’anàlisi dels usos lingüístics del parlant amb els seus interlocutors a partir de la taula de 

xarxes socials pot sintetitzar-se a la taula 6. 

 

Taula 6. Llengua emprada pels informants amb els membres de la seva xarxa social en cada 

àmbit. Percentatges. 

Llengua emprada Família Feina Associacions Lleure Amistats Personals Total 

1. Sempre el català 20,3 43,3 100,0 55,6 39,0 52,4 41,4 

2. La major part de 

vegades, el català 

1,6 5,0 0,0 3,7 1,3 0,0 2,1 

3. Tant el català 

com el castellà 

6,3 18,3 0,0 0,0 7,8 0,0 7,5 

4. La major part de 

vegades el castellà 

20,3 3,3 0,0 7,4 5,2 0,0 7,5 

5. Sempre el 

castellà 

50,0 25,0 0,0 33,3 45,5 47,6 39,6 

9. No pertinent 5,0   1,3  1,8 

Absolut 64 5 10 27 77 42 280 

Total 98,5 94,9 100 100 98,8 100 98,1 

 

 

Les dades contingudes a la taula 6 reflecteixen un panorama que recorda clarament el que 

descrivíem per a la competència lingüística, però amb variacions significatives, ja que no és 

pas debades que en un cas parlem de la capacitat de servir-se d’una llengua i en l’altre de l’ús 

efectiu que se’n fa en un context de bilingüització generalitzada. 

 

La primera -i poc sorprenent, a aquestes alçades- constatació de l’anàlisi de l’ús lingüístic dels 

informants és el relativament baix ús de català registrat a la seva llar. Recordem una vegada 

més que estem analitzant jovent castellanoparlant que encara viu amb els seus pares. En tot 

cas sí que podríem expressar la nostra sorpresa pel fet que, segons la taula 8, els informants 

declarin servir-se només del català per relacionar-se amb persones que viuen amb ells en una 

mica més del 20%. És ben probable que calgui atribuir aquest creixement en relació amb els 
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usos del català declarats amb els pares al fet que alguns dels informants ja han format les 

seves pròpies llars. De fet, els tres subjectes que declaraven viure amb la seva parella deien 

parlar-hi o bé en català exclusivament (n = 1), bé tant en català com en castellà (n = 2) (Q 

13c)
3
, cosa que confirmaria la nostra hipòtesi que l’emancipació afavorirà a la llarga 

l’augment de l’ús del català d’aquests subjectes (veg. apartat 3.4.6). 

 

El segon segment de les xarxes analitzat és el de les relacions laborals i de centre d’estudi. 

Recordem que hem combinat les dades provinents de l’àmbit laboral amb les de l’àmbit 

educatiu dels estudiants amb dedicació preferent o completa. Aquest àmbit resulta sens dubte 

un dels més favorables a l’ús del català (q25): el 45% (n= 9) dels informants afirma que, en 

general, el català és la seva llengua d’ús exclusiu o majoritari en aquest àmbit, i un 25% (n= 

5) més afirma servir-se de català i castellà en termes quantitativament similars. Només 4 

subjectes (20%) del total declaren fer un ús superior o exclusiu del castellà. Aquestes dades 

queden confirmades per l’anàlisi de la taula de xarxes: els informants afirmen que la seva 

llengua de relació amb els 43,3% dels membres de les seves respectives xarxes és 

exclusivament el català, mentre que per a un 5,0% de les seves relacions, el català és la 

llengua prioritària. Així, només amb un 25% de les persones amb qui es relacionen a la feina 

parlen els nostres informants exclusivament en castellà. També és rellevant la dada que és 

precisament amb persones d’aquest àmbit amb qui hi ha un percentatge més elevat d’ús 

indistint de català i castellà amb un sol interlocutor. Aquesta dada aniria en contra d’algunes 

hipòtesis llançades en el camp de l’estudi de l’alternança de codis que indiquen que els àmbits 

més favorables per a l’alternança són precismanet els més informals, però coincidiren amb 

d’altres plantejaments que consideren que a Catalunya l’àmbit de la feina és un dels més 

favorables a la indeterminació en la tria de llengua precisament perquè constitueix un espai 

d’intersecció social més impersonal. 

 

Val a dir que el creixement en l’ús del català en relació amb l’àmbit familiar no es deu 

exclusivament a la introducció del català a l’escola i a la universitat. De fet, bona part dels 

subjectes assenyalen explícitament la feina com l’àmbit en què han entrat en contacte amb 

catalanoparlants -tant companys com clients- i en què s’han vist en la necessitat d’activar els 

seus coneixements de català. 

 

                                                 
3
 Val a dir, però, que l’únic informant amb més d’un fill declarava que la llengua d’interacció dels seus dos fills 

era el castellà, potser perquè es tracta d’un matrimoni mixt (Q14b i Q18). 
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L’escàs nombre d’informants associat fa que tractem conjuntament l’àmbit associatiu i del 

lleure. De fet, en tots dos casos el català té una presència clarament superior a la del castellà: 

3 de les quatre persones que pertanyen a alguna associació diuen usar-hi només el català 

(Q27C), mentre que 5 de les 8 que tenen alguna de es activitats de lleure apuntades parlen 

només (4) o majoritàriament (1) el català, i encara 2 més declaren servir-se iguament de les 

dues llengües (Q28C). El català sembla per tant àmpliament dominant en la vida associativa 

d’aquells subjectes de la mostra que declaren tenir-ne, tot i que ho és una mica menys a 

l’àmbit del lleure. 

 

Els usos lingüístics amb els amics (Q29C) sembla situar-se lleugerament per sota de l’àmbit 

laboral/educatiu pel que fa a l’ús del català per part dels informants: un 40% (n = 8) dels 

informants declara servir-se només o majoritàriament del català, mentre que un 30% (n = 6) 

afirma servir-se de totes dues llengües de forma habitual. Només el 30% restant parla 

majoritàriament (n = 2) o només (n = 4) castellà en aquest àmbit. El recompte de la llengua 

triada amb cadascun dels membres de la xarxa capgira tanmateix aquesta relació: segons les 

seves pròpies paraules, els informants usen exclusivament el català per relacionar-se amb un 

39% dels integrants de la seva xarxa d’amics i coneguts, però parlen només en castellà amb 

un 45,5%. No arriba al 15% el percentatge de persones d’aquest àmbit amb qui els informants 

se serveixin de totes dues llengües, independentment de la proporció amb què facin. Com 

explicar aquesta contradicció? Resulta arriscat d’aventurar hipòtesis que demanarien una 

anàlisi força detallada, però potser s’hagi d’atribuir aquest desfasament a discrepàncies en el 

nombre d’amics proporcionats pels parlants més joves enfront dels més grans
4
. 

 

Finalment, el català esdevé lleugerament majoritari en els cercles íntims i personals dels 

nostres informants (Q30C), ja que un 35% d’ells afirma servir-se només (25%, n = 5) o 

majoritàriament (10%, n = 2) del català, contra un 30% que afirma el mateix del castellà 

(20%, n = 4 només; 10%, n = 2, majoritàriament castellà). El 20% restant declara servir-se de 

totes dues llengües. L’anàlisi de la taula 8 ens mostra una situació que corrobora aquest 

predomini del català: els informants usen exclusivament el català amb un 52% dels membres 

de les seves xarxes més personals, mentre que se serveixen del castellà exclusivament amb un 

47% d’aquells que inclouen en aquestes xarxes. Insistim de nou en el fet que la coneixença 

sembla afavorir l’opció per una llengua o una altra com a llengua d’interacció: ni una sola de 

                                                 
4
 Els informants podien proporcionar fins a sis noms per a cada àmbit de la seva xarxa social, però no hi  estaven 

obligats, i podien aturar-se amb menys. 
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les persones entrevistades va esmentar un comportament alternant amb les persones del seu 

cercle més íntim, a diferència d’allò que s’esdevenia amb els companys de feina o centre. 

 

 

 

Abans hem fet referència al factor edat en relació amb el coneixement lingüístic dels 

membres de la xarxa social. La introducció d’aquesta mateixa variable en l’anàlisi de l’ús 

lingüístic ens depara alguna sorpresa en relació amb allò que s’ha dit anteriorment, tal com 

mostra la taula 7 i com es pot percebre al gràfic 9. 

 

Taula 7: Ús lingüístic dels informants amb els membres de la xarxa segons l’edat. 

Percentatges. 

Llengua emprada De 0 a 19 De 20 a 22 De 23 a 30 De 31 

endavant 

Total 

1. Sempre el català 19,2 46,4 46,8 37,9 41,4 

2. La major part de  

vegades, el català 

1,8 3,6 1,1 2,1 

3. Tant el català 

com el castellà 

42,3 8,9 1,8 3,4 7,5 

4. La major part de 

vegades el castellà 

7,7 8,9 2,7 12,6 7,5 

5. Sempre el 

castellà 

30,8 33,9 44,1 40,2 39,6 

9. No pertinent  0,9 4,6 1,4 

Absolut 26 56 111 87 0,4 

Total 100 99,9 99,9 99,8 99,5 

 

 

Igual com s’esdevenia amb el cas de la competència, de nou és en el grup dels membres més 

joves de la xarxa on trobem uns pitjors resultats per a les categories més favorables a la 

llengua catalana. Però, a diferència d’allò que s’esdevenia en parlar de competència, resulta 

que és també amb els membres més joves de la xarxa on localitzem els valors més baixos d’ús 

predominant o exclusiu del castellà. De fet, aquest ús se situa entre els grups més joves a una 

distància de 13 punts de l’ús exclusiu o majoritari del castellà que fan els informants amb les 
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seves relacions de 31 anys i més. Cap altre grup registra un percentatge tan elevat d’ús de 

totes dues llengües a un mateix nivell amb un nombre tan elevat d’interlocutors com el més 

jove. Així, segons aquestes dades resultaria que el grup en què hi ha menys parlants amb ple 

domini del català també és el que més alterna entre totes dues llengües amb uns mateixos 

interlocutors. 

 

Donar explicació a aquestes dades és encara més difícil que abans. En primer lloc hi ha la 

possibilitat real que estigui produint-se un cert desenvolupament de les pautes de relació 

bilingüe, és a dir, que estigui creixent el nombre de subjectes que es relacionen indistintament 

en català i castellà. Això voldria dir que un percentatge de castellanoparlants podria estar-se 

incorporant a l’ús actiu del català per la via del “discurs alternat”, un fenomen sense gaire 

tradició als països de llengua catalana però extremadament freqüent en comunitats com la 

portoriquenya de Nova York o la de nombroses comunitats immigrants a Europa. Hi ha, 

també, la possibilitat de biaix. Deixant de banda ara les desviacions ja assenyalades i causades 

per la natura de la mostra, potser podem aventurar aquí encara una explicació suplementària i 

que és l’intent de salvar la imatge de forma compensatòria. Recordem que el nombre de 

subjectes d’aquesta franja d’edat era reduït, i que les seves xarxes se situaven en zones d’alt 

predomini castellanoparlants de Catalunya. Si, com sabem, la majoria de les enquestes van 

fer-se en català, resulta plausible que algun(s) dels entrevistats amb menys relacions en català 

a la seva xarxa se sentís empès a incrementar l’ús del català en alguna/es de les seva/es 

relacions i les convertís en bilingües quan, de fet, són més aviat en castellà. Sigui com sigui, 

es tracta d’una hipòtesi possible però clarament indemostrable a menys que es duguin a terme 

estudis empírics que depassen l’abast d’aquest informe. 

 

Finalment, el qüestionari inclou també un parell de preguntes (Q33 i Q34) relacionades amb 

els hàbits de consum cultural dels informants. Val a dir que aquestes preguntes queden força 

desconnectades del conjunt de l’entrevista i, per tant, aporten escasses clarícies al tema que 

ara ens ocupa. De tota manera, heus-ne ací els resultats per tal que puguin ser valorats. 

 

La primera de les preguntes té a veure amb els hàbits de lectura de premsa i llibres en general 

i en català en particular. Els resultats mostren uns hàbits força més baixos per al català que per 

a l’hàbit en general -entenem que implica”en castellà”, bàsicament. De totes tres activitats, la 

de llegir llibres en català sembla la realitzada amb més freqüència, però resulta de qualsevol 

forma minoritària. 
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La segona de les preguntes sobre el consum cultural segueix la mateixa línia, però ara en 

relació amb el consum de televisió i ràdio. Val a dir que en aquest cas el consum de producció 

cultural en català s’acosta més al total de consum cultural, tot i que continua sense ocupar-lo 

totalment. 
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3.3.3 Els usos lingüístics: síntesi 

L’anàlisi dels resultats ens ha permès comprovar com els informants, castellanoparlants joves 

bilingüitzats, nascuts i residents a Catalunya, declaren fer un ús considerable del català en la 

seva vida diària. Aquest ús era força reduït en la seva vida familiar d’origen, tot i que un 

percentatge dels subjectes procedeixen de famílies que practicaven alguna modalitat de 

bilingüisme. Però les circumstàncies de socialització secundària dels informants els han 

conduït a una situació en què avui perceben el català com a usat de forma (lleugerament) 

majoritària a pràcticament tots els àmbits analitzats, des de l’àmbit laboral, on la situació és 

de predomini clar, fins l’àmbit de les amistat més íntimes, en què el castellà recupera terreny 

sense arribar, però, a superar el català. Només entre les amistats sembla que el castellà 

mantingui un cert predomini, però tampoc no queda del tot clar que això sigui així. 

 

Aquesta percepció de la presència molt significativa del català a les vides dels informants és 

confirmada pels resultats obtinguts en demanar quin nivell d’ús té cada informant en general 

amb el conjunt dels seus amics i coneguts (Q32): només un 35% diuen fer ús exclusiu (10%, n 

= 2) o majoritari (25%, n = 5) del castellà. La resta de subjectes creu que parla el català tant 

com el castellà (20%, n= 4), més que el castellà (20%, n = 2), i fins i tot de forma exclusiva 

(25%, n = 5) amb amics i coneguts. 

 

Aquesta dada queda corroborada en analitzar els resultats de la pregunta 35, adreçada a 

comprovar la percepció dels informants a l’entorn de l’ús del català en la seva pròpia xarxa 

(incloent-hi, per tant, la família, els amics, els col·legues de feina, els clients, etc.). Un 35% 

creu usar el català només (15%, n = 3) o més que el castellà (20%, n = 4), mentre que un 

amplíssim 35% (n = 7) percep l’ús de totes dues llengües com a força igualat. Molt important, 

tot i que un 30% dels subjectes -que eren en un 85% castellanoparlants familiars 

monolingües, recordem-ho ara- percep el seu propi ús lingüístic com a predominantment 

castellà, cap dels informants ha declarat no fer cap ús actiu del català. Independentment de 

totes les prevencions amb què hom pugui acollir aquestes dades i que hem anat assenyalant al 

llarg de tot aquest treball, resulta sens dubte encoratjador per a l’extensió de l’ús del català 

que s’estabilitzin unes pautes d’ús actiu del català en un sector, el del jovent castellanoparlant, 

que forma un percentatge tan significatiu de la població catalana. 
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Una altra dada que  es desprèn d’aquest estudi resulta sorprenentment positiva per a la 

promoció del coneixement i l’ús del català, i és el de la percepció de l’evolució del propi ús 

(Q36). Val la pena indicar que, dels 20 enquestats, un 55% (n = 11) va respondre que el seu ús 

del català amb la gent del seu entorn era ara superior a quan tenia 18 anys. La dada va 

acompanyada del fet que la resta d’enquestats (45%, n = 9) va respondre unànimement que no 

havia detectat cap canvi en el seu ús de català i castellà -i recordem que hi havia 2 enquestats 

de 18-19 anys i 40 de 20 anys que a penes sí havien tingut temps material de notar canvis des 

dels 18 anys. Així doncs, resulta ningú no va declarar haver percebut un descens en l’ús del 

català. És clar que aquesta dada és, en si, extremadament vagarosa i difícil d’apreciar, però 

tradueix com a mínim una percepció més aviat optimista pel que fa al manteniment i ús del 

català. 
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3.4 Els perfils sociolingüístics dels informants 

3.4.1 La bilingüització dels castellanoparlants i la identificació de perfils 

Les anàlisis precedents han intentat explorar les característiques dels informants com un tot, 

bo i mirant de detectar-hi pautes generals i tendències aplicabes al conjunt dels 

castellanoparlants bilingüitzats de Catalunya. Tanmateix, aquesta descripció general no dóna 

compte de les dinàmiques diferenciadores que sens dubte estan incidint en un col·lectiu tan 

ampli com el del jovent castellanoparlant bilingüitzat de Catalunya. 

 

Als apartats precedents hem esmentat repetidament la diversitat del col·lectiu estudiat. Aquest 

col·lectiu forma un contínuum multidimensional difícil de segmentar amb una sola 

variable.Fins a quin punt és possible detectar subgrups coherents a l’interior del conjunt 

d’informants analitzat? Tant el nombre -molt reduït- d’informants com el procediment -

essencialment qualitatiu- de contacte obliguen a extremar la cautela a l’hora d’intentar 

discernir subgrups en aquest col·lectiu, i més encara si el que es pretén és extrapolar aquests 

resultats a la població total de joves catalans que tenen el castellà com a primera llengua. 

Tanmateix, sí que és possible de suggerir algunes vies de subdiferenciació que permetin 

encetar noves línies de reflexió a l’entorn dels fenòmens que afecten aquest col·lectiu. 

 

Atesos els objectius d’aquest treball, hem classificat els informants segons el seu 

comportament lingüístic. A partir de les variables ús lingüístic amb família actual (Q16B), ús 

lingüístic amb companys de feina/centre d’estudis (Q25) i ús lingüístic amb amics (Q29C) 

hem confegit un índex d’ús lingüístic general per a cada subjecte sumant els resultat obtingut 

a les tres preguntes i dividint el resultat per 3 (o per 2, en cas que algun subjecte no hagués 

respost alguna de les preguntes). La tria d’aquests tres àmbits respon a les dades obtingudes. 

A la vista dels resultats, l’àmbit qüestions íntimes se solapava àmpliament amb el d’amistats 

i/o família. D’altra banda, l’escàs resultat dels àmbits associacionisme i lleure  van aconsellar 

de no incloure’ls a l’índex per tal d’evitar biaixos. 

 

Taula 8: Ús del català a la xarxa segons entorns i índexs d’ús 

Informant 

núm. 

Ús del català a la xarxa de 

l’entorn... 

Índex d’ús... 

 Família 

(Q16B) 

Feina / 

Escola 

(Q25) 

Amistat

s(Q29C) 

Global 

(fam., 

feina, 

amistats) 

Parcial 

(feina, 

amistats) 
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3 1 1 1 1,00 1,00 

8 1 1 1 1,00 1,00 

4 0 1 1 2,33 1,00 

7 3 1 3 2,33 2,00 

19 0 3 2 2,50 2,50 

1 4 3 1 2,67 2,00 

15 5 1 2 2,67 1,50 

5 3 0 3 3,00 3,00 

16 0 3 3 3,00 3,00 

10 5 2 2 3,00 2,00 

18 5 1 3 3,00 2,00 

6 0 3 4 3,50 3,50 

9 5 4 2 3,67 3,00 

2 5 0 3 4,00 3,00 

14 5 2 5 4,00 3,50 

20 4 5 3 4,00 4,00 

12 4 4 4 4,00 4,00 

17 5 2 5 4,00 3,50 

13 5 3 5 4,33 4,00 

11 5 5 5 5,00 5,00 

      
NB: 0= no pertinent; 1 = sempre en català; 2 = La major part de vegades en català; 

3 = Tant en català com en castellà; 4 = la major part de vegades en castellà;  5 = sempre en castellà. 
 

L’índex d’ús lingüístic del català es basa en una escala ordinal i no pretenem pas que serveixi 

per realitzar aproximacions estadístiques als subjectes, però sí que permet ordenar els 

informants segons el seu ús de castellà i de català i comparar aquesta ordenació amb d’altres 

mesures fetes a partir del mateix barem. Cal tenir present que en elaborar l’índex hem volgut 

mantenir la coherència amb l’organització general del qüestionari per tal de facilitar la 

comparabilitat amb el altres grups de recerca. Així, cal tenir present que els resultats de 

l’índex oscil·len entre 1 (“sempre català”) a 5 (“sempre castellà”). No hi pot haver cap 0 ni 

cap 6 (les respostes altres i no pertinents han estat suprimides). 
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Gràfic 10: Índex d'ús lingüístic familiar
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L’anàlisi del gràfic 10 permet comprovar la dispersió notable d’usos lingüístics que presenten 

els informants. Si una part considerable sembla haver adoptat el català com a llengua d’ús 

habitual en la seva vida, uns altres el fan servir poc o fins i tot gens. Podem destriar quatre 

grans subgrups d’informants: 

 

a) Informants que declaren funcionar sempre en català en la seves relacions als tres 

àmbits descrits (índex = 1): són els informants 3 i 8. 

b) Informants que fan un ús del català superior o com a mínim equiparable al que fan 

del castellà en la seves relacions als tres àmbits descrits (índex  3, <1): informants 

4, 7, 19, 1, 15, 5, 16, 10, 18. 

c) Informants que fan un ús habitual però quantitativament secundari del català (índex 

 4, <3): 6, 9 2, 14, 20, 12 i 17. 

d) Informants que fan un ús escadusser o pràcticament nul del català (índex < 4): 

informants 13 i 11. 

 

No cal dir que aquesta agrupació no és més que un intent de classificar el que de fet 

constitueix un contínuum, i que d’altres classificacions haurien pogut proporcionar igualment 

resultats interessants. Als apartats següents intentarem una certa caracterització de cadascun 

d’aquests grups de subjectes.
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3.4.2 Els informants amb ús exclusiu de català als tres àmbits (índex = 1) 

Els dos informants d’aquest grup -concretament, els informants 3 i 8- procedien de fora de 

la Regió I -seguint la terminologia de Reixach (ed.) 1997-, respectivament de Súria -tot i 

que viu a Tarragona- i de Manresa, i tenien 23 i 37 anys en el moment de realitzar 

l’entrevista. Tots dos havien acabat l’educació secundària, podien considerar-se 

treballadors qualificats i tenien una ocupació estable. 

 

Els primer informant era fill d’immigrants arribats a Catalunya procedents d’Andalusia i 

Aragó l’any 1960, mentre que el subjecte manresà era fill de pares també manresans. Totes 

dues eren famílies de classe treballadora, amb pares treballadors qualificats. Pel que fa al 

seu estat civil, tots dos eren casats, encara que el segon visqués -encara?- amb els pares. 

 

El coneixement de català a les famílies d’origen d’aquests dos subjectes era desigual 

(vegeu el gràfic 13 infra): els pares de l’informant de Súria no dominaven el català, mentre 

que els de l’informant manresà en tenien un coneixement alt -de fet, nadiu. La llengua 

apresa a la llar i l’única llengua parlada amb els pares pel primer va ser el castellà, mentre 

que el segon subjecte va aprendre el català i parlava en català amb els seus pares (vegeu 

nota 2). Amb tot, l’aprenentatge del català de l’informant 3 sembla haver-se realitzat ben 

aviat, ja que aquesta és la llengua que declara haver emprat sempre amb les relacions més 

enllà del nucli estrictament familiar (Q6). Tots dos van rebre ensenyament escolar de 

català, i l’informant 3 va fer una secundària en què el català ja era la llengua més usada per 

a la docència. Tot plegat fa que la competència en català de l’un i de l’altre informant fos 

màxima -d’acord amb els barems emprats aquí- en totes les habilitats, llevat de l’escriptura 

en el cas de l’informant 8, el de més edat precisament, que s’atribuïa una competència en 

català escrit notable però no màxima (5 sobre 6). De fet, tots dos informants (3 i 8) deien 

expressar-se amb més comoditat en català que no pas en castellà. 

 

La incorporació del català a la vida d’aquests informants sembla tenir també a veure amb 

la formació de parella. Tant l’un com l’altre informant declaraven parlar sempre en català 

amb el seu cònjuge (vegeu infra, emancipació i ús del català), de manera que l’entorn 

castellanoparlant de la família d’origen hauria deixat lloc a un entorn més aviat 
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catalanoparlant. Aquesta dada no és independent de l’entorn social general d’aquests 

subjectes. A partir del que responen a les preguntes 24, 27b, 28b, 29b i 30b es constata que 

absolutament tots els membres de les seves xarxes socials saben català. 

 

Pel que fa a les pràctiques culturals, tots dos informants consumien diaris, revistes i -força 

menys- llibres en català amb una certa assiduïtat. El seu nivell de consum d’aquests productes 

en català no diferia excessivament del seu propi consum global. Quelcom de semblant podia 

dir-se del seu consum de televisió i ràdio, tal com mostren els dos gràfics següents: 

 

 

Gràfic 11: Hores diàries de TV i TV en català
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Gràfic 12: Hores diàries de ràdio i ràdio en català
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L’anàlisi de les taules 11 i 12 permet constatar que la relació entre l’ús del català -els 

subjectes estan ordenats de dreta a esquerra segons el seu ús de més a menys català; cf. gràfic 

10 supra- i el consum de TV i ràdio en català és més aviat tènue. L’ús dels mitjans de 

comunicació en català no sembla establir diferències entre subgrups de base lingüística entre 

el jovent castellanoparlant. Molt probablement, aquest consum es regeix per altres variables 

com el gènere, la classe social o l’edat, més que no pas per la identitat lingüística d’aquest 

jovent. Així doncs, a partir d’aquí deixarem aquestes dades fora de l’anàlisi dels perfils 

sociolingüístics. 
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3.4.3 Informants amb ús elevat de català 

Els informants amb un ús elevat de català (índex d’ús global  3, <1) són els subjectes 

número 4, 7, 19, 1, 15, 5, 16, 10, 18. Aquest és el grup més nombrós dels que analitzem aquí, i 

presenta una notable diversitat interna, però també uns trets coincidents que intentarem 

destacar. 

 

Els subjectes d’aquest grup van néixer i vivien en el moment de l’entrevista a la ciutat de 

Barcelona -majoritàriament a Gràcia-  (7, 19, 15, 16, 10 -el darrer viu a Sant Cugat del 

Vallès); a l’àrea urbana de Reus-Tarragona (4, 1, 5); i a Sabadell (18), tot i que aquest darrer 

vivia a Barcelona. És a dir que es trobaven en zones amb un coeficient de catalanització 

intermedi entre el del primer cinturó metropolità i la Catalunya no metropolitana. La seva 

mitjana d’edat se situava en 26,2 anys, i oscil·lava entre 20 i 35. 

 

El nivell educatiu i laboral d’aquest grup era elevat en comparació de la resta d’informants i 

fins i tot de Catalunya en general. Més de la meitat -cinc de vuit- tenien estudis universitaris 

amb grau o sense, i la resta havien acabat Cou excepte en dos casos que només tenien Bup/Fp. 

Aquesta formació repercutia de forma directa en el tipus d’ocupació: tres dels informants 

d’aquest grup eren estudiants universitaris, mentre que els altres sis gaudien de feina a temps 

complet com a administratiu/encarregat (tres informants), tècnic mitjà/mestre (un informant), 

peó/dependent (un informant); no consta la feina del darrer. 

 

Gairebé la meitat (8) dels progenitors d’aquests subjectes són nascuts a Catalunya, 

majoritàriament a Barcelona (5). Tres de les famílies d’origen tenen tots dos progenitors 

nascuts a Catalunya, mentre que hi ha dues famílies mixtes català-castellanonomanxec. La 

resta de família són d’origen variat, amb dues famílies gallegues, una de Castella i dues 

d’andaluses. L’origen social d’aquest col·lectiu és variat i oscil·la entre classe mitjana baixa i 

classe treballadora qualificada, ja que els seus pares havien estat professionals liberals (2 

casos), administratiu/encarregat (2 casos), treballador qualificat (2 casos) i dependent/peó, 

tècnic mitjà, petit empresari/autònom (1 cas cadascun). 

 

La capacitat de parlar català dels pares d’aquests subjectes era considerable en una part dels 

casos, tal com mostra el gràfic 13, però no en tots: quasi la meitat de progenitors no 

depassaven un nivell baix de competència en català parlat. 
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Gràfic 13: saber parlar català el pare (Q3F) i la mare (Q3M) dels informants
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Aquesta capacitat de parlar català dels pares dels informants no va traduir-se en ús familiar 

d’aquest idioma més que en casos comptat, com podem comprovar al gràfic següent 

(recordem que 1 = sempre català, mentre que 5 = sempre castellà; 6 = d’altres, que en aquest 

cas vol dir gallec), com demostra el gràfic 14: 

 

Gràfic 14: Índex d'ús global de català comparat amb l'ús de català del seu pare

(Q5F) i la mare (Q5M) amb l'informant
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Només la mare de l’informant 5 va transmetre-li el català en família, de forma que aquest 

subjecte hauria de considerar-se bilingüe familiar; la resta de progenitors van transmetre el 

castellà als informants gairebé sempre de forma exclusiva. En el cas del subjecte 19, la 

transmissió va ser del gallec, no pas del castellà. 

 

Un dels informants d’aquest grup -en concret, l’informant 4- diu que s’expressa millor en 

català que en castellà, mentre que quatre contesten que els resulta igual de fàcil expressar-se 

en una llengua que en l’altra i els quatre restants se senten més còmodes enraonant en castellà. 

L’ús lingüístic amb amics i parents a mesura que l’informant anava creixent (pregunta Q6) 

serveix en certa mesura per explicar-nos aquestes opcions: l’informant 4 diu haver-hi usat 

exclusivament el català, mentre que tres d’aquests subjectes declaren haver emprat igual el 

català que el castellà i cinc que creuen haver fet servir sobretot el castellà. La taula 9 ens 

mostra el lligam -relatiu- entre un i altre fenomen. 

 

Taula 9: Informants amb ús predominant de català segons la llengua emprada amb amics i 

parents en fer-se gran i la llengua més fàcil o còmoda de parlar en el moment de l’entrevista. 

Llengua més fàcil o còmoda Llengua emprada amb amics i parents en fer-se gran 

per parlar Tant català com castellà La major part de vegades 

castellà / sempre en castellà 

Totes dues igual 1, 5 15, 16 

Castellà 10 7, 19, 18 

 

 

En qualsevol cas, la tria de llengua no depenia del coneixement de català que tenien els 

informants, ja que en la seva autoavaluació van declarar una competència en català molt alta, 

a banda d’algun cas aïllat com l’informant 7 (veg. gràfic 15). 
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Gràfic 15: Capacitat de parlar (Q10P) i escriure (Q10W) català
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De fet, tots els informants d’aquest grup llevat de dos (19 i 18) han conegut un sistema 

d’ensenyament -primari, secundari i/o superior- en què el català era més que una assignatura. 

No resulta estrany, per tant, que els seus coneixement de català escrit siguin tan generals. 

 

Quin és el coneixement del català dels integrants de les xarxes socials d’aquests informants? 

La immensa majoria dels integrants de les xarxes socials dels subjectes saben català. 

Tanmateix, podem copsar al gràfic 16 que hi ha alguns casos en què un sector de la xarxa 

detecta alguna mancança, i així per exemple a les xarxes d’amistat dels informants 7, 5, 16 i 

18 no tothom sap parlar aquesta llengua. 
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Gràfic 16: Coneixement de català entre els companys de feina (Q24),

d'associació (Q27b), de lleure (Q28b), entre els amics (Q29b) i íntims (Q30b)

dels informants
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3.4.4Informants amb ús habitual però secundari del català (índex  4, <3) 

El tercer subgrup definit aquí és el format pels informants amb índex d’ús global que indica 

que el català, tot i ser utilitzat en certa mesura, no arriba a equiparar-se amb el castellà i molt 

menys a superar-lo. Es tracta dels subjectes 6, 9, 2, 14, 20, 12 i 17. 

 

Aquests informants provenien novament de la ciutat de Barcelona (informant 9 -resident, 

però, a Sant Feliu de Llobregat-, i els informants 14, 20, 17), del seu cinturó industrial 

(l’informant 12, de Viladecans), i de les ciutats de Sabadell (informant 6) i Tarrragona (2). Es 

repartien així entre zones amb un coeficient de catalanització intermedi i zones de 

catalanització baixa. La seva mitjana d’edat se situava en 23 anys, i oscil·lava entre els 18 i els 

27. 

 

El nivell educatiu i laboral d’aquest grup era considerablement inferior al del grup anterior. A 

banda d’un diplomat/llicenciat i d’un informant amb el Cou, la resta de membres d’aquest 

grup oscil·laven entre la primària completa i secundària acabada o no. Les seves ocupacions 

eren de categoria inferior a les del subgrup 2: dos dels subjectes eren estudiants no 

universitaris,  mentre que tres es trobaven aturats i només els tres subjectes restants 

treballaven a jornada completa. En tots els casos en què consta, la seva ocupació corresponia 

al peonatge/dependent. 

 

Només cinc dels progenitors d’aquest grup eren nascuts a Catalunya: quatre d’ells formaven 

parella, mentre que la cinquena estava aparellada amb un aragonès. La resta de pares eren 

d’origen gallec (dues parelles
5
), castellanolleonès (una parella) i extremeny-sevillana (una 

altra). L’adscripció social d’aquestes famílies sembla lleugerament més baixa que en el grup 

anterior, atès que una majoria de pares eren treballadors qualificats (quatre en total), dos eren 

administratius/encarregats, i hi havia un peó/dependent, un petit empresari/treballador 

autònom i un directiu/executiu. 

 

El coneixement de català dels pares d’aquests informants contrasta notablement amb el del 

grup anterior: a parer dels fills, només cinc progenitors parlaven català “amb tota fluïdesa”, i 

d’aquests n’hi havia quatre d’aparellats entre ells, concretament  els pares de l’informant 9 

(barcelonins tots dos) i els pares de 20 (lleonès i gallega, tots dos immigrats uns quaranta anys 

                                                 
5
 Incloem com a gallec un pare lleonès del Bierzo, zona pertanyent lingüísticament a la “Galícia exterior”. 
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enrere). La resta de pares oscil·lava entre un coneixement mitjà i un coneixement 

pràcticament nul de català parlat. Val a dir que hi havia fins i tot alguns casos en què 

l’informant es declarava incapaç de contestar quin nivell de català devia tenir el seu pare oo la 

seva mare, per tal com mai no havia sentit parlar en català el pare o la mare, un indici del grau 

d’ús d’aquesta llengua en aquestes famílies. 

 

Aquest coneixement baix del català entre els pares dels informants es traduí en un ús 

pràcticament nul d’aquesta llengua amb els fills (vegeu gràfic 14) excepte en el cas de 9, en 

què les dades declarades dibuixen una reducció dràstica de l’ús del català en relació amb els 

pares. En la resta de casos, el català va representar un coneixement que els pares no van 

transmetre personalment als fills, i que, per tant, aquests van adquirir fora de la llar. 

 

L’informant 9 constitueix un exemple de manipulació més o menys conscient de la pròpia 

identitat lingüística amb finalitats extralingüístiques. D’acord amb les seves paraules, aquest 

subjecte va viure un xoc en haver d’assistir a una escola -que ell personalment rebutjava
6
- 

totalment castellanitzada, tant pel que fa a la institució com pel que fa a personal i alumnat. 

Tot i el seu rebuig envers el centre, i segons les seves pròpies paraules, “vaig avorrir el català 

a l’escola”, fins al punt que va adoptar el castellà fins i tot per adreçar-se als seus pares
7
, amb 

els quals mantenia una relació força tibant i que van viure un procés de separació. Així, els 

conflictes de tipus personal van vehicular-se mitjançant la tria de llengües, un cas no tan rar 

en contextos de bilingüisme social. Irònicament, però, el subjecte declara que la llengua en 

què li és més fàcil de parlar és el català
8
. 

 

Llevat del cas de 9, la resta de subjectes declaren sentir-se més còmodes parlant el castellà 

(quatre casos) o igual de còmodes parlant català que castellà (dos casos). De fet, aquest 

predomini del castellà no pot pas sorprendre’ns, atès que -llevant-ne una altra vegada el cas 9- 

                                                 
6
 De les seves paraules semblava deduir-se que es tractava d’una mena d’internat religiós. 

7
 Com a mínim pel que fa al pare, aquesta dada va poder ser verificada per l’entrevistador, ja que l’informant 

treballava amb ell en el moment de realitzar l’entrevista. 
8
 Aquest no és l’únic cas d’aquest tipus d’utilització de les llengües i les identitats per a finalitats personals 

detectat en aquest treball. En una entrevista no inclosa finalment en l’estudi es va contactar amb un 

castellanoparlant fill de dos catalanoparlants separats poc després del naixement de l’entrevistat. Segons les 

seves paraules, la mare -catalanoparlant-, que va guanyar la custòdia del fill, va triar d’enraonar-li en castellà 

amb la voluntat expressa de ferir el pare, que sembla haver estat d’ideologia més o menys catalanista. Així,el 

pare, amb un règim de visites força espars, es veia forçat a veure com el seu propi fill li parlava en l’única 

llengua que sabia, el castellà. Val a dir que, en paraules de l’entrevistat, la mare va aconseguir el que volia, ja 

que el fill era dominant en castellà. 
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l’ús del català amb amics i parents hagi estat sistemàticament inferior a l’ús del castellà, fins i 

tot inexistent (informant 7) (Q6). 

 

Aquest predomini del castellà en la socialització dels informants es tradueix en uns nivells de 

coneixement del català oral i escrit sensiblement inferior als dels dos primers subgrups 

analitzats, tal com mostra el gràfic 15. De fet, la comparació del paper del català a l’escola no 

mostra diferències rellevants entre aquest subgrup i l’anterior, la qual cosa fa encara més 

plausible de lligar els coneixements més baixos de català al seu poc ús amb familiars i amics. 

 

Finalment, pel que fa a les xarxes actuals dels subjectes, cal assenyalar d’una banda les 

notables llacunes de coneixements de català de les xarxes dels subejctes 6 i 9, i d’una altra, 

l’abundor de “no pertinents” en el conjunt de subjectes. Sembla deduir-se que es tracta d’un 

subgrup amb xarxes més reduïdes i sobretot menys diversificades socialment, limitades a la 

família i als amics més que en el subgrup anterior (compareu la sorprenent manca de “íntims” 

amb els subjectes del subgrup II). 
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3.4.5 Informants que fan un ús pràcticament nul del català (índex < 4) 

Dos són els informants que hem inclòs a la darrera de les categories, l’informant 13 i 

l’informant 11. Tots dos són nois joves (19 i 20 anys, respectivament) nascuts i educats a 

Santa Coloma de Gramenet, en concret al barri del Fondo, un barri habitat molt 

predominantment per l’antiga immigració andalusa dels anys 60 i amb una certa presència de 

noves immigracions, sobretot magribina. L’informant 13 era fill de malagueny i sevillana, 

mentre que l’informant 11 era fill de barceloní i colomenca. En el moment de realitzar 

l’entrevista tots dos eren solters i vivien a casa dels pares; l’informant 13, amb secundària 

tècnica acabada, era treballador eventual i realitzava estudis tècnics per correspondència, 

mentre que l’altre informant (informant 11) era estudiant de formació professional. 

 

El coneixement de català dels pares d’aquests informants no permetia preveure que els seus 

fills tindrien el mínim ús de català de tots els entrevistats. De fet, l’informant 11 -el darrer de 

tots en ús de català- declarava que tots dos pares sabien parlar català amb total fluïdesa 

(compareu amb els resultats -més baixos- per als subjectes 4 i 3, capdavanters en l’ús del 

català). El pare de l’informant 13 se situava lleugerament per sota d’aquesta cota (“la major 

part de les converses”), mentre que la mare de 13 amb prou feines si era capaç de dir algunes 

paraules en català. L’ús lingüístic amb els progenitors, per la seva banda, era monolingüe 

castellà en totes dues famílies, però 11 afirmava haver après català i castellà simultàniament a 

casa, el primer amb una àvia seva. Aquest ús predominantment castellà es reflectia igualment 

amb amics i parents: tots dos subjectes afirmen haver tingut la major part de les seves 

relacions amb aquesta mena d’interlocutors en castellà (Q6).  

 

Tots dos subjectes han rebut una part molt considerable del seu ensenyament en català, fins i 

tot de forma que l’ús del català com a llengua de docència era majoritari en algunes etapes del 

seu aprenentatge (primària per a 11, secundària per a 13). De fet, l’escola sembla haver jugat 

un paper crucial en la bilingüització en català de tots dos subjectes, atès que . Tot i això, els 

dos subjectes declaren trobar-se més còmodes parlant castellà, i tal com mostra el gràfic 15, 

no s’arroguen pas les capacitats màximes en català. De fet, l’informant 13 és un dels dos únics 

subjectes d’aquest estudi que no creu entendre perfectament el català, sinó que només n’entén 

“la major part de converses”. D’altra banda, el seu company 11 declara escriure el català 

millor que no pas parlar-lo. 
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Pel que fa al coneixement de català, les xarxes socials d’aquests dos subjectes no són 

marcadament diferents de les altres informants. Això sí, la xarxa de 13 és especialment pobra 

en lligams. Per la seva banda, el camp laboral d’11 és dels pocs que incorpora un nombre 

significatiu de persones que no saben català, la qual cosa no és gens estranya, atesa la natura 

manual i de baixa qualificació dels treballs a què opta aquest informant. De fet, part dels seus 

companys de feina -a la darrera ocupació eventual- eren nord-africans amb escàs coneixement 

tant de català com de castellà. 
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3.4.6 Síntesi dels perfils i alguna hipòtesi de futur  

En aquesta secció 3.4 hem intentat d’agrupar els infomants en funció d’algunes de les seves 

caracter´ístiques, concretament de les seves tries de llengües en tres sectors de les seves 

xarxes socials considerats rellevants, i hem mirat d’analitzar les característiques dels subgrups 

obtinguts. Podem dir que hem pogut dividir el contínumm multidimensional amb què ens 

enfrontàvem a tres grans subgrups essencials (subgrups II, III i IV), als quals podem afegir un 

quart subgrup menys homogeni i probablement de menys entitat (subgrup I). 

 

Els tres grans subgrups esmentats es diferencien en primer lloc per l’ús del català en les seves 

xarxes: el català és llengua predominant en la vida social dels integrants del subgrup II, 

mentre que té un paper important però secundari per als del subgrup III i té un rol més aviat 

minso en la vida social del subgrup IV (d’ara endavant, respectivament, SII, SIII i SIV). 

També el coneixement de català, més alt a SII que a SIII i SIV, sembla contribuir a la 

descripció dels grups. Igualment, la comoditat per expressar-se en català és superior a SII que 

a SIII, i en aquest superior a la de SIV. 

 

Aquests trets essencialment sociolingüístics no són, però, els únics trets que semblen 

diferenciar els tres subgrups. L’anàlisi no ha pogut detectar cap diferència marcada pel que fa 

a l’origen lingüístic o geogràfic d’aquests subjectes, però, en canvi, sí que ha detectat una 

lleugera discrepància d’estatus socioeconòmic -o, si més no, professional- entre els diferents 

subgrups. De fet, SII estaria situat lleugerament per sobre de SIII en la piràmide social, i 

aquest ho estaria en relació amb SIV. El nivell d’estudis seguiria una distribució similar, amb 

menys estudis com menys ús de català -o a la inversa-, però sempre de forma molt moderada. 

Una tercera dada important identificada aquí sembla ser la distribució geogràfica: els 

subjectes provinents de la perifèria industrial de Barcelona han tendit a situar-se cap a la zona 

de menys ús de català, mentre que els subjectes de fora de la Regió I s’han col·ocat a les 

primeres posicions en l’ús del català. 

 

En canvi, d’altres dades s’han mostrat poc o gens rellevants, com ara el consum de productes 

culturals en català o el coneixement de català a les xarxes socials dels informants. En relació 

amb aquest darrer tema, cal assenyalar que en la mesura que el coneixement de català s’estén 

per tot el teixit social del país, aquesta variable va perdent lògicament la seva validesa per 
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destriar grups socials
9
. De fet, cal reconèixer com a mancança greu del qüestionari el fet que 

presenti tanta precisió en allò que té a veure amb els graus més baixos de competència 

(Algunes paraules, Algunes frases soltes, etc.) i que despatxi amb una única categoria (Amb 

total fluïdesa -As a native speaker- a la versió anglesa) els punts superiors de l’escala. Una 

subdivisió més acurada hauria permès probablement de fer una anàlisi més precisa. 

 

D’altra banda, alguns dels resultats obtinguts semblen més aviat atribuïbles a l’atzar de la 

selecció d’informants i al seu escàs nombre més que no pas a cap altra raó. Així s’explicaria 

la lleu tendència ja assenyalada anteriorment a trobar més parlants joves als gups de menys ús 

de català que no pas als d’un ús superior. 

 

La majoria dels subjectes analitzats aquí no s’havien emancipat en el moment de realitzar 

l’entrevista. Hem assenyalat en un apartat anterior que l’emancipació contribuirà 

probablement a un augment de l’ús del català, si més no en els paràmetres que aquí estem 

manejant. Quina base tenim per plantejar una tal hipòtesi? La comparació entre l’índex d’ús 

de català que hem fet servir fins ara amb un altre índex elaborat partint de les mateixes dades 

però sense incloure les dades familiars en el còmput permet comprovar com descartar les 

famílies fa que una part considerable dels subjectes conegui un creixement en l’ús del 

català, i fins i tot que en alguns casos es passi a un subgrup en què es fa més ús del català. 

Les diferències queden reflectides al gràfic 17. 

 

 

                                                 
9
 Recordem que segons el cens de 1991 la capacitat de parlar català a Catalunya ja se situava en el 78,8% per 

a la franja de 20-24 anys, i de 87,2% per a la franja de 15-19 (Boix, 1997: 144); això implica que en el 

moment de fer aquest treball com a mínim un 80% del jovent català era capaç de parlar aquesta llengua. 
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Gràfic 17: Ús lingüístic general amb i sense àmbit familiar

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

3 8 4 7 19 1 15 5 16 10 18 6 9 2 14 20 12 17 13 11

Us (fam, fei, amis)

Us (fei, amis)

 

 

 

En tots els altres, la supressió de l’àmbit familiar implica guanys per a l’ús del català, en 

alguns casos molt substancials. L’informant 4 passa de SII a SI, i gairebé igual fa l’informant 

15, mentre els informants 9 i 2 passen de sIII a SII i l’informant 13 abandona el darrer grup i 

passa a SIII. D’altres canvis menors tenen el mateix signe d’increment del català. En tot 

aquest procés no és estrany el paper de les parelles: recordem que 3 era a SI perquè estava 

aparellat amb un catalanoparlant i havia fet del català la seva llengua familiar. De fet, 

l’informant 4 va descriure el seu ús lingüístic amb el seu futur cònjuge en els mateixos termes 

que 3, de manera que alguna evolució en el sentit apuntat sí que resulta certament previsible. 

Tanmateix, cal ser extremament prudents en aquest punt, i aquí ens limitem a suggerir aquesta 

possibilitat com a mera hipòteis de treball. 
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4. Conclusions: coneixements i usos lingüístics entre el jovent 

castellanoparlant bilingüitzat de Catalunya 

Aquest informe tenia com a objectiu experimentar en una prova pilot un qüestionari adreçat a 

avaluar el coneixement de català i les pautes de comportament del jovent castellanoparlant de 

Catalunya. Un cop aplicat el qüestionari a un grup de 20 subjectes seleccionats parcialment a 

partir de l’enquesta Inuscat i mitjançant el procediment de bola de neu, els investigadors han 

obtingut un conjunt considerable d’informacions de diversa mena.  

 

En primer lloc, hom ha comprovat la utilitat del qüestionari present, bo i detectant-hi una sèrie 

de limitacions que caldrà superar en la mesura que s’hagi d’emprar de cara al futur. En aquest 

sentit, els investigadors han formulat una sèrie de recomanacions de millora i han 

experimentat algunes vies alternatives a les proposades en el protocol original que encara 

caldrà acabar de replantejar. 

 

En allò que té a veure amb el coneixement i els usos lingüístics dels informants, els resultats 

d’aquest estudi pilot proporcionen una sèrie d’informacions que poden resultar d’utilitat en el 

futur de la recerca sociolingüística i de la planificació lingüística a Catalunya. Segurament la 

millor manera de sintetitzar els resultats aquí obtinguts seria dir que els informants i, per 

extensió, les seves xarxes socials, han incorporat el català al seu repertori comunicatiu de 

forma majoritària i activa. Si bé és cert que es detecten diferències considerables entre 

individus, podem dir que el col·lectiu estudiat en conjunt no únicament disposa d’un 

coneixement notablement elevat de llengua catalana, sinó que en fa un ús considerable en la 

seva vida professional, associativa i privada. Dit en altres paraules, tot i que en la majoria de 

casos no l’hagin tingut com a primera llengua, el català juga un paper objectivament molt 

significatiu en la vida de bona part -si no tots- els subjectes analitzats. I no només això. Tenim 

indicis -de moment, només indicis- que en un futur pot continuar creixent el paper que juga el 

català per a aquests ciutadans, sobretot a mesura que els fills bilingüitzats s’emancipin dels 

pares unilingües amb qui encara viuen, i, en definitva, a mesura que les generacions 

d’unilingües vagin deixant pas a les noves cohorts de castellanoparlants bilingüitzats.  

 

En aquest estudi hem proposta una primera classificació del contínuum que formen els 

castellanoparlants bilingüitzats en tres grans grups: un subconjunt format per aquells que 

converteixen el català en la seva llengua d’ús predominant, un segon col·lectiu per a qui el 
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català és una eina usada de forma habitual però només secundàriament, i un darrer col·lectiu 

per a qui les habilitats d’emprar el català tenen poca plicació habitual. Igualment, hem intentat 

caracteritzar mínimament aquests col·lectius des de diverses perspectives lingüístiques i 

socials. 

 

La qüestió clau ara i ací, i una que no podem aclarir sense un estudi que es plantegi partint 

d’una mostra autènticament representativa, és la de la generalitzabilitat de les dades i els 

resultats obtinguts. En la mesura que els resultats presentats fossin extrapolables a un 

percentatge significatiu de ciutadans catalans de primera llengua castellana, aquests resultats 

suggeririen que la divisió dels ciutadans de Catalunya en dues comunitats, una de 

catalanoparlants (més o menys bilingüitzats en castellà), i una de castellanoparlants 

(monolingües o bilingües receptius com a molt) estaria esdevenint ja a hores d’ara un element 

retòric anacrònic a causa de la seva falta de contacte amb la realitat, com a mínim entre els 

nascuts a Catalunya. Les dades aquí analitzades confirmen l’existència d’una franja 

potencialment important de ciutadans de primera llengua castellana que fan ús quotidià de la 

seva segona llengua, en bona part se senten tan segurs en aquesta llengua com en la seva 

llengua familiar, i fins i tot poden preferir el català al castellà a l’hora d’expressar-se. Sabíem 

que aquest col·lectiu existia: els resultats d’aquesta enquesta pilot  mostren la profunditat de la 

seva bilingüització en català, i això sense que encara s’hagi dut a terme una explotació 

exhaustiva dels materials mitjançant les tècniques específiques d’anàlisi de xarxes, fase de la 

qual caldria valorar-ne acuradament tant la viabilitat com la conveniència. 

 

Per tant, més enllà de l’explotació dels materials recollits en aquesta fase, el problema és i 

serà a esbrinar fins a quin punt podem projectar aquestes conclusions a un segment 

significatiu del jovent castellanoparlant de Catalunya, i quines dimensions i característiques 

assoleix realment aquest col·lectiu. Volem assenyalar que aquest treball ha patit en certa 

mesura la tensió contradictòria entre les perspectives macrosociolingüística i 

microsociolingüística. El qüestionari emprat és sens dubte una eina d’anàlisi pensada per a 

estudis de natura macrosocial i quantitativa. La seva aplicació a col·lectius excessivament 

reduïts -com l’analitzat aquí- no es fa sense problemes greus, sobretot tenint en compte la 

natura no representativa de la selecció de subjectes. D’altra banda, la natura tancada del 

qüestionari ha impedit la recollida de dades de caire qualitatiu que haurien enriquit molt més 

una anàlisi de tipus microsociolingüística. Així doncs, sembla de la màxima rellevància que 

ebn un futur s’apliqui el qüestionari a mostres més grans i sobretot més representatives 



 
51 

representatives, que  fóra aconsellable de basar en una explotació de les dades 

macrosociolingüístiques a disposició dels investigadors (censos i padrons, treballs tipus 

Enquesta Metropolitana de Barcelona, etc.). 

 

Sigui quin sigui el destí final del qüestionari utilitzat, caldria sospesar la necessitat de no 

restringir aquest estudi als “castellanoparlants bilingüitzats”, sinó d’estendre’l a la totalitat 

dels subjectes de castellà llengua priemra o fins i tot a la totalitat del jovent català, 

independentnment de la seva primera llengua. Resulta evident que només una iniciativa 

d’aquestes característiques permetrà saber quin és l’abast real de cadascun dels grups 

assenyalats en el jovent de castellà L1, i només un estudi com aquest permetrà esbrinar si els 

seus coetanis catalanoparlants tenen unes subagrupacions comparables o presenten d’altres 

formes d’agrupament. 


