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Introducció

Aquest mòdul ens introduirà en la demolingüística, subdisciplina que estudia

la realitat sociolingüística des d’una perspectiva macrosocial. Els estudis de-

molingüístics són molt útils per a contextualitzar i estudiar la realitat socio-

lingüística de grans territoris i grans masses de població. És per aquest motiu

que té importants avantatges perquè, en mesurar la realitat des d’un prisma

macroscòpic, permet obtenir dades representatives d’una societat.

Podem utilitzar la demolingüística de manera autònoma, per a l’anàlisi gene-

ral d’una societat o de la situació d’una llengua. Però també podem comple-

mentar-la amb recerca qualitativa, per tal d’aprofundir en els mecanismes que

expliquen el comportament social.

Per començar, ens introduirem en la demolingüística com a subdisciplina i

en delimitarem l’objecte d’estudi alhora que identificarem la perspectiva que

utilitza. A continuació ens ocuparem de les qüestions metodològiques que cal

tenir en compte i de les ferramentes que s’utilitzen. En tercer lloc, es farà un

breu repàs dels marcs teòrics sobre els quals s’ha desenvolupat aquesta matèria.

A continuació, es tractaran algunes qüestions bàsiques referents a l’anàlisi de

les dades i es mostraran diverses tècniques estadístiques. Finalment, es farà un

breu repàs de les diferents etapes que ha viscut la recerca demolingüística als

territoris de llengua catalana.

Així, doncs, en aquest mòdul adquirirem els coneixements necessaris per a

interpretar les enquestes i els grans estudis sociolingüístics quantitatius. Es

farà especial èmfasi en l’anàlisi crítica de les dades demolingüístiques, que es

poden trobar disponibles en informes, o bé la seua interpretació en la premsa

i altres mitjans de difusió.

També s’oferiran les ferramentes crítiques suficients per tal que es puguen in-

terpretar dades demolingüístiques i es destacaran els elements que cal consi-

derar rellevants en una recerca demolingüística.

Un advertiment final: no és un manual d’estadística ni aprofundeix en els

principis matemàtics sobre els quals descansa la subdisciplina; això és objecte

d’altres tipus de manuals.

Nota

La recerca demolingüística dis-
posa de les ferramentes per a
obtenir dades representatives,
mentre que la recerca quali-
tativa aprofundeix i copsa les
pròpies interpretacions dels in-
dividus sobre la realitat que els
envolta i s’endinsa en la cerca
dels mecanismes que operen
de rerefons.
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Objectius

Un cop llegit i estudiat el contingut d’aquest mòdul i les lectures que s’hi

recomanen, l’estudiant estarà en disposició d’assolir els objectius següents:

1. Conèixer l’origen de la demolingüística i el seu desenvolupament en els

territoris de llengua catalana.

2. Distingir les diferents tipologies de recerca demolingüística.

3. Saber interpretar críticament un estudi i examinar l’objecte d’estudi de

cada recerca i les problemàtiques lligades amb aquesta tria.

4. Reconèixer els punts clau per a avaluar la situació sociolingüística d’una

llengua o d’un territori a partir de la lectura dels resultats dels estudis de-

molingüístics i de la correcta interpretació dels encreuaments entre vari-

ables.
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1. La demolingüística com a subdisciplina entre la
sociolingüística i la demografia

Les diferents subdisciplines de la sociolingüística es poden disposar a sobre

d’un pla formant tres eixos:

• L’eix de la lingüística, amb les subdisciplines interessades en la llengua

com a estructura. Tracten el sistema de la llengua.

• L’eix de la psicologia, amb les subdisciplines interessades en la llengua com

a conducta individual.

• L’eix de la sociologia, amb les subdisciplines interessades en la llengua com

a producció social, resultat de la interacció.

Com es pot veure en el gràfic, la demolingüística és una subdisciplina que

se situa a la part més exterior del pol sociològic, en l’àrea dominada per la

demografia. Per tant, és de les subdisciplines més allunyades dels pols de la

lingüística i la psicologia. Això és perquè tant el pol de la lingüística (com a

estudi de l’estructura de la llengua), com l’estudi de la conducta de l’individu

des del pol de la psicologia, tenen un pes molt perifèric en la subdisciplina. La

demolingüística tracta les qüestions sociolingüístiques des d’una perspectiva

macrosocial.

Per contra, la sociologia de la llengua, en la seua perspectiva més macrosocial,

és una de les disciplines més properes a la demolingüística, pel fet que també

tracta les llengües i la seua relació amb els grans volums poblacionals des d’una

perspectiva macrosocial. Amb tot, la demolingüística és una subdisciplina amb

un enfocament empíric i quantitatiu, mentre que la sociologia de la llengua

té un enfocament molt més teòric.

Referència bibliogràfica

F.�Xavier�Vila�i�Moreno
(2004). “De l’ús al coneixe-
ment: algunes reflexions so-
bre la promoció de la llen-
gua al sistema educatiu”.
A: F. Vallverdú (ed.). Jorna-
des de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans a
Vic (17 i 18 d’octubre de 2003)
(pàg. 149-177). Vic: Institut
d’Estudis Catalans / Univer-
sitat de Vic / Ajuntament de
Vic.
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Espai de recerca llengua-i-societat o sociolingüística en sentit lat

Font: F.�Xavier�Vila�i�Moreno (2004). “Aportacions de les altres ciències socials a la sociolingüística catalana”. Caplletra (núm.
37, pàg. 97)

1.1. Sis preguntes sobre la demolingüística

• Què�és� la�demolingüística? La demolingüística és la subdisciplina que

aplega les tècniques demogràfiques i macrosociològiques per a l’anàlisi so-

ciolingüística de grans volums poblacionals.

• Qui�fa�demolingüística? Les grans administracions, habitualment els go-

verns i les administracions supralocals, tenen capacitat per a desenvolupar

grans operacions estadístiques per a quantificar i analitzar les qüestions

sociolingüístiques relacionades amb la població. L’anàlisi demolingüísti-

ca la desenvolupen aquestes administracions o bé investigadors indepen-

dents que disposen d’accés a aquestes dades.

• Com�es�fa�demolingüística? La demolingüística utilitza les tècniques ma-

croscòpiques habituals en operacions estadístiques: els censos, els padrons

o les enquestes.

• On� es� fa� la� demolingüística? L’anàlisi demolingüística és possible en

qualsevol país, però a les societats amb un alt grau de multilingüisme és

on desperta major interès la subdisciplina. Amb tot, fins i tot les societats
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amb major grau d’homogeneïtat ètnica són d’interès per a la demolingüís-

tica, en tant que les competències lingüístiques, les ideologies i la variació

lingüística també hi són diverses.

• Quan�s’ha�fet�demolingüística? La demolingüística, tal com l’entenem

contemporàniament, té un origen molt recent. No és un fet gens estrany,

ja que les disciplines de les qual beu, com la sociologia, la demografia i

la sociolingüística, també són força recents en comparació amb altres ci-

ències.

Dades

La cronologia de censos amb qüestions sociolingüístiques és la següent:

1846 Bèlgica, 1850 Suïssa, 1851 Irlanda, 1857 Hongria, 1861 Itàlia, 1871 Canadà, 1880
Àustria, 1880 Finlàndia, 1881 Índia, 1881 Escòcia, 1890 Estats Units, 1891 Gal·les, 1897
Rússia...

A excepció del cens italià de 1861, que obtenia dades de la ciutat catalanoparlant de
l’Alguer, podem considerar que el primer cens sociolingüístic als territoris de parla cata-
lana es du a terme l’any 1975, a la província de Barcelona.

• Per�què�es�fa�demolingüística? Les raons que motiven l’existència de la

demolingüística són tan diverses com a la resta de disciplines científiques.

En el rerefons hi ha l’interès humà per conèixer la societat i millorar-la.

1.2. Disciplines a partir de les quals es desenvolupa la

demolingüística

1.2.1. La demografia

La demografia es basa en tres esdeveniments poblacionals: els naixements, les

defuncions i les migracions. Una de les primeres institucions a registrar els

esdeveniments demogràfics va ser l’església catòlica, que a partir del Concili

de Trento (1545-1563) estableix l’obligació de registrar els baptismes, els ma-

trimonis i les defuncions. Però no és fins a un segle després que s’inicia l’estudi

d’alguns d’aquests registres, amb una perspectiva similar al que actualment

coneixem com a demografia. John Graunt és considerat el pare de la demo-

grafia, amb la publicació d’un estudi sobre la mortalitat a Londres l’any 1662:

Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality. Aquest estudi

tenia, com a objectiu últim, observar els fluxos de mortalitat de la ciutat per

tal de preveure les pestes. I ho feia a partir d’uns butlletins que es produïen

setmanalment per tal d’informar dels morts des del segle XVI. Aquests butlle-

tins van incorporar a partir de 1629 també les causes de la mort. Pocs anys més

tard Edmund Halley, descobridor del cometa amb el seu nom, també va fer

una de les principals aportacions a la demografia, calculant l’esperança de vida

a Wrocław (abans Breslau, Polònia) fent la mitjana de l’edat de les persones

mortes durant un període de temps. L’esperança de vida va resultar de 30 anys.

Referència bibliogràfica

M.�Ó�Gliasáin (1996). The
Language Question in the Cen-
sus of Population. Dublín: Lin-
guistics Institute of Ireland.
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1.2.2. La sociologia

L’origen de la sociologia també és molt recent, a partir de finals de segle XVIII,

en un context d’industrialització i urbanització. La intenció d’entendre el

comportament humà en societat des d’una perspectiva racional és molt recent;

anteriorment, aquesta comprensió es fa a partir del pensament transmès d’una

generació a una altra, expressat en termes bàsicament religiosos.

Auguste Comte (1789-1857), contemporani dels socialistes utòpics, encunya

el terme sociologia, però qui es considera pare de la sociologia moderna és Emi-

le Durkheim (1858-1917), també d’origen francès. Durkheim posa les bases

d’una sociologia empírica i utilitza els registres demogràfics per a muntar la

seua tesi principal a El suïcidi (1897), on demostra que un fet circumscrit a

decisions individuals, com és el suïcidi, té plena relació amb les característi-

ques socials que envolten el fet social. Així, comprova que el suïcidi és molt

més freqüent entre protestants que entre catòlics, i estudia la influència de

la família i el divorci, així com altres factors socials que s’associen amb una

decisió individual.

1.2.3. La lingüística i la sociolingüística

La lingüística té un origen molt més antic que la demografia i la sociologia.

Ja durant el segle VIII aC s’estudiava el sànscrit i la seua gramàtica. Amb tot,

Ferdinand de Saussure (1857-1913) és considerat el fundador de la lingüística

moderna. En el seu programa la lingüística és deliberadament asocial. Saussure

diferencia entre la llengua (sistema de signes) i la parla (ocurrència concreta de

la llengua quan un parlant es comunica), i el seu interès es dirigeix únicament i

exclusivament cap a aquest sistema independent de les ocurrències de la parla.

No és fins mitjan segle XX que apareix la sociolingüística tal com la coneixem

actualment.

El concepte apareix per primer cop de mans d’un filòsof i poeta, Haver C.

Currie, l’any 1952, i la tesi doctoral Languages in Contact d’Uriel Weinreich,

de l’any 1953, es considera la primera obra sociolingüística. Posteriorment ar-

riben altres articles, com Diglossia de Charles Ferguson (1959), que situen la

distribució funcional de les llengües en el centre d’interès de la disciplina. Fi-

nalment, almenys en el món anglosaxó se sol considerar que l’any 1964 la

disciplina es consagra, en el marc d’una trobada al Summer Institute of Lin-

guistics centrada en la relació entre llengua i societat. L’any 1966 William La-

bov publica The Social Stratification of English in New York City, on analitza l’ús

diferenciat de la llengua segons l’estratificació social de la població de Nova

York. Amb aquesta obra s’inaugura la sociolingüística més atenta a la llengua

com a estructura, el variacionisme. L’any 1972, Joshua Fishman, sociolingüis-

ta per antonomàsia del contacte de llengües, publica The sociology of language:

an interdisciplinary social science approach to the study of language in society.

Referència bibliogràfica

Joshua�A.�Fishman (1972).
The sociology of language: an
interdisciplinary social scien-
ce approach to the study of lan-
guage in society. Rowley: New-
bury House [trad. castellana
(1995). Sociología del lenguaje.
Madrid: Cátedra].
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Amb tot, Boix i Vila mencionen alguns precedents històrics de la sociolingüís-

tica similars als de la lingüística, entre els quals:

• La codificació del sànscrit per Panini (circa 400 aC)

• L’aprenentatge de segones llengües amb mètodes d’ensenyament bilingüe

durant l’imperi assiri

• La planificació de l’ús del quítxua com a llengua oficial per part de l’imperi

inca

• Les propostes de Ramon Llull per a la revernacularització del llatí com a

llengua col·loquial

1.3. L’origen de la subdisciplina

Referència bibliogràfica

Emili�Boix;�F.�Xavier�Vila
(1998). Sociolingüística de la
llengua catalana. Barcelona:
Ariel.

En un recorregut paral·lel al de la sociolingüística, la demolingüística tal com

la coneixem ara, es forma al Canadà al llarg de la dècada dels anys 60, sobretot

entre investigadors de la província francòfona del Quebec. Però per a entendre

per què neix al Canadà, cal tenir present la distinció entre els dos principis

sobre els quals es poden desenvolupar les polítiques lingüístiques:

• El principi de personalitat

El Canadà: la demolingüística i el principi de personalitat

El Canadà és un estat bilingüe on els serveis públics estatals han de ser accessibles en
anglès i francès. De fet, la població que sap parlar les dues llengües no és majoritària, i hi
ha importants bosses de població que desenvolupen la seua activitat només en una de les
dues llengües. Així, la política lingüística estatal es desenvolupa sota el principi de perso-
nalitat: el ciutadà pot triar la llengua dels serveis estatals. Amb tot, les diferents províncies
canadenques desenvolupen polítiques lingüístiques pròpies i només Nova Brunswick és
oficialment bilingüe.

• El principi de territorialitat

Referència bibliogràfica

Jean-Guy�Prevost;�Jean-Pi-
erre�Beaud (2002, hivern).
“Statistical inquiry and the
management of linguistic
plurality in Canada, Belgium
and Switzerland”. Journal of
Canadian Studies.

http://www.politique.uqam.ca/upload/files/PDF/PDF-54-Statistical_inquiry.pdf
http://www.politique.uqam.ca/upload/files/PDF/PDF-54-Statistical_inquiry.pdf
http://www.politique.uqam.ca/upload/files/PDF/PDF-54-Statistical_inquiry.pdf
http://www.politique.uqam.ca/upload/files/PDF/PDF-54-Statistical_inquiry.pdf
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Bèlgica: la demolingüística i el principi de territorialitat

Bèlgica s’ordena territorialment i lingüísticament en dos territoris: Flandes (la llengua
oficial del qual és el neerlandès) i Valònia (la llengua oficial del qual és el francès). La
legislació obliga que les respectives institucions de l’Estat funcionen només en la llengua
oficial corresponent a cada territori, indiferentment de la composició demolingüística.

Aquesta configuració lingüística a partir de territoris ben definits va fer que l’any 1947
Bèlgica prohibís l’elaboració de censos lingüístics per tal d’evitar la mobilitat de les fronte-
res territorials internes i consolidar l’ordenació territorial de l’Estat. La base d’aquesta po-
lítica bé es podria sustentar en la dita anglesa “Good fences make good neighbours” (‘unes
bones tanques fan bons veïns’).

A més d’aquests dos territoris, la capital, Brussel·les, és una ciutat originàriament neer-
landòfona que a partir del segle XIX comença a francesitzar-se. Actualment la ciutat és
oficialment bilingüe i els francòfons hi són majoria. Les administracions s’han de dirigir
al ciutadà en la llengua que ell triï, a més de senyalitzar, etc. en les dues llengües: és a
dir, s’hi aplica el principi de personalitat. En els darrers anys els fluxos poblacionals de
francòfons i neerlandòfons al voltant de Brussel·les són un dels temes candents que fan
trontollar el principi de territorialitat sobre el qual se sustenta la unitat de l’Estat belga.
El reportatge “Junts o separats” , emés per TV3 el 12 de desembre de 2010, recull aquesta
situació.

No és casual, doncs, que l’origen de la demolingüística tingui relació amb les

polítiques lingüístiques basades en el principi de personalitat i no amb les

basades en el de territorialitat.

Per a les primeres, la composició demolingüística del territori té una rellevàn-

cia cabdal a l’hora de desplegar la legislació i els drets lingüístics dels ciuta-

dans, mentre que per a les segones (com hem comentat respecte de Bèlgica),

els canvis en la composició demolingüística tenen una importància secundà-

ria en el desenvolupament de la vida política.

1.4. El desenvolupament de la demolingüística

1.4.1. La definició de la demolingüística

F. Xavier Vila i Moreno defineix la demolingüística d’una manera clara i con-

cisa:

“Anàlisi de la dimensió, l’estructura, l’evolució i les característiques generals dels grups
lingüístics, considerats des d’un punt de vista quantitatiu.”

I reforça aquesta definició d’aquesta manera:

“En altres paraules, la demolingüística estudia estadísticament l’estructura i la dinàmica
dels grups lingüístics i les lleis que regeixen aquests fenòmens. Els límits amb la sociologia
de la llengua són òbviament difusos, tot i que la demolingüística se centra en l’anàlisi
dels fluxos i els contingents dels grups lingüístics.”

F. Xavier Vila i Moreno (2009). “Apunts sobre la recerca demolingüística en el domini
català”. Actes de la Primera Jornada de Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT (pàg. 7). Bar-
celona: Institut d’Estudis Catalans (“Xarxa Cruscat”, 5).

Joaquim Torres afirma que

Referència bibliogràfica

Rafael�L.�Ninyoles (1989).
Estructura social i política lin-
güística. Alzira: Ed. Bromera
(“Graella”).

http://www.tv3.cat/videos/3260890
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
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“La demolingüística estudia, des d’una perspectiva macrosociològica, la mida, el reparti-
ment i la dinàmica dels grups lingüístics, definits per variables com els coneixements,
l’adquisició i els usos de les diferents llengües en presència. La matèria es troba a la conflu-
ència de la demografia i de la sociologia de la llengua. La recerca demolingüística s’efectua
a partir de reculls de dades poblacionals que contenen informació lingüística, com són els
censos amb preguntes sobre llengües i les enquestes quantitatives que també en tenen.”

Joaquim Torres (2011). “La demolingüística en els territoris de llengua catalana”. Treballs
de Sociolingüística Catalana (núm. 21, “La sociolingüística catalana, balanç i reptes de
futur”, pàg. 183).

La definició de la demolingüística ha de tenir en compte quatre aspec-

tes:

• Parteix d’una perspectiva macrosocial

• Fa anàlisi sincrònica: mesura del nombre de parlants i el seu repar-

timent social

• Fa anàlisi diacrònica: mesura els fluxos d’aquests efectius, i per tant,

el canvi

• A més de descriure la realitat, pretén fornir un constructe teòric per

a explicar la relació entre llengua i societat a un nivell macrosocial

En el Diccionari de la llengua catalana (DIEC) no trobem la definició de demo-

lingüística. Però sí que hi trobem altres disciplines generals, com la lingüística,

la sociolingüística, la sociologia, i fins i tot les d’algunes subdisciplines com

l’etnolingüística o la psicolingüística. La demolingüística tampoc es defineix

als diccionaris en altres llengües, com l’Oxford o el Collins, en anglès. A pesar

d’això, de manera similar al que ocorre en el DIEC, apareixen conceptes molts

similars, com ara linguistics, sociolinguistics, neurolinguistics, ethnolinguistics o

psycholinguistics.

Pel que fa a les enciclopèdies, la demolingüística sí que hi té entrada, a la Gran

Enciclopèdia Catalana:

“[ling] Disciplina que combina elements de la lingüística i la demografia per tal d’obtenir
una descripció demogràfica basada en la llengua, o llengües, d’una determinada zona o
regió.”

No apareix, però, a cap de les altres grans enciclopèdies: l’Encyclopedia Britan-

nica, l’Enciclopedia Espasa, l’Enciclopèdia Larousse i l’Enciclopèdia Brockhau.

En les enciclopèdies obertes el terme té major rellevància. A pesar que en

l’edició en català de la Wikipedia la demolingüística no gaudeix d’espai propi,

sí que disposa d’un breu text en la versió en anglès. S’hi defineix la demografia

lingüística (linguistic demography) com l’estudi estadístic de les llengües en to-

tes les poblacions, i es remarca que conèixer el nombre de parlants d’una llen-

gua no és senzill, pel fet que les estimacions poden divergir considerablement.

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/53859/pdf_126
http://en.wikipedia.org/wiki/Demolinguistics
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Entre els problemes que ha d’afrontar aquesta disciplina, destaca la divergèn-

cia pel que fa a la definició de llengua i dialecte, el multilingüisme individual i

la definició de la llengua inicial, o la insuficiència de censos en alguns països.

En el mateix article s’exposa el rànquing de les 10 llengües amb més parlants

(inicials), i es remarca la dificultat que comporta fer aquest recompte per al

xinès i l’àrab, ja que són llengües diverses però ètnicament unificades i, per

tant, difícils de definir des d’un punt de vista demolingüístic.

1.4.2. El naixement de la subdisciplina

La demolingüística és una subdisciplina incipient. De fet, totes les ciències so-

cials ho són. Dels avenços científics en física i altres ciències que s’enfronten

al món natural fins als primers plantejament científics per a analitzar la soci-

etat hi ha un lapse de temps molt important. La mateixa natura asocial de la

lingüística moderna, originada en una concepció sausseriana, es va reproduir

també en la lingüística catalana, i l’allunyament entre l’estudi de la llengua

i de la societat es constata contemporàniament en la docència de la discipli-

na, que es concentra en els departaments de filologia catalana i les facultats

d’educació. A pesar de la importància de l’estudi del contacte de llengües en

l’estudi sociològic dels territoris de llengua catalana, hi ha un cert camí diver-

gent entre les ciències socials i la lingüística que, en el cas de la demolingüís-

tica, es palpa de manera encara més colpidora.

En relació amb aquesta divisió entre els ciències socials i l’estudi del contacte

de llengües, Joshua A. Fishman s’hi referia de la manera següent:

“Però jo esperava que es desenvoluparia [la sociolingüística] amb una atenció més cen-
trada en les ciències socials que en la lingüística. En comptes d’això, fins i tot avui, la
part de la ciència social sovint està constituïda per les pàgines de The New York Times.
Difícilment qualsevol dels sociolingüistes més joves als EUA és un poc millor sociòleg
del que ho van ser els seus mestres. I, una generació després, això representa un terrible
error, perquè el resultat és que la seua ciència social no és bona i el que ells fan no té
interès per a les ciències socials.”

Joshua A. Fishman (2001). Handbook of language and ethnic identity (pàg. 283). Nova York:
Oxford University Press. (Traduït per Vila, 2009.)

El fet que la demolingüística sigui una subdisciplina de la sociolingüís-

tica es deu a l’estadi d’autonomia que no ha desenvolupat. No s’ha con-

format com un camp de recerca autònom, ni té presència autònoma en

la docència universitària, ni té vies de difusió i discussió pròpies, com

poden ser les revistes científiques.

Referències
bibliogràfiques

F.�Xavier�Vila�i�Moreno
(2009). “Apunts sobre la re-
cerca demolingüística en
el domini català”. A: Xarxa
CRUSCAT. Estudis de demo-
lingüística: actes de la Prime-
ra Jornada de Demolingüís-
tica de la Xarxa CRUSCAT
(pàg. 7-14). Barcelona: Insti-
tut d’Estudis Catalans (“Xar-
xa Cruscat”, 5).
Alan�F.�Chalmers (1990).
¿Qué es esa cosa llamada cien-
cia?. Ed. Siglo XXI (editat per
primer cop el 1976, en an-
glès).

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
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1.4.3. Les denominacions de la subdisciplina

Les diferents escoles locals de la subdisciplina han utilitzat una o altra de les

possibles denominacions. Al Canadà se n’ha fet referència com a demolinguis-

tics, a Austràlia (en referència a l’obra de Michel Clyne), Sud-àfrica o l’Índia

com a language demography, i la denominació de demography of language és re-

current en referència a l’obra d’Albert Verdoodt.

Vegem com ha evolucionat cronològicament l’ús d’aquests termes en anglès

en la bibliografia:

Ngram Viewer dels termes demolinguistics, language demography i demography of language.

Lectura de la imatge

Les primeres referències daten de 1972, com a language demography, tenint el seu major
auge a finals d’aquella mateixa dècada. Al llarg dels anys 80 aquest terme és substituït a
poc a poc pel de demolinguistics, que ja als any 90 és el més difós. En la primera dècada del
segle XXI sembla que es torna a la denominació originària de language demography. Com
a nota final, cal mencionar que la denominació demography of language no té rellevància
en la bibliografia.

http://books.google.com/ngrams/graph?content=demolinguistics%2Clanguage+demography%2Cdemography+of+language&year_start=1970&year_end=2011&corpus=0&smoothing=3
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2. Metodologia

2.1. Delimitació de l’objecte d’estudi

Una de les primeres coses que una recerca demolingüística ha de resoldre és la

delimitació del seu objecte d’estudi. Principalment, ha de delimitar tres qües-

tions clau: quin territori estudia, quina és la població del territori, i com defi-

neix i tracta els codis lingüístics que estudia.

2.1.1. Delimitació del territori

L’estudi demolingüístic és el que, a diferència de la resta de recerca sociolin-

güística, més necessitats té per a delimitar el territori que estudia. Per a estu-

diar quantitativament els parlants d’una llengua cal delimitar de manera clara

quin és el territori que es pren com a marc. En aquesta delimitació territori-

al, es pot utilitzar (i barrejar) tres criteris diferents: el lingüístic, l’històric i

l’administratiu.

El criteri lingüístic

El criteri lingüístic és el que comporta més obstacles. La pròpia delimitació

territorial de les llengües és problemàtica, i ha estat una de les principals qües-

tions que ha tractat la dialectologia i la geolingüística. Les llengües formen,

almenys en molts casos, continuums dialectals i això representa una dificultat

afegida per a delimitar-les. De fet, els mateixos conceptes de llengua i dialecte

no són clars per a la lingüística, i es prefereix parlar de varietats lingüístiques.

És en la dificultat per dibuixar límits clars entre les llengües que la de-

molingüística es troba amb obstacles per a delimitar territorialment el

seu propi objecte d’estudi.

Un exemple d’aplicació del criteri lingüístic: Benasc

La llengua catalana delimita amb dos de les tres llengües del seu voltant amb unes iso-
glosses poc clares. D’una banda, la delimitació amb la llengua occitana és poc clara a
la Fenolleda o al Capcir. I de l’altra, la delimitació amb la llengua aragonesa és també
complexa al nord de la Franja, al llarg de la Ribagorça, en una zona situada a les valls
altes de l’Éssera i l’Isàvena, i amb Benasc com a gran punt de referència. Aquestes dis-
putes filològiques en uns parlars de transició de difícil delimitació, es compliquen quan
darrere de les delimitacions hi ha també un importantíssim debat social, polític, i fins i
tot identitari. Nogensmenys, l’Enciclopèdia Catalana considera el parlar de Benasc com
un dialecte del català, de transició cap a l’aragonès. Tot i això, també es remarca que la
catalanitat del benasquès no ha estat generalment acceptada. Mentrestant la Gran Enci-
clopedia Aragonesa en fa una valoració més neutral, i considera que “en una buena parte
de sus características coincide con las hablas pirenaicas lingüísticamente aragonesas, y
en otra serie no menor de rasgos se manifiestan soluciones peculiares del catalán [...],
la convierte en una de las hablas de más difícil encasillamiento de toda la frontera ca-

Referències
bibliogràfiques

Martín Zorraquino i altres
(1995, pàg. 40)
Joan Coromines (1959). Els
noms dels municipis de la Ca-
talunya aragonesa.
Sanchís (1956)



© FUOC • PID_00194727 17 Demolingüística

talano-aragonesa. Buena parte de los investigadores que se han ocupado de ella se han
inclinado por su catalogación dentro del aragonés”.

Tot i que filològicament és més que necessari remarcar la transitivitat d’aquest parlar,
i tenint en compte la dificultat per delimitar-ne l’adscripció, en el camp de la demolin-
güística és necessari fixar uns límits clars per a les llengües, per tal de delimitar els nu-
clis de població subjectes a estudi, i quins no ho són. Les dues enquestes realitzades a la
Franja han seguit dos procediments distints: l’enquesta realitzada l’any 1994 per Martín
Zorraquino va seguir un criteri lingüístic i d’historicitat, mentre que l’enquesta realitzada
10 anys més tard pel Govern d’Aragó i la Generalitat de Catalunya, l’EULF04, va seguir
un criteri administratiu.

Així, en la primera enquesta es fa una profunda reflexió acadèmica a partir dels criteris
lingüístics. S’argumenta sobre la tria a partir de Joan Coromines i Sanchís, així com les
tesis doctorals que els autors mateixos de l’enquesta havien elaborat sobre els parlars de
la Ribagorça i la Llitera. Diuen, en referència al benasquès, que “a partir de la conside-
ración de las conclusiones de otros autores cualificados y de nuestros propios conocimi-
entos sobre la zona, hemos decidido no incluir en nuestro trabajo la encuesta sobre el
Valle de Benasque. Estimamos, ciertamente, de gran interés realizar un trabajo posterior
en Benasque, Bisaurri, Castejón de Sos, Chía, Sahún, Seira, Sesué y Villanova, pero, en
todo caso, el habla de dichos pueblos no puede considerarse encuadrada dentro de lo
que se denomina Franja Oriental de Aragón en cuanto territorio de filiación lingüística
inequívocamente catalana”.

El criteri històric

El criteri històric és el que atén a la historicitat de la llengua en un territori.

Les llengües difícilment han estat parlades des de sempre per la població que

habita un territori. Els fluxos poblacionals són la norma i, per tant, les llen-

gües advingudes són també allò habitual. La disposició de les llengües al món,

tal com la coneixem en l’actualitat, és conseqüència de guerres, emigracions,

extensió d’imperis, moviments de resistència, dialectalització, colonització de

terres despoblades, etc. El fet de definir quan una llengua pot ser considera

històrica en un territori és una qüestió sociolingüística, però també política.

De fet, defineix la historicitat d’una llengua aquell grup que té suficient poder

per a fer-ho.

Exemples

Alguns casos en què es palpa
la dificultat per definir la histo-
ricitat d’una llengua poden ser
Vencilló, Monsó o el Carxe, en
el cas del català, o Baiona en el
cas del basc.

Un exemple d’aplicació del criteri històric: Monsó i la Catalunya del Nord

Monsó és la capital del Cinca Mitjà, segona població més gran de la província d’Osca.
L’any 1997 l’Ajuntament hi va fer un cens sociolingüístic, amb l’assessorament del Con-
sello d’a Fabla Aragonesa. De les més de 12.000 persones empadronades majors de 14
anys que tenia la població, es van arreplegar 9.464 qüestionaris, una importantíssima
taxa de representativitat.

Pel que fa a les qüestions sociolingüístiques, fins a un 7,9% de la població va respondre
que parlava el català. Cal remarcar que el qüestionari era rígid pel que fa al nom de les
llengües2 , tot i les denominacions de català i aragonès no són les més comunes entre
els parlants mateixos d’aquestes llengües. Amb tot, fins a 752 persones van respondre
afirmativament sobre l’ús del català, ja fóra per un ús ocasional (274) o habitual (478).

Per altra banda, a la Catalunya del Nord l’any 2004 es va realitzar l’Enquesta d’usos lin-
güístics. En la seua explotació3, només el 4,5% de la població declara utilitzar habitual-
ment el català, ja sigui com a llengua preferent (3,5%) o conjuntament amb el francès
(1%).

Si atenem a les dades empíriques d’este tombant de mil·lenni tindríem força arguments
empírics, per bé que no tots, per entendre que proporcionalment Monsó té més parlants
de català que no pas la Catalunya del Nord. En haver de triar els límits per a una enquesta
sociolingüística a tots els territoris de llengua catalana, podríem arribar a considerar que
tindria més suport empíric la inclusió de la població de Monsó que no pas la Catalunya
del Nord.

(1)Vegeu: Gentil�Puig�i�Moreno
(2007). “Enquestes sociolingüís-
tiques a la Catalunya del Nord”.
Aïnes Noves (núm. 1). Perpinyà:
Premses Universitàries de Perpinyà.
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Amb tot, mai cap estudi sobre la situació de la llengua catalana, ni en un àmbit general
ni en un àmbit restringit, ha contemplat la possibilitat d’incloure Monsó en recerques
sociolingüístiques sobre la Franja. Les causes són clares, des d’un punt de vista històric:
no hi ha dubte que Monsó no és de predomini lingüístic català de forma històrica, fins al
punt que l’Avantprojecte de llei de llengües d’Aragó de 2001 declarava aquest municipi de
predomini lingüístic aragonès. Per contra, la Catalunya del Nord sí que és històricament
de predomini lingüístic català.

La historicitat de la llengua catalana a ambdós territoris és força diferent. La Catalunya del
Nord passa a formar de la corona francesa a partir del Tractat dels Pirineus l’any 1659, i és
un territori plenament catalanoparlant en aquell moment. No és fins l’any 1881, amb la
instauració de l’escola pública i obligatòria, en francès, que s’inicia la bilingüització plena
de tota la població nord-catalana. A principis del segle XX el francès ja és una llengua
parlada per la majoria dels escolars. A partir de la Primera Guerra Mundial la transmissió
lingüística intergeneracional del català comença a trencar-se de manera generalitzada
fins a arribar a la situació actual, en què el català manté molt pocs espais propis, i un ús
social molt restringit, mentre que el francès arriba a un 93% de parlants habituals1.

Per contra, Monsó és una població històricament de llengua aragonesa, amb abundant
documentació notarial en llengua aragonesa. Amb tot, la llengua aragonesa, que arriba
a la seua màxima extensió territorial al segle XIV, inicia un procés regressiu continu que
a l’inici del segle XXI l’ha deixada reclosa en algunes valls pirinenques. Així, la mateixa
enquesta de Monsó mostra que només un 10,1% de la població parla l’aragonès, ja siga
habitualment (4,6%) o ocasionalment (5,5%). De fet, l’existència d’estes altes quotes de
parlants de català i aragonès a Monsó tenen més a veure amb factors migratoris que no
pas amb factors històrics. De la població adulta de Monsó, segons el Cens lingüístic, una
quarta part era nascuda a la mateixa població (26,6%), poc més de la meitat a Aragó
(51,8%), sobretot a la província d’Osca, un 6,3% a Catalunya i un 15,2% a la resta de
l’Estat. Dels parlants de català (el 9%), pràcticament cap era autòcton de Monsó, només
un de cada onze. Per al cas de l’aragonès, el percentatge era similar: només el 12,6% dels
parlants d’aragonès era nascut a Monsó.

En definitiva, el cas de Monsó i el de la Catalunya del Nord són dos exemples clars que
mostren el pes del criteri històric en la delimitació dels estudis demolingüístics, per sobre
d’altres criteris, com el nombre de parlants de la llengua.

(2)6.- CONOCE alguna lengua y destrezas básicas: práctica hablada y entendimiento de la
lengua. ¿Habla o conoce alguna de las lenguas autóctonas de Aragón (aragonés o catalán)?
(Si la contestación es negativa, poner un círculo alrededor del 0. Sí la contestación es
afirmativa poner un circulo alrededor de los números que correspondan a su caso)

NO 0

SÍ 1 ARAGONÉS lo hablo habitualmente 1 / lo hablo ocasionalmente 2 / lo entiendo bien
3 / lo entiendo un poco 4

SÍ 2 CATALÁN lo hablo habitualmente 1 / lo hablo ocasionalmente 2 / lo entiendo bien
3 / lo entiendo un poco 4

(3)Vegeu: E.�Querol�(coord.);�E.�Chessa;�N.�Sorolla;�J.�Torres;�J.�A.�Villaverde (2007).
Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra,
Catalunya, Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.

El criteri administratiu

El criteri administratiu consisteix a encaixonar l’objecte d’estudi dintre els lí-

mits territorials de l’administració. L’administració pot ser de nivell estatal,

subestatal, comarcal o local. Aquesta decisió, però, tampoc està exempta de

problemes.

Un exemple d’aplicació del criteri administratiu: l’Enquesta de condicions
de vida i hàbits de la població

El criteri administratiu emana de la capacitat de les administracions per mobilitzar els
recursos necessaris per a engegar processos estadístics. Un dels exemples més clars que
reflecteix l’ús d’aquest criteri és l’enquesta sobre condicions de vida que des de l’any 1985

http://www.lafranja.net/?page_id=954
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
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es fa a l’àrea de Barcelona, amb un important nombre de preguntes sociolingüístiques.
L’estudi naix amb l’auspici de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. Aquesta
institució es crea l’any 1984 per un acord de la Corporació Metropolitana de Barcelona
(CMB) i altres institucions. Un dels principals impulsors n’és Pasqual Maragall, en aquell
moment alcalde de Barcelona pel PSC.

Es fa la primera enquesta l’any 1985 a 27 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, amb els límits administratius del que en aquell moment és la CMB. Només dos
anys més tard, el 1987, la Generalitat de Catalunya –mitjançant la Llei d’ordenació ter-
ritorial– dissol la CMB en una lluita política pel poder territorial entre la Generalitat de
Catalunya (CiU) i els ajuntaments de l’àrea de Barcelona (majoritàriament socialistes).
L’any 1990 l’enquesta es repeteix a cinc comarques: Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès
Occidental, Vallès Oriental i Maresme, que s’acabaran denominant Regió I de Catalunya.
L’any 1995 s’amplia l’enquesta amb dues comarques més, l’Alt Penedès i el Garraf, i es
passarà a denominar Regió Metropolitana de Barcelona. L’any 2000 l’enquesta s’amplia a
tota la província de Barcelona. I finalment, l’any 2006, i coincidint amb el fet que el
PSC presideix el Govern de la Generalitat, l’enquesta es fa a tot Catalunya, amb caràcter
d’estadística oficial. Queda patent la importància del criteri administratiu en la decisió
de la delimitació territorial de l’estudi.

Podeu veure els resultats de les enquestes amb l’anàlisi sociolingüística a Marina Subirats
(2012). Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle XXI.
Barcelona: L’Avenç.

2.1.2. Delimitació de la població

Hem vist com s’ha de delimitar territorialment l’objecte d’estudi, així com

diferents casos crítics relacionats amb la demolingüística catalana. En segon

lloc tractarem la delimitació de quina és la població que conforma el nostre

objecte d’estudi.

Els censos històrics solien comptabilitzar la població amb l’interès posat en els

tributs, per tal de cobrar els impostos a la població. El seu interès no era pas

demogràfic. Així, en aquests censos antics se solia comptabilitzar les llars, que

són la unitat d’habitatge familiar. Per exemple, els anys 40 del segle XIX Pas-

cual Madoz publica un important cens de poblacions espanyoles, el Dicciona-

rio geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (Madrid,

1845-50). S’hi recompten les poblacions, i per exemple, Guardamar hi consta

amb una població de 612 veïns i 2.237 ànimes. La diferenciació rau en els caps

de casa, que són la unitat tributària i considerada com “veïns”, i la resta de la

població, habitualment les dones i els fills sense casar.

Posteriorment, amb l’assoliment ple de drets de les dones, els recomptes de

població són universals, i no es fan distincions entre la població. Recordeu que

el sufragi femení es permet a l’Estat espanyol des de l’any 1931.

Amb tot, encara contemporàniament no és una tasca senzilla delimitar la po-

blació. Tot i que parega clar, cal associar la població amb el territori i els regis-

tres, i és una operació complexa.

• On es comptabilitza la població que té dos o més llocs de residència al llarg

de la setmana? Per exemple, on es comptabilitzen els estudiants que entre

setmana estudien fora de la seua llar familiar, i el cap de setmana tornen

a la seua població?

http://www.iermb.uab.cat
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• I què hem de dir de la població que resideix alguns mesos de l’any en una

població i la resta en altres, per exemple la població jubilada que passa

quatre mesos de l’estiu a la seua població d’origen i vuit a la ciutat on ha

treballat tota la vida?

• Es comptabilitza la població que resideix a un territori sense papers? Si

una persona accedeix a un país sense permís d’estada ni residència, però

hi resideix i fins i tot hi treballa, on es comptabilitza?

• Si una persona està empadronada a una població, i s’empadrona a una

altra població sense demanar la baixa en la primera, es comptabilitza dues

vegades?

Les qüestions anteriors són, en alguns casos, trivials des d’un punt de vista

sociolingüístic, i en altres, d’una importància cabdal. Per exemple, sobretot

a principis de la dècada passada, en plena onada d’enquestes sobre els usos

lingüístics, hi va haver un important problema per saber quanta gent residia

realment als territoris de llengua catalana sense permisos de residència ni tre-

ball. A més, la seua quantificació era transcendental sociolingüísticament, ja

que configuraven tota la població al·loglota que majoritàriament ni parlava, i

en alguns casos encara no entenia, la llengua catalana. Un gruix de població

molt rellevant sociolingüísticament que contrastava amb la població autòcto-

na de les velles onades migratòries, que tenia un grau major d’integració en

el país i coneixia les dues llengües.

Per a aclarir part dels dubtes que hem plantejat més amunt, el cens espanyol

de l’any 2011 inclou les instruccions següents:

• Hi heu d’incloure [en el cens]:

– Totes les persones que resideixin en aquest habitatge la major part de

l’any, encara que no tinguin lligams familiars

– Els fills/es estudiants que n’estan absents durant el curs acadèmic

– Els fills/es en custòdia compartida si resideixen en aquest habitatge la

major part del temps

• No oblideu d’incloure:

– Els nens/es petits o nounats

– Ni vós mateix si residiu aquí

En aquest cas, per exemple, l’única condició per a aparèixer al cens és la re-

sidència en un habitatge. Per tant, no es fa cap tipus de filtre previ per a la

població resident que no té permisos de residència o treball.
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Censos i padrons

Els processos censals són grans operacions centrades en l’estructura de la po-

blació i es realitzen cada 10 anys. Però els estudis demolingüístics requereixen

disposar d’informació més actualitzada de la població. És per això que habi-

tualment s’utilitzen dades padronals en l’elaboració de les recerques sociolin-

güístiques, o altres de diferents.

El cens és una operació estadística estatal que serveix per a comptabilitzar

tota la població de manera universal i les seues característiques. És la població

mateixa que respon els fulls censals amb la informació requerida. El primer

cens modern de població que fa l’Estat espanyol, amb les persones com a unitat

d’anàlisi, es fa el 1768 i és elaborat pel comte d’Aranda. Un segle més tard

s’inicien els censos oficials seriats, i des de l’any 1900 es fan cada dècada, i els

últims han estat els censos de 2001 i 2011.

El padró és un registre administratiu, que a diferència del cens, realitzen

els municipis. Les institucions estadístiques estatals s’encarreguen de coordi-

nar-lo. En alguns casos s’ha acompanyat l’operació del padró amb un full amb

qüestions sociolingüístiques, com és el cas del Padró de 1996 a Catalunya. Les

dades padronals solien aparèixer els anys acabats en 6, intercalant-se, per tant,

amb els censos. A partir de l’any 1996 el padró és continu, i se solen fer oficials

les dades anuals, tot i que s’actualitza automàticament amb les variacions que

incorporen els ajuntaments.

L’estimació�de�la�població�actual�(ePOBa) és el càlcul més actualitzat dispo-

nible sobre la població present. Té en compte la informació demogràfica dis-

ponible en cada moment: censos de població, naixements i defuncions, im-

migracions i emigracions, etc. Aquesta mesura de població té igual validesa

estadística que la resta i es considera com la millor aproximació possible al

nombre de població resident.

L’indicador�de�pressió�humana�(IPH) estima la càrrega de població que su-

porta un territori en temps real (diari), amb la suma de la població resident i

la població estacional. Se sol fer a partir de l’ePOBa i els fluxos de passatgers.

En l’actualitat s’utilitza el padró continu com a font per a delimitar la pobla-

ció estudiada i la seua estructura demogràfica bàsica. Amb tot, l’ePOBa i l’IPH

s’utilitzen extensament a territoris amb un flux important de població tem-

poral.

Exemples

El cas de les Illes Balears és possiblement un dels més afectats per la disparitat de fonts
de dades de població. Segons el Padró continu, hi havia l’1 de gener de 2011 1.113.114
d’habitants. Per contra, l’ePOBa, amb dades mensuals, quantificava la xifra en la mateixa
data amb 1.088.514. L’indicador de pressió humana de 2011, amb dades diàries de la gent
que és al territori, varia del mínim anual de 1.061.095 el dia 1 de gener fins al màxim
de 1.892.098 el dia 10 d’agost.

http://www.ine.es/daco/daco43/epoba/meto_resu.pdf
http://www.ibestat.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=8683c53f-6d05-4c3d-b029-a73b75042e71
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp259&file=inebase&L=0
http://www.ibestat.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=e91ffb58-6bdd-457c-bd25-ed2a201f57ae
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Un cas paradigmàtic pel que fa a l’ús de fonts estadístiques oficials divergents en les seues
xifres el trobem en dos estudis coetanis a les Illes Balears: el Baròmetre�de�la�comuni-
cació (2010) i l’Enquesta�modular (2010). El primer és un estudi de medis i consums
culturals fet per FUNDACC als tres territoris principals de llengua catalana, i l’altre és
un estudi general realitzat per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears. Ambdós estu-
dis tenen dades demolingüístiques molt interessants. Tots dos mostren una composició
demolingüística força similar de la població de les Balears. Però en quantificar en nom-
bres absoluts els parlants d’una o altra llengua hi ha un ball de xifres. En aprofundir en
aquesta informació, s’observa que les diferències són per les dades poblacionals de refe-
rència. El Baròmetre de la comunicació té com a referència el Padró continu de població,
que comptabilitza 928.191 habitants de 16 i més anys (any 2010). Per contra, l’Enquesta
modular té com a referent l’ePOBa, amb un univers de referència de gener de 2009 de
890.687 habitants de 16 i més anys. Aquests milers d’habitants de diferència provenen
de fonts estadístiques diferents.

Un altre cas, en aquesta ocasió per un recompte sobrerepresentat, és el d’Andorra. En
el registre publicat l’any 2011 es comptabilitzava 78.115 habitants, que representava el
8,1% de població menys que l’any anterior. A la llum de totes les evidències, aquesta
davallada en els registres de població era del tot improbable. Les autoritats mateixes del
país advertien que la davallada es devia a la depuració de les dades administratives dels
comuns (municipis andorrans). La davallada poblacional ja es detectava des de l’any
2008, però amb la depuració dels registres municipals havia aflorat estadísticament tres
anys més tard.

També és habitual que els estudis amb contingut sociolingüístic tinguen una

delimitació per edat. Aquest punt també afecta la delimitació de la població

d’estudi. Les dades sociolingüístiques dels censos de població habitualment

comptabilitzen la població de 2 i més anys, o de 4 i més anys en altres casos.

La raó és que una consulta sobre quina llengua parla un nen de menys de 2

anys té a veure més amb les actituds i els usos dels pares que no realment amb

el comportament de l’infant.

En el cas de les enquestes sociolingüístiques, el tall per edat és més alt encara

que en el cas dels censos. Sempre es fan a població adulta, habitualment de 15

i més anys. Pel que fa als estudis dirigits només a població jove solen treballar

amb edats d’entre els 15 i els 30 o 35 anys.

Enquestes

Una enquesta és un estudi d’una selecció representativa de persones. Aquestes

persones han de ser triades per tal de representar tota una població.

És per això que cal diferenciar clarament dos conceptes: l’univers i la mostra.

L’univers, també conegut com a població, és tota la població estudiada. Per

exemple, si ens referim a un estudi sobre tots els territoris de llengua catalana,

per exemple un cens, l’univers (o població) són els 13.583.000 habitants del

territori (any 2011). Per contra, una enquesta fa una selecció de persones que

són representatives del total de l’univers estudiat. I si enquesta 1.000 persones,

la mostra són les 1.000 persones que han respost a l’enquesta.

La mostra de població triada per a enquestar ha de ser representativa de la

població total (univers). És per això que s’utilitzen diferents mètodes de mos-

treig per a confeccionar-la: aleatori, estratificat, ponderat i multietàpic.
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• El mostreig�aleatori s’utlitza si no es disposa de cap informació prèvia so-

bre la població estudiada. Això vol dir que s’ha de seleccionar els enques-

tats amb algun mètode que assegure que són triats aleatòriament. Però no

és gens habitual fer un estudi d’una població de la qual no es disposa cap

tipus d’informació. Les institucions solen disposar d’informació abundant

sobre la població i les seues característiques. Això facilita l’elaboració de

mostres més ajustades a la realitat.

• El mostreig�estratificat selecciona aleatòriament la població, però tenint

en compte variables que poden afectar allò que s’estudia. Cal tenir present

que, habitualment, es disposa d’informació sobre el gènere de la pobla-

ció, l’edat, la distribució territorial o el nivell d’estudis i és per això que

les mostres s’estratifiquen. Per exemple, si se sap que hi pot haver associ-

ació entre l’edat de la població i la seua competència lingüística, en una

enquesta representativa sociolingüísticament es tindrà en compte l’edat

dels enquestats per tal que l’edat dels enquestats s’ajuste a la distribució de

l’edat de la població general. El mateix procés es pot seguir amb múltiples

variables.

• En el mostreig�ponderat la distribució de la població a la mostra no se-

gueix la distribució de la població. En alguns casos, hi ha estrats molt re-

duïts a la població, mentre que altres són majoritaris quantitativament a la

població. Un exemple habitual és el territorial, on alguns territoris tenen

molta més població que altres. El cas de l’àrea metropolitana de Barcelona,

que concentra la major part de la població de Catalunya, és paradigmàtic.

El nombre d’enquestes necessari per a aconseguir una mostra representa-

tiva de Barcelona no sol diferir gaire de les necessàries per a fer una mos-

tra representativa de Lleida, i en cadascuna d’elles s’aconsegueixen uns

marges d’error similars. Així, en la major part d’enquestes ponderades, les

zones més poblades estan subrepresentades en la mostra, mentre que les

zones menys poblades han de ser sobrerepresentades per a obtenir dades

representatives. És per això que es varia el pes de cadascun dels estrats a la

mostra i alguns grups es troben sobrerepresentats, mentre que altres estan

subrepresentats. Però en els càlculs finals es pondera el pes de cadascun

dels enquestats segons les seues característiques, de manera que el valor

de cada enquestat tinga el pes correcte en referència amb el seu pes a la

població. Així, les mostres ponderades es fan per tal de reduir al màxim

el marge d’error de cada estrat i a la vegada aconseguir que la mostra si-

ga representativa de la població estudiada. Una vegada es pondera correc-

tament el pes de cada estrat, s’assoleixen uns nivells de representativitat

molt superiors que en enquestes que no segueixen aquesta metodologia.

• El mostreig�multietàpic s’utilitza quan, per exemple, no es disposa d’una

llista de tota la població, però sí que es disposa d’una llista de totes les

llars d’un territori. Es diferenciarà entre la primera etapa, on les unitats de

tria són les llars, i una segona, on les unitats de tria són els individus. En

una primera etapa, se selecciona les llars que seran enquestades de manera
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aleatòria. És conegut que, amb una tria aleatòria de llars, tindrem més

probabilitats de contactar amb alguns membres de la llar que amb altres.

Per exemple, contactant a les 12 del migdia tindrem més possibilitats de

contactar amb persones encarregades de les tasques de la llar, i a les 19 h

de la tarda ens serà més fàcil trobar els fills. És per això que la tria de la

persona que s’enquestarà es fa en una segona etapa. Una vegada s’ha entrat

en contacte amb la llar i s’ha consultat les persones que la conformen, es

fa una tria aleatòria de la persona que serà entrevistada. L’enquesta pot ser

en un primer contacte, o en successives visites.

Nota

Els quatre tipus principals de mostreig no són incompatibles, i de fet, és habitual combi-
nar-los per exemple en un mostreig estratificat multietàpic aleatori, on es té en compte
les unitats de convivència i els individus, estratificats segons diferents variables, i on la
unitat final es tria de manera aleatòria. Contra allò que se sol pensar, les mostres més ale-
atòries no són les més representatives. Les mostres que es fan a partir de molta informació
prèvia sobre la població estudiada i a les quals s’aplica unes bones quotes estratificades
són les que aconsegueixen major representativitat.

Les variables triades per a fer l’estratificació de la població provenen de les

habitualment utilitzades per la tradició sociològica, a més d’algunes que la

sociolingüística ha pogut comprovar que tenen rellevància per a l’estudi de

les relacions entre llengua i societat. Per exemple, l’edat és molt rellevant en

l’estudi sociolingüístic de la població, pel fet que el coneixement, l’ús i les re-

presentacions sobre les llengües és força diferent en els distints grups d’edat.

Per contra, i excepte en comptades ocasions de substitució lingüística, el gè-

nere no és una variable que es mostre associada significativament als fets so-

ciolingüístics. Amb tot, és una variable que s’utilitza en els mostrejos, perquè

la tradició sociològica l’ha utilitzat arreu i és de molt fàcil accés. Finalment, hi

ha una tercera variable important en el mostreig d’estudis sociolingüístics.

Un dels problemes amb què més habitualment s’ha trobat la demolingüística

catalana ha estat que molts grans estudis no estratifiquen la població segons

l’origen�geogràfic. Per exemple, és important saber si els enquestats són nas-

cuts als territoris de llengua catalana, a la resta de l’Estat o a l’estranger. Aques-

ta variable, tot i que no n’és la causa directa, sí que està ben associada amb les

competències, els usos i les actituds lingüístics. En força casos, les mostres que

no estratifiquen la població segons aquesta variable tenen biaixos importants

en els resultats sociolingüístics.

Qüestionaris

De manera habitual la recerca demolingüística, igual que ocorre en la sociolo-

gia, es basa en les respostes dels enquestats a un qüestionari. Per tant, la font

de recerca demolingüística es basa en les dades�declarades dels enquestats so-

bre l’autopercepció de la seua pròpia adquisició, competència, usos i actituds

lingüístiques. Sobre les dades declarades vaga el perill de la intersubjectivitat4.
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(4)No és clar que declarar que s’usa “igual català que castellà” amb les amistats siga inter-
pretat d’igual manera per tots els enquestats. Ni tan sols preguntes amb plantejaments
més senzills, com la resposta dicotòmica sobre si se sap parlar el català, és clar que siguen
interpretades de la mateixa manera per tota la població. De fet, és possible que no signi-
fique el mateix “saber escriure el català” per a la major part dels jóvens de Catalunya,
que han rebut ensenyament en català, que per als seus veïns de la Franja, que difícilment
han estat alfabetitzats en aquesta llengua.

A pesar dels problemes lligats amb les dades declarades, les dades�observades

no són habituals en demolingüística. Això es deu a la dificultat i el cost per

aconseguir-ne. De vegades s’ha utilitzat la tècnica de l’observació en la socio-

lingüística catalana, amb metodologia quantitativa. És el cas de la recerca fe-

ta pel SEDEC que va donar lloc a la tesi doctoral de Mireia Galindo, en què

analitzava quantitativament els usos lingüístics observats dels alumnes al pati

mitjançant l’enregistrament de les interaccions.

Referències bibliogràfiques

Mireia�Galindo (2006). Les llengües a l’hora del pati. Usos lingüístics en les converses dels
infants de primària a Catalunya. Tesi doctoral llegida a la Universitat de Barcelona.

Mireia�Galindo (2008). Les llengües en joc, el joc entre llengües. Lleida: Pagès Editors.

Mireia�Galindo;�F.�Xavier�Vila�i�Moreno (2009, hivern). “Els factors explicatius dels usos
lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència
i llengua vehicular d’ensenyament”. NovesSL.

També s’ha aplicat el model proposat per José Luis Álvarez Emparanza (Txi-

llardegi) per a l’euskera, en dades observades dels usos al carrer. Aquest tipus

de recerca mostra la relació entre una comunitat lingüística minoritzada i l’ús

de la seua llengua, que queda encara més restrigit en les interaccions cara a

cara, a causa de les normes de convergència que les regeixen. Podeu veure

els resultats de diferents onades fetes per Soziolinguistika Klusterra (2012). En

l’àmbit de la llengua catalana Aymà també ha aplicat de manera seriada en

alguns carrers del centre de Barcelona.

Un dels altres punts clau sobre el tipus de dades amb les quals treballa la de-

molingüística és que treballa amb procediments no experimentals. Dit d’una

altra manera, analitza la societat tal com es troba, sense capacitat de controlar

i fer variar el context. Per tant, la demolingüística no pot experimentar amb

el seu objecte d’estudi. Això, igual que amb la sociologia i la major part de

les ciències socials, no permet fer anàlisi causal. I això produeix en la demo-

lingüística un nombre important de factors en què la realitat pot variar, cosa

que, com en la resta de ciències socials, dificulten la recerca.

Un dels principals problemes amb què es troba la demolingüística en elaborar

els qüestionaris dels estudis és la denominació�que�rep�la�llengua. En el cas

de la demolingüística catalana les opcions poden variar des de la denominació

acadèmica i oficial de català, passant a l’oficial i ben difosa de valencià, fins a

altres de no oficials, com mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer, o totes les

opcions locals que es donen a la Franja, des del fragatí, fins al mequinensà, el

Referències
bibliogràfiques

José�Luis�Álvarez�Empa-
ranza (2001). Ajuntament
d’Eskoriatza. Medición del
uso del euskara en la calle
Josep�Maria�Aymà�Aubey-
zon (2010). El català al carrer.
Barcelona: Editorial UOC.

http://tdx.cat/handle/10803/1681
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http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm09hivern/docs/Galindo_vila.pdf
http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm09hivern/docs/Galindo_vila.pdf
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http://www.eskoriatza.net/ayuntamiento/servicios/euskera/servicios/mediciones/medicion-del-uso-del-euskara-en-la-calle
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lliterà, el ribagorçà, el maellà o el favarol. I per descomptat, les denominacions

pejoratives de la llengua, com per exemple el xapurreau, o el patuès (a més

d’altres denominacions històriques no del tot antigues, com llemosí o romanç).

En relació amb les qüestions relacionades amb la denominació de la llengua

utilitzada en els qüestionaris hi ha exemples molt clars, com ara el fet que re-

cull Vila referent als primers anys de recuperació de l’Autonomia a Catalunya:

“No és infreqüent que, per exemple, els parlants d’una varietat dialectal arribin a pensar
que ells no saben «la llengua». Això és el que va passar l’any 1986 a la comarca del Baix
Ebre, quan uns quants milers de catalanoparlants, sobretot d’edat avançada, van declarar
que no sabien parlar català, bàsicament perquè els semblava que el seu tortosí no era
bon català.”

F. Xavier Vila i Moreno (2001). “Demografia lingüística”. A: Francesc Vallverdú (dir.).
Enciclopèdia de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62.

Però el problema no afecta tant les denominacions ben assentades històrica-

ment i socialment, com poden ser el català i el valencià, sinó més aviat les

denominacions localistes disperses, en territoris com a la Franja o les Balears.

Una de les possibles opcions de resolució ha estat la d’utilitzar la mateixa de-

nominació que l’enquestat utilitza. Aquesta opció és especialment factible en

enquestes telefòniques o presencials amb suport informàtic, que possibilita

reformular el qüestionari a partir de les respostes que dóna l’enquestat.

Exemple

Així, a l’onada d’Enquestes d’usos lingüístics de 2003/2004, per exemple, es va utilitzar
aquest sistema a les Illes Balears:

“[...] en el cas de les Balears, [...] es demanava per la llengua parlada «amb les amistats de
llengua castellana» i «amb les amistats que parlen [català / mallorquí / menorquí...]» (el
nom de la llengua emprat espontàniament per la persona entrevistada). La pregunta es
va formular d’aquesta manera per evitar l’ús de l’expressió llengua catalana quan no era
l’emprada per la persona entrevistada.”

E. Querol (coord.); E. Chessa; N. Sorolla; J. Torres; J. A. Villaverde (2007). Llengua i societat
als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya
Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears (peu de pàgina pàg. 149). Barcelona:
Generalitat de Catalunya.

En el cas de la Franja, també es va prendre aquesta decisió, i s’incorporaven fins

i tot denominacions pejoratives de la llengua, com xapurreau, que va utilitzar

prop de la meitat de la mostra. La pregunta a partir de la qual es reconfigurava

la denominació de la llengua estava a l’inici del qüestionari i deia:

“Pot indicar-me quina és la seva llengua?”

Aquestes decisions possibiliten que l’enquestat es trobe còmode amb la deno-

minació que ell mateix utilitza per a la llengua. Així, no acaben ocultades les

competències o els usos de la llengua per conflictes en les denominacions.

Amb tot, la tria no es lliura de problemes. En primer lloc, amb el mètode descrit

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
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aquí no sabem quina denominació utilitza la població que s’identifica amb el

castellà o amb altres llengües. I en sgon lloc, presenta alguns problemes lligats

amb l’avaluació de les competències escrites:

Hem de tenir en compte que a la Franja es partix de la pregunta quina és la seua llen-
gua sense indicar una denominació prèviament, i es manté la denominació donada per
l’enquestat al llarg de tota l’enquesta per a fer referència al català. Per tant, un percentatge
important de població ha dit que la seua llengua és el xapurriau, o el fragatí, o qualsevol
altra denominació, i a més ha respost que pren les notes personals, i que sap escriure, en
xapurriau o en fragatí o en la denominació que utilitze.

E.�Querol�(coord.);�E.�Chessa;�N.�Sorolla;�J.�Torres;�J.�A.�Villaverde (2007). Llengua i
societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya,
Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears (peu de pàgina pàg. 137).
Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Nota

El mètode mencionat anteriorment s’utilitza en enquestes telefòniques, o presencials,
assistides per ordinador. Per a altres sistemes d’enquesta hi ha altres opcions. Per exemple,
el Cens de 2011 ha utilitzat aquest joc de dues preguntes, que donen opció a mencionar
diferents llengües (modalitats lingüístiques en el llenguatge estatuari aragonès) i també
l’opció d’escriure el nom:

“3.9 Coneixeu alguna llengua o modalitat lingüística pròpia d’Aragó (aragonès, català...)?
Sí / No / No ho sap / No contesta

3.9 Quina .......................................

3.10 Quin és el vostre coneixement d’aquesta llengua?”

En un projecte de recerca sobre resocialització i llengües, que enquestava nens de la Fran-
ja mitjançant qüestionari en paper autocompletat5, el mètode utilitzat és referir-se a la
multitud de noms per a la llengua en el territori i definir per part de l’enquestat el nom
de la llengua utilitzat per ell a l’inici del qüestionari:

“A l’enquesta apareixen preguntes sobre el castellà i el català. A molts municipis la llengua
rep altres noms. Escriu a sota les denominacions que tu utilitzes i has de tenir en compte
que quan ens referim al català has de respondre pensant en la llengua de la teva localitat:

Nom de la llengua de la població: ........................................................”

Però aquest problema no es circumscriu només a la llengua catalana. Per exemple, en
el cas dels marroquins hi solen prevaldre tres denominacions per a les seues llengües:
l’àrab, l’amazic i el “marroquí”. Les dues primeres no desperten cap problemàtica, ni tan
sols en les seues diferents denominacions dialectals o localistes. Però el marroquí no és
cap llengua. És per això que entre els investigadors es va intentar resoldre si es referia a
l’amazic o a l’àrab marroquí. Es va dissenyar una prova basada en una imatge en què els
nens havien de dir com deien a casa una sèrie de substantius relacionats sobretot amb
parts del cos. La resposta, segons si era en amazic o en àrab, va resoldre la major part
dels dubtes.

Un altre exemple és el de l’enquesta sobre la llengua aragonesa, realitzat per l’equip de
l’Euskobarómetro6. En aquest estudi també es recorre a una pregunta que genera el nom
de la llengua, per a posteriorment, al llarg del qüestionari, es refereix de manera sistemà-
tica a aquesta llengua com a “aragonès o fabla local”, sense intervenir-hi cap referència
més per a aclarir l’associació entre el parlar local i l’aragonès o fabla:

“P8. En su localidad, aparte del Castellano, ¿diría Ud. que existe alguna otra variedad
lingüística? Sí / No / NS / NC

A los que respondan sí

P.8.a. ¿Cuál es esa variedad? (anotar lo que diga) .......................................

P9. ¿Cómo piensa Ud. que llama a esta forma de hablar la gente en su zona? ¿Y fuera de
ella, en el resto de Aragón? (anotar lo que diga) 1. En la zona.................................... 2.
Fuera de ella .......................................”

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
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(5)“Resocialització lingüística en educació secundària”

(6)Encara no s’ha publicat l’informe d’questa enquesta.

En els estudis sociolingüístics la�llengua�que�utilitzen�els�enquestadors té

una importància cabdal. Es poden desenvolupar fins a tres tipus de protocols.

El més habitual és l’acomodació a la llengua que utilitza l’enquestat, per tal

d’adaptar-se a l’interlocutor i no interferir-hi per les tries lingüístiques. Una al-

tra opció per als protocols lingüístics és el manteniment d’una de les dues llen-

gües en contacte. Aquest protocol s’ha utilitzat, per exemple, a Catalunya7o a

la Catalunya del Nord8, mantenint el català si l’enquestat no demana el can-

vi o hi ha evidències que no l’entén. És un protocol útil per a obtenir dades

observades sobre la competència lingüística dels enquestats. Siga quina siga la

tria lingüística, hem de tenir en compte que en contextos multilingües la tria

lingüística difícilment és neutral, i sempre va lligada amb uns drets i uns deu-

res9. L’última de les opcions per als protocols lingüístics és una proposta lligada

amb aquesta problemàtica. En aquest cas, s’inicia les enquestes aleatòriament

en una o altra llengua, per tal de dissipar o aleatoritzar les possibles interferèn-

cies lingüístiques d’una o altra tria. A més, aquesta opció fa possible analitzar

posteriorment els efectes de fer l’enquesta amb una llengua o una altra.

En el cas de l’anàlisi conjunta de l’onada d’enquestes d’usos lingüístics

2003/2004 podem veure el desplegament de diferents protocols segons el ter-

ritori:

Protocols lingüístics per a enquestar

A Catalunya, a la Franja i a les Illes Balears s’iniciava el contacte en català o en castellà se-
gons la llengua que s’emprava en respondre10 al telèfon. Després d’haver fet les preguntes
de selecció i classificació a la persona que responia al telèfon, a la persona entrevistada
(que podia ser que no coincidís amb la primera) se li demanava en quina llengua volia
que se li fes l’enquesta, si contestava “català” o no tenia cap preferència, se li formulaven
les preguntes en català. En altres territoris l’enquestador sempre parlava en la mateixa
llengua: en italià a l’Alguer; en català a Andorra i en francès a la Catalunya Nord. Pel que
fa a les entrevistes fetes a “la zona de predomini lingüístic valencià” els entrevistadors
havien d’expressar-se, d’entrada, “en valencià”. Si la persona a entrevistar manifestava
no conèixer-lo prou o deia que s’estimava més utilitzar el castellà, s’hi canviava.

E. Querol (coord.); E. Chessa; N. Sorolla; J. Torres; J. A. Villaverde (2007). Llengua i societat
als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya
Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears (pàg. 13). Barcelona: Generalitat
de Catalunya.

(7)Vegeu: A.�Fabà;�O.�Galvez;�J.
Manrubia;�A.�Simó;�N.�Ubach
(2000). Usos i actituds sobre la llen-
gua catalana a Catalunya. Resultats
de l’enquesta CRS 2000. Volum fo-
tocopiat.

(8)Vegeu: Gentil�Puig�i�Moreno
(2007). “Enquestes sociolingüís-
tiques a la Catalunya del Nord”.
Aïnes Noves (núm. 1). Perpinyà:
Premses Universitàries de Perpinyà.

(9)Vegeu: Kathryin�A.�Woolard
(1992). Identitat i contacte de llen-
gües a Barcelona. Barcelona: Edici-
ons de la Magrana.

http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resocialitzacio-linguistica-en-educacio-secundaria-resolsec
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
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(10)A les Illes Balears, atès que està molt estès el costum de respondre “Diga!” quan s’agafa
el telèfon, es mantenia l’ús del català amb la persona entrevistada (tret que la comuni-
cació fos impossible o que la persona entrevistada demanés que li parlessin en castellà)
fins a la pregunta xi (“En quina llengua s’estima més que li faci les preguntes?”). A partir
d’aquí es continuava en la llengua triada.

En el cas de la Catalunya del Nord, Gentil Puig va aplicar una metodologia

per a comprovar la competència oral dels enquestats, mitjançant una presen-

tació en francès i tres preguntes (només) en català, per a permetre avaluar la

competència lingüística de l’enquestat. Les conclusions de l’estudi tendien a

reiterar que en una situació com la nord-catalana, on el català ocupa posicions

molt perifèriques, la competència declarada del català és molt superior a la

competència observada pels enquestadors.

Habitualment, en societats poc polaritzades lingüísticament, la població ple-

nament integrada coneix les llengües en contacte al país. Però també hi ha

bosses de població no integrades lingüísticament (encara) en aquestes socie-

tats, en aquests casos és molt important les�competències�lingüístiques�dels

enquestadors. Generalment, als territoris de llengua catalana la integració lin-

güística va plenament lligada amb la competència en català i en la llengua de

l’Estat corresponent, el castellà en els territoris a l’Estat espanyol. Aquest fet

afecta també els protocols lingüístics dels estudis demolingüístics.

Els marcs teòrics formen un entramat de reflexions des del que s’intenta en-

tendre la realitat que ens envolta, com per exemple el món social. Entre aquest

espai abstracte de pensament i els qüestionaris de les recerques es diferencia

fins a tres passos: els conceptes, les dimensions i els indicadors:

• Els conceptes són la primera fase en l’escala d’abstracció. Són els trets es-

sencials que expressen la realitat estudiada, una construcció abstracta que

pretén donar compte de la realitat, des del punt de vista concret d’una

recerca.

• Les dimensions són el segon nivell, de menor abstracció que els conceptes.

Els conceptes solen analitzar-se a partir de les diferents dimensions que

els componen.

• Els indicadors són el segon nivell d’abstracció, se solen identificar amb les

preguntes del qüestionari i responen a preguntes clares, amb unes possi-

bles respostes delimitades. Com que els conceptes i les dimensions són

difícilment perceptibles directament per l’investigador, se solen analitzar

més atomitzadament en diferents indicadors.

Una mateixa dimensió es pot analitzar a partir de diferents indicadors. En

alguns casos, uns indicadors són més clars que altres:

Referència bibliogràfica

Gentil�Puig�i�Moreno
(2007). “Enquestes sociolin-
güístiques a la Catalunya del
Nord”. Aïnes Noves (núm. 1).
Perpinyà: Premses Università-
ries de Perpinyà.
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“Els indicadors són manifestacions, objectivament detectables i mesurables, de les di-
mensions del concepte. Així per exemple, els cabells blancs i més aviat escassos, el mal
estat de la dentadura i les arrugues de la pell són indicadors de vellesa. Però allò on hi ha
registres civils, la data de naixement és un indicador més pertinent de la vellesa, ja que
en permet una mesurabilitat més exacta.”

Raymond Quivy; Luc Van Campenhout (2007). Manual de recerca en ciències socials (pàg.
119). Barcelona: Herder.

Les variables són equivalents, en el nivell analític, al que representen els in-

dicadors en el nivell teòric i les preguntes en el qüestionari. En la recerca de-

molingüística les variables són totes aquelles qüestions de les quals disposem

informació, i que segmenten la societat en diferents grups segons les seues

respostes.

Les variables tenen diferents categories� de� resposta (opcions de resposta).

Normalment les preguntes, segons les opcions de resposta que admeten, po-

den ser preguntes obertes o preguntes tancades:

• Les preguntes obertes admeten qualsevol tipus de resposta, sense delimi-

tacions prèvies de les opcions de resposta. Aquest tipus de preguntes són

estranyes en demografia de la llengua, perquè les preguntes obertes són

molt complicades d’analitzar posteriorment. En els casos en què s’utilitza

preguntes obertes es parteix d’un ventall de respostes molt gran, i es preveu

agrupar les respostes posteriorment per tal de permetre’n l’anàlisi qualita-

tiva. Es pot preguntar amb preguntes obertes el país d’origen, per exemple,

per a posteriorment agrupar les respostes en àrees geogràfiques, segons la

diversitat de respostes.

• Les preguntes tancades són les que només admeten unes respostes prede-

terminades. Per exemple, “Sap parlar català?” només admet dos tipus de

resposta: sí o no. En alguns casos, les preguntes tancades admeten una

opció, altres apleguen respostes que no encaixen en les opcions predeter-

minades i que pot ser completat per l’enquestat. També es preveu normal-

ment opcions de resposta de no ho sap i de no contesta. Les preguntes tan-

cades presenten, segons la seua escala de resposta, tres tipus de variables:

– Variables d’interval (o escalars): contenen respostes en una escala arit-

mètica. L’altura, el pes, el percentatge d’ús d’una llengua, o el nombre

d’amics amb els quals parla català són exemples de variables escalars.

Les respostes estan en una escala aritmètica, que conceptualment pot

anar de zero a infinit. No sol tenir talls interns en l’escala, més que

els que els mètodes de mesurament tenen. Com que es tracta d’escales

aritmètiques, es poden fer operacions aritmètiques amb els resultat, i

les diferents mesures es poden relacionar entre elles: parlar un 50% en

català significa que es parla el doble que parlar-lo el 25%.

– Variables ordinals: les variables ordinals tenen un ordre en les respos-

tes, d’un pol a un altre, però no se situen en una escala aritmètica. Per

exemple, es tracta d’una variable ordinal quan es qüestiona sobre l’ús

del català amb veïns amb les opcions de resposta de sempre, molt, bas-
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tant, poc i mai. Com es pot comprovar, entre les opcions de resposta

hi ha un ordre, de major a menor, però entre les respostes no hi ha

una escala aritmètica que permeta definir quina de les respostes és la

meitat de parlar sempre en català. Habitualment les variables ordinals

solen tenir cinc o més opcions de resposta per tal de poder analitzar

d’una manera correcta la variabilitat de respostes.

– Variables categòriques (o qualitatives): contenen dues o més opcions

de resposta però sense un ordre establert entre elles. Per exemple, el

municipi de naixement és una variable categòrica, que no té un ordre.

Cada categoria de resposta és independent de la resta. Això sí, les va-

riables categòriques poden ser agrupades en categories superiors, per

exemple, els municipis poden agrupar-se en regions. Quan les opcions

de resposta són sí o no, es tracta de variables categòriques dicotòmi-

ques.

Nota

En la sociolingüística catalana ha estat habitual l’ús de respostes dicotòmiques (sí/no),
tricotòmiques (català / català i castellà / castellà) o pentacòtomes (només català / més
català que castellà / tant català com castellà / més castellà que català / només català). En
la tradició valenciana (SIES i AVL) s’utilitzen variables ordinals amb set graus de resposta:
Sempre valencià / Generalment valencià / Més valencià que castellà / Indistintament /
Més castellà que valencià / Generalment castellà / Sempre castellà.

La importància de la formulació de la pregunta

En una enquesta realitzada l’any 1985 per l’Institut d’Estudis Metropo-

litans (UAB), un 6% dels joves de l’àrea metropolitana de Barcelona van

respondre “català i castellà” a la pregunta “Quina és la seva primera

llengua?”. L’any 1990 la mateixa institució va repetir l’estudi, però va

transformar la pregunta en: “Quina és la seva llengua?”. L’opció bilingüe

va més que duplicar-se, i va recollir un 14% de les respostes. Tot i que hi

va haver opinions per a tots els gustos, resulta molt difícil demostrar de

manera concloent a què es degué aquest canvi: a una mutació ideològi-

ca?, a l’evolució demogràfica?, al canvi de pregunta? Un argument ava-

la, però, la hipòtesi que la causa última de tot plegat s’havia de cercar en

la pregunta: l’enquesta de l’any 1995 va repetir la pregunta de l’edició

anterior, i els resultats van coincidir fil per randa amb els de 1985.

F. Xavier Vila i Moreno (2001). “Demografia lingüística”. A: Francesc

Vallverdú (dir.). Enciclopèdia de la llengua catalana (pàg. 206). Barcelona:

Edicions 62.
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Les respostes dels enquestats s’obtenen mitjançant un treball�de�camp, habi-

tualment, la visita a la llar dels enquestats, on es duen a terme enquestes pre-

sencials. Aquestes enquestes presencials s’han complementat amb ordinadors

i altres aparells per tal de disposar de la informació digitalitzada en el mateix

moment de completar el qüestionari.

La difusió del telèfon fix a les llars va fer possible recórrer a l’enquesta telefòni-

ca com a mètode per a abaratir els costos del treball de camp i aconseguir una

mostra major amb el mateix cost econòmic. Tot i l’àmplia difusió de l’enquesta

telefònica, en la darrera dècada aquest tipus d’enquesta s’ha trobat amb un

problema que novament l’ha posat en dubte, almenys si el treball de camp

telefònic no es combina amb l’enquesta presencial. La difusió de la telefonia

mòbil ha fet que un nombre cada vegada més gran de població, habitualment

jove, ha prescindit de la telefonia fixa. I a més, a aquest grup s’hi ha sumat

un gran flux de població nouvinguda, i amb un alt nivell de mobilitat, que

tampoc tenien telefonia fixa. El fet de no disposar de guies de telèfons mòbils,

i encara menys, de guies lligant telèfon amb noms i cognoms, han dificultat

l’adaptació de la tècnica a la telefonia mòbil.

El correu postal també ha estat un sistema d’enquesta utilitzat en casos de

mostres molt grans amb pressupostos molt baixos. Consisteix a enviar per

carta postal el qüestionari a l’enquestat, que ell mateix ha de retornar a

l’investigador, habitualment amb franqueig prepagat. Els problemes lligats a

l’enquesta per correu postal són els baixos nivells de retorn, i per tant, els bi-

aixos en la representativitat dels qui efectivament el retornen.

Finalment, tot i que en un nivell normalment experimental o complementari,

també Internet ha estat un sistema utilitzat per als treballs de camp.

Nota

Actualment el sistema que millor combina l’exhaustivitat amb uns costos econòmics
més baixos són els mètodes combinats. El Cens de 2011, realitzat per l’Institut Nacional
d’Estadística espanyol (INE), ha estat un exemple de gran operació estadística que ha
combinat diferents tècniques d’arreplega de la informació. En una primera fase, es va
fer arribar una carta per correu postal als habitatges seleccionats. Les persones responsa-
bles de respondre a cada llar podien contestar el qüestionari per Internet, amb les claus
individuals facilitades. En una segona fase, es feia arribar els qüestionaris en paper a les
llars que no havien respost per Internet. I en una tercera i darrera fase, un agent censal
visitava les llars que no havien respost ni per Internet ni el qüestionari per correu postal,
per a omplir-lo presencialment.
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2.2. Marcs teòrics

2.2.1. Competències, usos i representacions lingüístiques

Segons Vila l’estudi de la relació entre llengua i societat es pot entendre com

una piràmide de quatre vèrtexs:

La piràmide de la llengua

D’una banda hi ha el sistema de la llengua, l’estructura. És la llengua entesa

com un sistema autònom dels seus parlants. La lingüística tradicionalment

s’ha ocupat de la llengua analitzada des d’aquesta perspectiva.

D’una altra, hi ha altres tres vèrtexs que fan de la llengua un fet social. Aquests

vèrtexs són la competència (i l’adquisició) de la llengua, el seu ús i les re-

presentacions, actituds i ideologies respecte de les llengües. La sociolingüísti-

ca, i per tant, la demolingüística, s’ha ocupat sobretot d’aquests tres vèrtexs.

Aquests tres conceptes no són independents, els uns s’interrelacionen11 amb

els altres.

(11)L’adquisició de llengües és el sistema per a obtenir unes competències lingüístiques.
Les competències lingüístiques es relacionen amb la resta de vèrtexs. Forneixen la base
per a l’ús de les llengües, a la vegada que l’ús és essencial per a adquirir competència en
una llengua. Les actituds lingüístiques són bàsiques per al pas d’unes competències lin-
güístiques dèbils a un ús habitual d’una llengua, i una major competència i ús lingüístics
aboquen a unes representacions lingüístiques més positives cap a la llengua.

Aquest triangle sociolingüístic (competències, usos i representacions) té una

gran relació amb el sistema de la llengua, que té una normativa més o menys

consensuada o fluctuant. Però com és evident, la piràmide lingüística en si

s’insereix en un marc social concret, amb unes xarxes socials concretes, un

sistema legal establert, unes polítiques lingüístiques determinades, o un siste-

ma educatiu donat.

Així, un dels vèrtexs es compon de dos conceptes estretament lligats: les com-

petències lingüístiques i l’adquisició de la primera llengua se situen en la ba-

se, a partir de la qual s’edifica la piràmide sociolingüística. Sense competènci-

es, els usos lingüístics no són possibles. La competència lingüística diferencia

quatre habilitats (dimensions): entendre, parlar, llegir i escriure. Si observeu

Referència bibliogràfica

F.�Xavier�Vila�i�Moreno
(2004). “Aportacions de les
altres ciències socials a la so-
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amb deteniment la piràmide, es tracta de dos eixos que s’entrecreuen: l’eix de

les competències orals (entendre i parlar) o escrites (llegir i escriure), i l’eix de

les competències receptives (entendre i llegir) o productives (parlar i escriure):

En el procés d’adquisició d’una llengua, les competències passives solen ser

prèvies a les competències actives. I les competències orals solen ser també

prèvies a les escrites, excepte per a les segones llengües apreses en contextos

acadèmics. És per això que en alguns estudis, per exemple els censos, les op-

cions de resposta sobre la competència en una llengua es presenten lligades.

Fixeu-vos, per exemple, que no es preveu l’opció de saber-la llegir i saber-la

escriure sense saber-la parlar:

• No l’enteneu

• L’enteneu

• L’enteneu i la sabeu llegir

• La sabeu parlar

• La sabeu llegir i parlar

• La sabeu llegir, parlar i escriure

La competència lingüística (concepte) es pot mesurar amb diferents tipus de

variables (indicadors). Els censos fets a l’Estat espanyol han utilitzat una fór-

mula dicotòmica que acaba donant dues opcions de resposta a la competència

oral: sap parlar català o no sap parlar català. Aquesta resposta dicotòmica ha

ajudat a percebre que, mentre que les competències lingüístiques creixien a

la societat catalana, l’ús no ho feia, almenys en la mateixa mesura. Per tant,

hi havia un creixement de la competència lingüística sense anar lligada amb

un major ús.

Aquesta problemàtica amb les competències ajuda a veure un dilema molt

il·lustratiu sobre els conceptes plantejats, la competència lingüística, i els seus

indicadors, això és, les preguntes dels qüestionaris. Es plantejava una aparent

contradicció entre el marc teòric, sobre com pot créixer el coneixement decla-

rat d’una llengua sense anar lligat a un ús major de la llengua, com si es tractés

de dos conceptes distints, i fins i tot desvinculats. De fet, algunes hipòtesis

plantejaven que les persones competents en una llengua que no l’usaven ho

feien per qüestions ideològiques. Però segons els plantejaments psicolingüís-

tics això no era possible: l’efectiva adquisició de segones llengües no és possi-

ble sense utilitzar-les.
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F. Xavier Vila va plantejar aquesta qüestió enllaçant els conceptes (competèn-

cies orals declarats) amb els marcs teòrics (relació entre competència i usos)

i els indicadors utilitzats per a mesurar-ho (variables dicotòmiques categòri-

ques i variables escalars). A partir de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics es

podia mesurar la competència declara de dues maneres diferents. D’una ban-

da, s’analitzava la competència en termes dicotòmics (sí/no) i d’una altra, en

una escala que anava de 0 (gens) a 10 (totalment). Ambdues variables tenien

una associació ben àmplia: els que deien saber parlar català se solien situar en

puntuacions mitjanes i altes, mentre que els que declaraven que no en sabien

declaraven puntuacions més aviat baixes.

Vila plantejava que una proporció molt important de les persones que decla-

raven saber parlar el català i l’usaven gens o molt poc, i no el tenien com a

llengua inicial, presentaven algunes similituds que feien dubtar de la resposta

dicotòmica. Tots ells declaraven una competència mitjana o baixa, preferien

contestar l’enquesta en castellà, i declaraven que aquesta llengua era també

la seua llengua d’identificació. Aquest grup era un 20,2% de la mostra total

de la població de Catalunya. Vila sentenciava que, com que l’adquisició d’una

segona llengua és un procés complex, caldria confiar més en les mesures esca-

lars de la competència:

“[...] la comprensió més adequada de la realitat sociolingüística de Catalunya demanaria
més precisió a l’hora de mesurar els coneixements de català de la població. [...] La via
del mesurament escalar pot ser una via per millorar la precisió dels estudis, però n’hi
ha d’altres. Sense moure’s de les anàlisis de coneixements declarades, hom pot optar per
preguntes amb més opcions que la dicotòmica simple (tricotòmiques, tetracotòmiques,
etc.) o es pot perfilar almenys millor –fent més exigents- les opcions de les respostes di-
cotòmiques. El problema tècnic i conceptual, és clar, és determinar una frontera, neces-
sàriament arbitrària, allà on hi ha un continuum. Però la recerca sociolingüística haurà
de fer-ho tard o d’hora si no vol continuar encallada en la paradoxa aparent dels conei-
xedors que no volen parlar.”

F. Xavier Vila i Moreno (2009). “Pot mesurar-se millor el coneixement declarat del cata-
là?”. A: Xarxa CRUSCAT. Estudis de demolingüística: actes de la Primera Jornada de Demo-
lingüística de la Xarxa CRUSCAT (pàg. 53). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (“Xarxa
Cruscat”, 5).

L’adquisició de llengües és el segon concepte que tractem, íntimament associ-

at amb la competència lingüística. Tot i que en realitat es tracta d’un procés

lingüístic, se sol tractar lligat amb les competències, ja que que l’adquisició de

la llengua inicial és bàsica en el desenvolupament sociolingüístic de les perso-

nes. Les enquestes de l’onada EUL utilitzen aquesta formulació (indicador) a

partir del qual s’extreu la llengua inicial:

“Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit/a?”

Com és evident, la llengua inicial pot ser més d’una, sobretot en casos de fills

de parelles lingüísticament mixtes. També és de gran interès l’adquisició de

segones i terceres llengües, tant el moment de l’adquisició, com la manera en

què s’han adquirit: en l’escola, en ensenyament per a adults, amb el contacte

amb altres parlants, etc.

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000082.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000082.pdf
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De fet, el concepte de l’adquisició de la llengua primera aixopluga diferents

dimensions. La llengua inicial rep també el nom de llengua primera, o L1, en

contraposició a les llengües segones o L2. Amb tot, la validesa de l’indicador

sobre la llengua inicial ha patit també certes crítiques, i en ocasions s’ha uti-

litzat la llengua parlada (actualment) amb els progenitors, o fins i tot la llen-

gua parlada a la llar actual, per a complementar-lo o substituir-lo. Se sol par-

lar també de la llengua familiar, o de la llengua parlada amb els progenitors,

o la llengua nadiua. De totes aquestes denominacions equivalents cal tenir

present que el de llengua materna està esbiaixat ideològicament, atesa la seua

concepció sexista sobre la transmissió familiar de les llengües, i és inadequat

conceptualment. És per això que cal evitar l’ús de la denominació llengua ma-

terna en el discurs científic.

En tercer lloc veurem el concepte dels usos lingüístics, que són el desenvolu-

pament efectiu de les competències per a la comunicació. Allò més comú en

la demolingüística ha estat estudiar els usos lingüístics per àmbits funcionals.

És a dir, l’ús de la llengua amb els amics, amb els veïns, en el sistema educatiu,

en les administracions, en les botigues, en els bancs, en les grans superfícies

comercials... Aquesta tradició beu directament de la de la sociologia de la llen-

gua de Ferguson i Fishman, que concep el món social i els usos sociolingüístics

en esferes.

Nota

La seua definició de més èxit ha estat la de diglòssia, que es basa en el principi que les
tries lingüístiques s’adeqüen al nivell de formalitat de l’àmbit. Així, segons aquest pris-
ma d’anàlisi, algunes societats utilitzen una varietat lingüística per als registres més for-
mals (administració, religió, llengua escrita) i una altra per als registres informals (família,
amistats...). La concepció diglòssica de les societats mostra la importància dels marcs teò-
rics des dels quals s’analitza la realitat sociolingüística, i les pertinents crítiques a aquests
entramats conceptuals.

Vegeu una crítica del concepte de diglòssia des de la sociolingüística catalana a:

Emili�Boix�i�Fuster;�F.�Xavier�Vila�i�Moreno (1998). Sociolingüística de la llengua catalana
(pàg. 95). Barcelona: Ariel.
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També dintre de la tradició de Fishman s’ha donat una importància cabdal a

la distinció entre els usos intraètnics o grupals, i els usos interètnics. Així, en

primer lloc, s’ha diferenciat entre usos lingüístics familiars i els usos fora de

la llar familiar. I dintre dels usos familiars s’ha donat molta importància a la

transmissió lingüística intergeneracional. Això és, si hi ha continuïtat entre la

llengua parlada amb els progenitors i avis, els usos amb els germans, els usos

amb la parella, i els usos amb els fills.

D’una altra banda, en els usos fora de la llar, l’estudi de les relacions intragru-

pals i exogrupals ha despertat certa atenció, tot i que menor.

Referència bibliogràfica

Joshua�A.�Fishman (1991).
Reversing Language Shift. The-
oretical and Empirical Foun-
dations of Assistance to Thre-
atened Languages. Clevedon:
Multilingual Matters [trad.
castellana (2001). Llengua i
identitat. Alzira: Bromera].

Exemple

L’estudi de l’adequació dels parlants a la llengua de l’interlocutor (alter) ha estat desen-
volupat només molt perifèricament en la demolingüística. Les enquestes d’usos lingüís-
tics han incorporat preguntes d’aquest tipus a mig camí entre els usos lingüístics i les re-
presentacions. La pregunta “Vostè, amb els seus amics / amigues de llengua catalana, en

(12)Vegeu: Linton�C.�Freeman
(2004). The development of social
network analysis. A study in the so-
ciology of science. Vancouver: Em-
pirical Press.

http://www.demolinguistica.cat/arxiu/web/files/Llengua%20Materna.pdf
http://www.demolinguistica.cat/arxiu/web/files/Llengua%20Materna.pdf
http://www.demolinguistica.cat/arxiu/web/files/Llengua%20Materna.pdf
http://aris.ss.uci.edu/~lin/book.pdf
http://aris.ss.uci.edu/~lin/book.pdf
http://aris.ss.uci.edu/~lin/book.pdf
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quina llengua parla?” i la corresponent per als amics de llengua castellana/francesa/ita-
liana, segons el territori, ha suposat un primer pas per a aprofundir en aquest tipus de
qüestions, tenint en compte no només els atributs de l’enquestat, sinó també els atributs
(la llengua) de l’interlocutor.

L’anàlisi de xarxes socials, amb una tradició molt recent en sociologia12, ha plantejat en
aquesta línia nous reptes en la sociolingüística. En paral·lel a la sociologia, la demolin-
güística ha desenvolupat de forma històrica una recerca basada en els atributs de les per-
sones estudiades: quines llengües coneix, quines tries lingüístiques fa segons els àmbits,
quines ideologies ha desenvolupat o diferents variables sociodemogràfiques que caracte-
ritzen l’individu. L’anàlisi de xarxes planteja la necessitat d’entendre el comportament
social en el seu aspecte relacional: les persones desenvolupen la seua vida social mitjan-
çant relacions amb altres persones. La teoria de xarxes socials13 defensa que cal estudiar
la vida social a partir d’aquest model relacional, amb l’anàlisi dels atributs de les persones
estudiades, de les seues relacions, i dels atributs de les persones amb les quals es relaciona.

Algunes recerques en sociolingüística han plantejat, amb major o menor abstracció,
l’estudi dels atributs dels interlocutors en un marc d’anàlisi de les xarxes socials per a do-
nar compte de les tries lingüístiques. A escala internacional, hi han treballat Gal (1979),
Milroy (1987) i Li Wei (1994). En la sociolingüística catalana han incorporat el concep-
te, o fins i tot la metodologia, Querol (2000) Galindo (2006), Rosselló (2010) o Sorolla,
Bretxa i Comajoan (2009).

Habitualment desperten major interès els usos productius de la llengua que no

pas els receptius, tal com estem veient. Amb tot, en el camp dels consums�me-

diàtics�i�culturals els usos receptius tenen una importància cabdal. L’anàlisi

de la llengua triada per a veure la televisió, escoltar la ràdio o llegir llibres o

premsa desperta un gran interès, tant en la recerca sociolingüística, com en

l’anàlisi dels mitjans de comunicació i la indústria desenvolupada al seu vol-

tant. La recerca mediàtica disposa de cert desenvolupament autònom, i és per

això que té disponibles algunes ferramentes d’anàlisi pròpies, que passen per

l’anàlisi amb enquesta (Baròmetre de la comunicació o EGM), els audímetres

que s’incorporen als aparells televisius d’una mostra representativa de llars

(AIMC, TNS) o els controls de difusió de publicacions, que fan un seguiment

de la divulgació de diferents publicacions en paper (o electròniques) (OJD).

La llengua del consum a Internet i les tries lingüístiques en aquest medi han

obert nous reptes per al mesurament d’audiències i consums culturals.

Finalment, el quart i últim concepte a tenir en compte en la recerca demo-

lingüística són les representacions�lingüístiques. En aquest camp s’apleguen

les actituds i les ideologies referents a la relació entre llengua i societat. Els

enquestats interpreten la realitat que els envolta a partir de certes idees i prin-

cipis. La identitat lingüística és la principal mesura utilitzada en sociolingüís-

tica, que respon a la pregunta de “Pot indicar-me quina és la seva llengua?”.

A part de la primera llengua adquirida, de les competències lingüístiques amb

altres llengües i de les llengües utilitzades, les persones senten més vinculació

amb una llengua. Aquesta vinculació sol apuntar la llengua de referència per

a les persones, i indica possibles canvis pel que fa a les tries lingüístiques en

un futur. És per això que se sol prendre com a patró de canvi les diferències

entre la llengua inicial i la llengua d’identificació de la població.
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que s’han popularitzat posteri-
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http://www.google.com/books?id=XIw4AAAAIAAJ&lpg=PR7&ots=Mo4ZLhUZKX&dq=Social%20Structures.%20A%20Network%20approach.&lr&hl=ca&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/books?id=XIw4AAAAIAAJ&lpg=PR7&ots=Mo4ZLhUZKX&dq=Social%20Structures.%20A%20Network%20approach.&lr&hl=ca&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Barcelona: Generalitat
de Catalunya.

Joan-Albert�Villaverde�i�Vidal (2007). “Comportament dels grups lingüístics i represen-
tacions sobre la llengua”. A: E. Querol (coord.); E. Chessa; N. Sorolla; J. Torres; J. A. Villa-
verde. Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra,
Catalunya, Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.

A més de la llengua d’identificació, les actituds cap a les llengües també són

un capítol important en l’anàlisi de les representacions. Les persones situen

les diferents llengües segons la realitat social que els envolta.

Exemple

En l’àmbit psicològic, algunes persones poden posicionar-se positivament o negativa en-
front de qüestions com ara “És desagradable aprendre el català”. O altres, en l’àmbit so-
cial, amb qüestions com ara “En aquest país tothom hauria de saber català o tothom
hauria de saber castellà”.

També són d’interès, sobretot en l’àmbit de llengües minoritzades, les preguntes sobre la
mateixa estructura de la llengua. En aquest marc s’insereixen preguntes sobre la consci-
ència en els propis parlants sobre l’abast territorial de la pròpia llengua, com la posició
amb afirmacions de l’estil “El parlar de les Illes Balears, el de la Comunitat Valenciana,
el d’Andorra i el de Catalunya són maneres diferents de parlar la mateixa llengua”.

També tenen interès altres qüestions actitudinals, com les relacionades amb l’ús actual
de la llengua: “A parer seu, el català actualment s’usa ... ? Molt / Bastant / Normal / Poc /
Gens. O sobre la seua evolució passada i futura (En general, socialment, pensa vostè que
el català s’usa més, igual o menys que fa 5 anys?)”.

També són abundants les qüestions que posen en relació diferents conceptes.

En un espai intermedi entre les actituds i les competències lingüístiques es

posiciona la confiança�lingüística, que aprofundeix en les actituds dels par-

lants respecte de les pròpies competències lingüístiques. En aquest camp exis-

teixen qüestions com “Em poso nerviós/osa quan he de parlar en castellà en

una botiga”. I enllaçant les actituds i els usos lingüístics es poden trobar les

preferències sobre quins haurien de ser els usos lingüístics en alguns camps

públics com l’escola o els mitjans de comunicació.

Finalment, cal tenir en compte que a més de totes les qüestions sociolingüís-

tiques mencionades anteriorment, també són bàsiques les qüestions sociode-

mogràfiques relacionades amb els enquestats, com el gènere, l’edat, les classes

socials, l’àrea territorial de residència o l’origen geogràfic.

2.2.2. Transmissió lingüística intergeneracional
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Des qualsevol dels eixos que s’observa la realitat sociolingüística, n’hi ha un

de cabdal tenint en compte el desplegament teòric de Fishman. La transmissió

de les llengües en el nucli familiar assegura la base per al manteniment d’una

llengua. En el nucli de l’engranatge que fa possible la pervivència d’una llen-

gua hi ha el fet que aquells que parlen una llengua amb els seus progenitors, el

continuen parlant als seus fills. En aquesta operació essencial és on resideix la

pervivència d’una llengua. Quan aquesta transmissió es trenca es disparen les

alarmes que indiquen que hi ha en marxa un procés de substitució lingüísti-

ca. O en el cas invers, quan els parlants inicials d’altres llengües transmeten
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la llengua històrica d’un territori s’indica que hi ha el procés de revernacula-

rització d’una llengua, o la consolidació de l’atracció de nous parlants pe a

aquesta llengua històrica.

Per a Fishman, el procés de reversió de la substitució lingüística consta de vuit

fases. N’hi ha tres de bàsiques en comunitats lingüístiques on la substitució

lingüística pràcticament ha arribat al seu final. En primer lloc, la llengua és

adquirida per la població adulta (fase 8), i aquesta població adulta interactua

en aquesta llengua (fase 7). Però sobretot, aquest sociolingüista posa l’accent

en la tercera etapa que les segueix: el conjunt format per la llar, la família i el

barri es troben generacionalment i demogràficament concentrats, assegurant

la transmissió intergeneracional de la llengua (fase 6). Fishman defensa que

la fase 6, que consisteix en el reforçament de l’entramat llar–família–barri–co-

munitat, constitueix l’essència per a consolidar la transmissió intergeneracio-

nal de les llengües i la conditio sine qua non de les seues fases inicials.

Aquest rerefons teòric guia la insistència de la demolingüística i la sociolin-

güística catalanes per estudiar l’estat de la transmissió intergeneracional de

la llengua. Habitualment la sociolingüística catalana ha comparat la llengua

parlada amb els progenitors i la llengua parlada amb els fills; si no varia, es

considera que la transmissió de la llengua entre els parlants inicials de la llen-

gua es manté. Quan el percentatge de població que parla la llengua als fills és

superior a la que el parla amb els progenitors, es considera que la llengua té

un efecte d’atracció de nous parlants, ja que parlants inicials d’altres llengües

transmeten la llengua estudiada. I finalment, quan el percentatge de població

que parla la llengua amb els fills és inferior al percentatge de població que el

parla amb els progenitors, es considera que la llengua es troba en un procés

consolidat de substitució lingüística.

2.2.3. Llengua inicial i llengua d’identificació

En la recerca demolingüística catalana també cal destacar un altre punt impor-

tant de l’anàlisi: la comparació de la llengua inicial i la llengua d’identificació.

La primera representa l’origen lingüístic de la població, i es remunta a la llen-

gua o llengües que els va ser transmesa als enquestats. La segona representa

la llengua amb la qual s’identifiquen els enquestat actualment. Aquest segon

ítem mesura conceptualment una representació sociolingüística, que és inde-

pendent de l’adquisició, les competències i els usos lingüístics.

Referències bibliogràfiques

En podeu veure l’anàlisi a tots els territoris de llengua catalana a:
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Lingüística. Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: anàlisi. Volum I. Les llengües a
Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. Barcelona: Generalitat
de Catalunya.
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verde. Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra,
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Catalunya, Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.

2.3. L’anàlisi de les dades. Nocions estadístiques

Per a fer una anàlisi aprofundida d’un nombre important de dades quantitati-

ves cal recórrer a les tècniques estadístiques. El programari estadístic existent,

i les taules de resultats i informes que habitualment acompanyen els estudis

sociolingüístics, no fan necessari conèixer a fons les tècniques. És a dir, no ens

cal saber quines fórmules hi ha en el rerefons d’una tècnica estadística. Amb

tot, per a interpretar els resultats cal saber, almenys, el sentit d’una operació es-

tadística, quina interpretació cal donar-li, què ens respon, i també, què no ens

pot respondre. És per això que a continuació esmentarem algunes operacions

estadístiques bàsiques que ens cal conèixer, encara que siga superficialment,

per tal de poder interpretar taules de resultats i informes sociolingüístics.

2.3.1. L’anàlisi amb una variable (anàlisi univariant)

L’anàlisi més senzilla és la que conté només una variable. Amb aquesta anàlisi

es fa una descripció de la població segons la distribució de la variable. Les

operacions més comunes són diferents segons si s’analitza variables d’interval,

variables categòriques o variables ordinals.

Amb les variables�d’interval, amb dades plenament quantitatives, es pot fer

operacions aritmètiques. És per això que se sol utilitzar la mitjana com a pro-

pietat més típica per a descriure una variable d’interval. La mitjana és el càlcul

del valor mitjà de resposta de tots els enquestats.

Exemple

Si preguntem quin és el percentatge d’ús de català a cinc persones, i les seues respostes
són 100%, 80%, 80%, 30% i 10%, les mitjanes són el resultat de sumar les respostes
de cada enquestat i dividir-les pel nombre d’enquestats:

(100 + 80 + 80+ 30 + 10) / 5 = 300 / 5 = 60%

Per tant, la mitjana d’ús del català de les cinc persones és del 60%. Veiem que el
resultat és un valor mitjà, equidistant entre el 0% i el 100%. Aquesta distribució es
dóna perquè en realitat els enquestats han donat respostes amb valors extrems, amb
tres enquestats que declaren un ús alt del català i dos enquestats que en declaren un
ús baix.

La desviació�típica ens indica, a partir de la mitjana, si els valors dels enques-

tats són molt diferents o ho són poc. Així, apunta la distància que hi ha entre

els valors que donen els enquestats amb referència a la mitjana.

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
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Exemple

Per a la mostra que ens ocupa, amb una mitjana de 60, el primer valor (100%) té una
distància de 40 punts, el segons i tercer (80%) tenen una distància de 20 punts, el
quart, de 30 punts, i el cinquè, de 50 punts. Així, si sumem aquestes distàncies (160
punts) i la dividim entre el nombre d’enquestats (5) ens dóna un valor de desviació
típica de 32 punts.

Per a mesurar si una desviació típica és important se sol relacionar amb la

mitjana. En el nostre exemple, una desviació de 32 punts en una escala que té

100 punts, com a màxim, és molt important.

La mediana és un altre estadístic, utilitzat sobretot en enquestes que tenen

valors molt extrems. Primer de tot, la tècnica ordena els valors d’alts a menuts.

Una vegada ordenats, divideix el total de casos per la meitat, i d’aquesta mane-

ra la meitat dels casos queda a una banda de la mediana i l’altra meitat a l’altra.

Exemple

Per a la mostra que ens ocupa, la mediana seria el (segon) 80%, ja que és el punt
intermedi entre la meitat més alta dels casos (100% i 80%) i l’altra meitat més baixa
(30% i 10%).

La mediana sol ser un valor complementari de la mitjana, i de vegades molt

més útil, quan la distribució dels casos té algunes respostes molt extremes que

desvirtuen la mitjana.

Com a complement de la mediana són d’interès els quartils. Es tracta d’un

estadístic de distribució molt similar a la mediana. Així, la mostra es divideix

en quatre quartils, de manera que se situa el valor de tall de la distribució en

el percentatge del 25% (que divideix el primer quartil del segon quartil), el

50% (que divideix el segon quartil del tercer quartil) i el 75% (que divideix

el tercer quartil del quart quartil). De fet, la divisió entre el segon i el tercer

quartil (50%) és la mediana. Aquesta tècnica serveix per a avaluar quins valors

de resposta hi ha en cada quartil.

Si els valors de resposta són molt baixos en els tres primers quartils significa

que la major part dels enquestats tenen valors molt baixos en aquella variable.

Per contra, si en el primer quartil s’obtenen ja valors molt alts significa que

són pocs els enquestats que han donat com a resposta valors baixos.

En variables categòriques i ordinals s’ha d’extreure altres estadístics, ja que

d’una variable categòrica no és possible obtenir mitjanes, ni desviacions típi-

ques, ni medianes. És per això que s’utilitza la moda, que és el valor de res-

posta més comú.
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Exemple

Tornem a la mostra i imaginem que hem preguntat als mateixos enquestats si parlen
sempre, bastant, poc o gens el català. Ens han respost amb aquestes cinc respostes:
“sempre”, “bastant”, “bastant”, “poc” i “gens”. La moda d’aquesta distribució seria
“bastant”, ja que l’han respost dos enquestats, mentre que la resta d’opcions només
les ha anomenat un enquestat.

Pel que fa a les representacions�gràfiques, els gràfics de barres són el més

habitual en variables de tot tipus. Els gràfics de formatges són els més habitu-

als amb variables categòriques, on els valors no es poden ordenar lògicament

entre ells. Els gràfics de línies són els més habituals per a representar dades

d’interval, ja que donen una imatge de continuïtat en els valors de l’escala.

Els gràfics de barres es configuren a partir de dos eixos, l’horitzontal i el ver-

tical. Normalment, en l’eix horitzontal apareixen representades les diferents

categories de resposta de la variable (per exemple, català, castellà...) i en l’eix

vertical apareixen la quantitat d’enquestats que han triat aquella resposta (en

percentatges o en nombres absoluts). En l’exemple s’han representat les da-

des de competència lingüística a la Franja. En l’eix horitzontal es representa

cadascuna de les competències i en l’eix vertical apareix el percentatge de la

població que respon afirmativament a cada qüestió:

El coneixement del català a la Franja (2003)

Els gràfics de formatges tenen una interpretació encara més senzilla. El gràfic

següent mostra les diferents denominacions que els catalanoparlants donen a

la pròpia llengua al mateix estudi de la Franja:

Lectura del gràfic

El 98,5% de la població adul-
ta de la Franja declara enten-
dre el català, el 88,8% declara
parlar-lo, el 72,9%, llegir-lo, i
el 30,3%, escriure’l.

Lectura del gràfic

El 20% el denomina en primer
lloc com català, el 44,1% utilit-
za una denominació d’origen
pejoratiu (com xapurriau) i el
35,9% utilitza una denomina-
ció localista (com fragatí).
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Denominacions de la llengua, de la població que té el català com a llengua
d’identificació a la Franja (2003)

Els gràfics més complexos dels que representen resultats de només una varia-

ble són els gràfics de línies. Els gràfics de línies transmeten una idea de conti-

nuïtat entre les variables, per això s’utilitzen amb variables d’interval i no per

a representar variables categòriques, que no tenen cap relació lògica ni d’ordre

entre elles:

Percentatge d’ús de català que declara cada enquestat a la Franja (2003)

Lectura del gràfic

La major part, que formen l’onada de la dreta, fan un ús molt extens del català (entre
el 80 i el 99%). Hi ha també una onada, tot i que més reduïda, en la part central, que
són aquells que utilitzen el català més o menys la meitat del temps. Finalment, en la part
esquerra del gràfic se situa un gruix menor, tot i que ben notable, que no usen mai el
català, o pràcticament mai.

2.3.2. L’anàlisi amb dues variables (anàlisi bivariant)

L’anàlisi univariant és descriptiva, ja que fa una mostra de quina és la distri-

bució de la població segons cadascuna de les variables. En analitzar conjunta-

ment dues variables parlem d’anàlisi bivariant. En aquest cas, l’anàlisi es fa més

complexa, i podem parlar ja d’associacions.

L’anàlisi se sol presentar en una taula�de�contingència, que és la taula de cre-

uament entre dues variables. Així, en una hipotètica anàlisi univariant podem

saber que el 80% de la població d’un territori declara saber parlar català, i el

20% declara no saber-lo parlar. I també amb una anàlisi univariant podem sa-

ber que el 35% de la població d’aquest territori viu en ciutats, i el 65% viu en

àrees rurals. Si la condició urbana o rural de la població no està associada amb
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els usos lingüístics, cal esperar que la població urbana tinga les mateixes com-

petències que la rural, i per tant, si en la població general el 80% sap parlar ca-

talà, també en les ciutat saben parlar el català el 80%, i en els pobles també sa-

ben parlar el català el 80%. Per contra, si ens trobem resultats substancialment

diferents d’aquests, ens indicaran que hi ha una associació, directa o indirecta,

entre la condició rural o la condició urbana de les poblacions i la competència

lingüística de la seua població. En el cas del nostre exemple, a les ciutats el

50% de la població sap parlar català, mentre que als pobles és un 96%. Aquesta

diferència entre ciutats i pobles indicaria que hi ha una associació, directa o

indirecta, entre la condició urbà–rural i la competència lingüística. I per tant,

que als pobles hi ha més població que sap parlar el català que a les ciutats. En

la taula següent podem visualitzar els valors que hem indicat:

Urbà Rural Total

Sí 50% 96% 80%

No 50% 4% 20%

Total 35% 65% 100%

Per acabar de llegir la taula, s’ha d’indicar que l’altre 50% de la població urbana

no sap parlar el català, i el 4% de població rural restant tampoc el sap parlar.

En total, el 80% de la població del territori sap parlar català i el 20% no el

sap parlar. Finalment, en la darrera fila s’indica que el 35% de la població del

territori és urbana i el 35% és rural.

Els gràfics també s’utilitzen per a representar el creuament de dues variables.

Cal tenir en compte que amb dues variables creuades la interpretació és més

complexa. Seguint la lògica que s’ha exposat en el primer gràfic en l’anàlisi

univariant, sobre les competències lingüístiques de la Franja, si creuem les

competències lingüístiques segons els diferents territoris de llengua catalana

podem observar un gràfic com el següent.
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Coneixement declarat de català al domini lingüístic (1994-2004)

Lectura del gràfic

La lectura en aquest cas és senzilla, encara més perquè els valors es troben representats
en una taula de contingència:

A la Catalunya del Nord el 65% de la població declara entendre el català, el 37% declara
saber-lo parlar, el 31%, llegir-lo, i l’11%, escriure’l.

Al País Valencià, declara entendre’l el 82%, el 58% parlar-lo, el 51% llegir-lo, i el 27%
escriure’l.

I la lectura continuaria amb els successius territoris.

L’avantatge d’aquestes visualitzacions és que d’un cop d’ull es pot fer l’anàlisi

a partir d’una de les variables o de l’altra. Es pot analitzar territori per territori,

com hem fet en una lectura vertical de la taula. Però també es pot fer una lec-

tura competència per competència. En aquest cas, seria una lectura visual de

les barres del mateix color, o de cada fila de la taula. Per exemple, en la com-

petència de parlar, seguiríem la segona barra de cada territori o tota la segona

fila de la taula, i podríem afirmar que un 37% de la població enquestada a la

Catalunya del Nord declara saber parlar català, un 58% ho fa al País Valencià,

un 75% a les Illes Balears, un 85% a Catalunya, un 87% a Andorra, un 89%

a la Franja i un 68% a l’Alguer.

Un segon exemple de creuament gràfic de dues variables el pot representar

l’estudi de la transmissió lingüística intergeneracional.. Així, es pot segmentar

la mostra segons la llengua que els enquestats parlen amb els progenitors, i

en cadascun dels grups analitzar quina llengua parlen amb els fills, d’aquesta

manera se sap quin percentatge dels que parlen català amb els progenitors

parlen també català amb els fills, i a la vegada, quin percentatge dels que parlen

castellà amb els progenitors parlen castellà també amb els fills.

Recordeu

Tal com hem vist anterior-
ment, en demolingüística
és bàsic saber si els que van
aprendre a parlar en una llen-
gua la transmeten als seus fills.
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En el gràfic següent es mostra aquest creuament en l’estudi sobre la Franja

de l’any 2004. La llengua parlada amb els progenitors apareix en tres blocs

clarament diferenciats: a l’esquerra del gràfic hi ha els que parlen català amb

els progenitors, al mig els que parlen les dues llengües amb els progenitors, i

a la dreta del gràfic apareixen els que parlen castellà amb els progenitors. I la

llengua parlada amb els fills apareix diferenciada a cadascun dels blocs per un

color diferent: en verd els que parlen català amb els fills, en gris els que parlen

les dues llengües i en groc els que parlen el castellà. Hi ha també representats

els parlants d’altres llengües amb els fills, però són significativament pocs:

Llengua de comunicació amb pares i fills a partir de l’estudi sobre la Franja (2004)

Així, entre els que parlen català amb els progenitors, una gran majoria que

agrupa el 93% parla català amb els fills també. Un 4% declara parlar-los les

dues llengües, i un 3%, castellà. Si us hi fixeu, els tres percentatges sumen

100%, ja que que els percentatges es calculen de manera que sumen 100%

per a cadascuna de les categories de la llengua parlada amb els progenitors.

En el cas dels que parlen les dues llengües amb els progenitors, el 74% parla

català amb els fills, el 10% els parla totes dues i el 16% el castellà. Finalment,

dels que parlen castellà amb els progenitors, el 82% parla el castellà amb els

progenitors, el 7% totes dues i el 10% el català.

En aquest creuament de les dues variables, es poden fer també comparacions

segons una de les variables o l’altra. Hem presentat les dades segons la llengua

dels progenitors, però també és possible una comparació de la capacitat de

manteniment d’un grup i altre, observant que els catalanoparlants familiars

que mantenen el català amb els fills són el 93% i els castellanoparlants fami-

liars que mantenen el castellà són el 82%.

Evidentment, les dades aquí exposades són mostrades en proporcions segons

la llengua parlada amb els progenitors. Es poden explotar d’altres maneres,

com per exemple en freqüències absolutes, percentatges segons el total de po-

blació, o percentatges segons la llengua parlada amb els fills.
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Finalment, com a forma de representació de dades, es pot utilitzar també

gràfics de barres apilades. En aquest cas, en el gràfic es creua la llengua

d’identificació de l’enquestat segons la seua llengua inicial. L’única diferència

en la disposició del gràfic és que les barres apareixen una al damunt de l’altra,

quedant més clar encara que per a cada categoria de la variable llengua inicial

suma 100%.

Llengua d’identifiació de l’enquestat i llengua inicial

Lectura del gràfic

En el cas dels catalanoparlants inicials, el 87,5% s’identifica també amb el català, un 2,7%
s’identifica amb les dues llengües, i un 9,7%, amb el castellà.

En el cas del castellanoparlants inicials (darrera columna), el 82% s’identifica amb el
castellà, el 3,3% amb les dues llengües i el 14,7% amb el català.

En demolingüística també és habitual l’ús dels mapes per a representar les da-

des geolocalitzades. Les dades demolingüístiques es representen al mapa en

diferents tonalitats, de manera que amb una simple ullada es pot percebre els

diferents nivells de competència, ús o les representacions als territoris repre-

sentats. En el mapa següent es representa el percentatge de parlants de català

respecte al total de població de cadascuna de les comarques de Catalunya i les

regions del País Valencià i les Illes Balears:
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Font: Xarxa CRUSCAT (2011)

2.3.3. L’anàlisi amb tres variables (variables de control)

L’anàlisi estadística no s’aplique de manera neutra a les dades i no dóna re-

sultats fiables automàticament. En realitat, l’anàlisi demolingüística necessita,

com tota la ciència, un marc teòric que guiï les interpretacions dels resultats.

Ha estat molt recurrent en sociologia la paradoxa de la natalitat i les cigonyes.

Així, aquest dilema planteja que hi ha evidències empíriques que allà on hi ha

més cigonyes hi ha més natalitat. Evidentment, el sentit comú ens farà descar-

tar qualsevol mecanisme de causalitat directa entre la natalitat i les cigonyes,

perquè les cigonyes no porten els xiquets.

Si aprofundim en les dades d’una manera crítica, recorrerem a l’anàlisi més

aprofundida de les dades, i veurem que hi ha uns mecanismes de fons que

creen una associació (espúria) entre la presència de cigonyes i la natalitat. Així,

incorporant una tercera variable, que és la divisió del territori entre pobles i

ciutats, observarem que als pobles hi ha una major natalitat que a les ciutats

i, a més, als pobles també hi ha una taxa major de cigonyes que a les ciutats.

Aquest fet, el del context urbà o rural, condiciona les dues variables que inici-

alment veiem associades, la natalitat i les cigonyes, i en realitat es tracta d’una

associació espúria provocada per una tercera variable que interacciona amb

aquestes dues variables a la vegada. L’associació, doncs, en realitat és indirecta,

i és determinada per l’efecte d’una tercera variable.

Igual que en el cas de l’associació espúria entre natalitat i cigonyes, l’exemple

mostrat en l’anàlisi bivariant entre la competència en la llengua i el context

rural o urbà és un cas també d’associació espúria. El fet que a les zones urbanes

es parle menys el català, de manera general, no es deu directament a la condi-

ció urbana del context, sinó més aviat a les fortes onades migratòries del segle
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XX lligades als processos de creixement urbà. Així, el fet que a les ciutats es

parle menys català que als pobles sobretot es deu al fet que hi ha més població

d’origen forà, i no pas a un efecte directe del context urbà per si mateix.

L’anàlisi de les dades ha de ser sempre crític, i preguntar-se si hi ha va-

riables amb un valor teòric i estadístic més potent que puguen expli-

car una associació. Aquesta és la funció de les variables de control, que

poden mostrar com l’associació inicial entre dues variables interactua

amb terceres variables, que relativitzen l’associació inicial, o bé la re-

forcen, o fins i tot ajuden a crear un model causal en què les variables

s’antecedeixen les unes a les altres per a explicar la variable analitzada.

2.3.4. L’anàlisi multivariant

Quan una recerca inclou moltes variables, de vegades es fa complicat fer-se una

imatge de conjunt de la informació. L’anàlisi multivariant simplifica aquesta

operació i ajuda a tenir una imatge general de manera senzilla i ràpida. Només

a tall de mostra de les múltiples possibilitats que obre l’anàlisi multivariant,

ens referirem a tres tipologies d’anàlisi habitual en variables d’interval: l’anàlisi

de conglomerats, l’anàlisi factorial i la regressió lineal.

L’anàlisi de conglomerats

L’anàlisi de conglomerats (en anglès, cluster analysis) és una tècnica que agrupa

els individus segons les seues similituds. Així, es creen diferents grups on hi ha

gent similar entre si. La tècnica és descriptiva, perquè descriu la resposta dels

individus considerant totes les variables en un mateix nivell, sense distingir si

unes variables causen efectes sobre les altres.

La tècnica de l’anàlisi de conglomerats té alguns avantatges, com la claredat

en transmetre la informació. Per contra, els seus desavantatges són que hi ha

múltiples paràmetres per a mesurar quins nodes són més similars. Això fa que

els resultats de les diferents maneres de fer conglomerats siguen dispars, i per

tant, l’investigador ha de conèixer bé els paràmetres, a més de comptar amb

un important rerefons teòric i un coneixement de les dades tractades, per tal

de fer una tria correcta dels paràmetres a triar.

L’anàlisi factorial

L’anàlisi factorial també és una tècnica descriptiva que resumeix la informació

d’una multitud de variables en alguns pocs factors. Així, si una o diverses vari-

ables estan altament associades entre elles, l’anàlisi factorial concentra aques-

ta informació en un factor. Aquest factor concentra la força de l’associació

d’aquestes variables i només perd una part molt menuda de la informació.
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Amb aquest procés, es destria la informació més central d’un conjunt de va-

riables i individus, i la informació més redundant i perifèrica queda apartada

en factors més secundaris.

Exemple

Sabem que les preguntes sobre la llengua inicial, la llengua parlada amb els avis, la llengua
parlada amb la parella, la llengua parlada amb els germans i la llengua parlada amb els
fills solen anar molt associades, i a més, expliquen d’una manera molt potent les grans
diferències sociolingüístiques entre uns individus i altres. És per això que l’anàlisi factorial
sol concentrar gran part de la informació d’aquests usos familiars en el primer factor, i
explicar amb molt pocs factors la major part de la variació interna d’una societat amb
contacte de llengües.

Evidentment, però, en una anàlisi factorial que tracta les qüestions sociolin-

güístiques des de tots els prismes, això és, la competència, els usos, les repre-

sentacions sociolingüístiques, i els components sociodemogràfics, hi ha infor-

macions que no s’expliquen per aquesta gran diferenciació entre catalanopar-

lants familiars i castellanoparlants familiars. A Catalunya, per exemple, en els

propis usos familiars hi ha un bon gruix de població originalment castellano-

parlant que en formar una nova família, canvia els seus usos lingüístics i parla

català amb la seua parella i/o amb els seus fills. I ben al contrari, hi ha una

part menuda de la població originalment catalanoparlant que utilitza el cas-

tellà amb la parella i/o els fills. És per això que un únic factor no és suficient

per a explicar la realitat catalana. Per tant, es distingeix un segon factor que

matisa el primer: castellanoparlants inicials que parlen català a la nova llar,

i catalanoparlants inicials que parlen castellà a la nova llar. L’anàlisi factorial

té l’avantatge que va presentant els grans matisos socials successivament, per

a ajudar a fer-se una idea general de la societat analitzada sense perdre’s en

un gruix excessiu de dades. Habitualment, l’anàlisi factorial és útil detectant

no més de quatre factors. El primer sol donar les dades més evidents per a

un observador atent, el segon factor dóna una informació rica per a matisar

aquest nucli central, i el tercer o quart factor aporten matisos menors, però de

vegades força interessants.

La regressió lineal

La regressió lineal neix d’un principi diferent de les dues tècniques anteriors.

En la regressió es diferencia entre una variable dependent i l’efecte que tenen

sobre d’aquesta diferents variables independents. Per tant, té en consideració

la causalitat d’unes variables sobre les altres, i l’associació entre les variables

dependents i les independents és asimètric, ja que es considera que unes va-

riables afecten unes altres. El principal resultat de la regressió lineal és el va-

lor R, que mostra el grau de dependència de la variable dependent respecte

a les independents. Aquest valor es pot moure entre valors d’1 (plena depen-

dència), 0 (independència entre les dues variables) i –1 (dependència inversa

entres les variables). Així, si s’obté un valor d’1 estem analitzant dues variables

amb els mateixos resultats, mentre que si el valor és de 0 indica que no hi ha

cap tipus de relació entre les variables. Els valors negatius indiquen que hi ha

una associació inversa entre les variables, i que quan creixen els valors d’una
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minven els de l’altra. En tot cas, la recerca sociolingüística mai dóna aquests

valors màxims. Se sol considerar que les associacions superiors a 0,5 són sufi-

cientment rellevants i les associacions superiors a 0,7 són importants.

2.3.5. Anàlisi de l’evolució

En l’apartat anterior hem mostrat diferents formes de fer anàlisi en un moment

concret del temps; és a dir, de fer anàlisi sincrònica. Amb tot, aquesta anàli-

si sincrònica de vegades intenta observar les tendències sociolingüístiques en

un moment concret. Per exemple, la comparació de la llengua inicial de la

població i la llengua d’identificació d’aquesta mateixa població és un intent

d’esbrinar quines poden ser les tendències d’evolució a partir de la llengua

en origen de la població. L’estudi de la transmissió intergeneracional també

manté aquest rerefons per a comparar els usos lingüístics amb dues generaci-

ons diferents. S’analitza d’una banda la llengua que l’enquestat va aprendre

a parlar amb la generació dels avis, i de l’altra, la llengua que aquest mateix

enquestat parla amb els seus propis fills.

A part d’aquesta anàlisi de l’evolució sociolingüística a partir de dades sincrò-

niques, hi ha també estudis sobre l’evolució de la llengua a partir de tres tipo-

logies: els estudis en sèrie, els estudis panel i la prospectiva demolingüística.

Els estudis en sèrie

Els estudis en sèrie són estudis que es repeteixen al llarg del temps amb un

qüestionari similar i s’apliquen amb els mateixos paràmetres per tal d’analitzar

l’evolució sociolingüística d’una societat. Els censos lingüístics realitzats als

tres principals territoris de llengua catalana des de 1986 són seriats i estricta-

ment comparables, així com la sèrie d’estudis del Servei d’Investigacions i Es-

tudis Sociolingüístics (SIES) de la Generalitat Valenciana des de l’any 1985,

els estudis sociolingüístics seriats realitzats pel Govern d’Andorra des de l’any

1995, o la més recent Enquesta d’usos lingüístics de Catalunya de l’any 2003,

repetida l’any 2008 i amb vocació de continuïtat. També les Enquestes de la

Regió Metropolitana de Barcelona, que s’han realitzat des de l’any 1985 i han

ampliat el seu radi poblacional fins a abraçar tot Catalunya, tot i que no es

tracta d’un estudi netament sociolingüístic, tenen dades tractades de manera

longitudinal.

A continuació presentem una taula on apareix la població capaç d’entendre,

parlar, llegir i escriure el català a Catalunya, des dels anys 80 fins a l’actualitat.

Es tracta de dades en nombres absoluts a partir dels cens, padrons i l’última

enquesta demogràfica:
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Dades longitudinals de competència en català a Catalunya, 1981–2007. Nombres absoluts (en milers). Població de 2 i més
anys. Font: N. Sorolla (2011). “Context demogràfic i econòmic. L’evolució de la comunitat lingüística”. A: Informe sobre la
situació de la llengua catalana (2010). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana.

Lectura de la imatge

Es pot observar que, a la vegada que creix la població total, en nombres absoluts també
ho fa la competència lingüística, en totes les habilitats. Per contra, a pesar del creixement
de població, la població que no entén el català decreix contínuament, fins l’any 2001
i 2007. En aquestes dates varia la seua evolució amb una direcció de creixement, però
sense arribar als màxims de 1986 i els anys anteriors.

Els estudis panel

L’arrel dels estudis panel és similar a la dels estudis longitudinals, amb la re-

petició del mateix estudis al llarg d’un període de temps. Però a diferència

dels estudis longitudinals, els estudis panel fan un seguiment dels mateixos

enquestats al llarg del temps. Això fa possible que no només es puga analitzar

el canvi de la societat en el seu conjunt, si no que a més es puga analitzar

aquest canvi individualment. Es pot enllaçar els mateixos enquestats en cada

estudi, i és per això que la riquesa de l’anàlisi es multiplica: les anàlisis longi-

tudinals només obtenen successives fotografies d’una realitat en un moment

concret, i analitzen els canvis generals.

Per exemple, en els estudis longitudinals fets en diferents temps amb indivi-

dus diferents, es pot donar el cas d’evolucions divergents segons els diferents

sectors socials que componen la societat. Així, pot créixer l’ús del català en

alguns sectors, mentre que pot decréixer en altres. Aquestes evolucions diver-

gents poden acabar per compensar-se les unes amb les altres, i a ulls generals,

mostraran una falsa estabilitat d’un any a l’altre. Per exemple, les dades de

l’enquesta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2004) mostren estabilitat

en la transmissió lingüística del valencià, amb un lleugeríssim creixement.

Referència bibliogràfica

E.�Querol,�E.�Chessa,�N.�Sorolla,�J.�Torres,�J.�A.�Villaverde (2007). Llengua i societat als
territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya
Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears. Barcelona: Generalitat de Catalu-
nya.

http://blocs.iec.cat/cruscat/publicacions/informe/
http://blocs.iec.cat/cruscat/publicacions/informe/
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=11a1d4b73920b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=11a1d4b73920b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=11a1d4b73920b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=11a1d4b73920b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=11a1d4b73920b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=11a1d4b73920b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
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Fabà i Montoya (en un article14 que encara és en premsa), per la seva banda,

exposen que, en realitat, aquesta aparent estabilitat de la transmissió interge-

neracional amaga processos divergents, amb processos de substitució lingüís-

tica en ciutats grans i d’atracció del valencià en ciutats mitjanes i àrees rurals.

(14)“La transmissió lingüística inter-
generacional del català al país va-
lencià. Una perspectiva territorial”.
Caplletra.

En els estudis longitudinals és molt més complex detectar si l’aparent estabi-

litat de les dades d’un any i altres amaguen canvis divergents d’uns grups i

altres. Els estudis panel aporten un avantatge analític respecte de les anàlisis

longitudinals pel que fa a la possibilitat d’analitzar l’evolució sociològica al

llarg del temps. El fet d’analitzar una mateixa mostra d’individus al llarg del

temps fa possible l’anàlisi del canvi individual, i destriar quins individus can-

vien. En sociolingüística no són comuns aquests tipus d’anàlisi, ja que són més

complexos metodològicament i en el seu disseny. Com ens diu Fabà, l’anàlisi

de les dades sociolingüístiques ha estat amb una perspectiva d’estudi en sèrie,

més que no de tipus panel.

La prospectiva demolingüística

La prospectiva demolingüística enllaça amb la branca de les ciències socials

que intenta predir el futur. És una perspectiva emergent en demolingüística.

A hores d’ara té ja alguns investigadors en sociolingüística catalana.

“La sociolingüística feta als nostres països, ha descrit una mica, ha explicat poc i no ha
predit gairebé gens. El que més ha fet ha estat profetitzar”.

Querol (2011). “Per una sociolingüística prospectiva: de la profecia a la prospectiva”.

2.3.6. Programari

Referència bibliogràfica

Albert�Fabà;�Mireia�Llaberia
(2011). Les llengües a Catalu-
nya, 2001-2005. Barcelona:
Fundació Jaume Bofill.

Exemple

La Fundació Jaume Bofill ha re-
alitzat el que possiblement és
l’estudi de tipus panel més ex-
tens a Catalunya.
El projecte RESOL, a una escala
menor, té un disseny de panel,
però la seua explotació encara
no ha estat publicada.

L’anàlisi demolingüística habitualment es fa valer del programari més genera-

litzat en l’anàlisi estadística en ciències socials. El més comú és SPSS. Aquest

programari té un preu alt en la seua versió comercial, i diverses universitats i

institucions disposen de llicències per als seus investigadors.

Referència bibliogràfica

Manual d’ús d’SPSS

Entre el programari lliure i gratuït destaca R, un programa d’anàlisi estadísti-

ca amb força avantatges, com el seu preu per a l’investigador, l’adequació de

multitud de paquets per a l’anàlisi, i la capacitat de personalització de l’anàlisi

pel fet que el seu codi es pot modificar. Amb tot, la seua instal·lació i funcio-

nament és relativament més complex que en SPSS.

A més, també es pot fer anàlisi demolingüística de manera més primària amb

els fulls de càlcul que acompanyen els paquets ofimàtics. Entre el programari

gratuït destaca Google Docs per a treballar en línia i Calc d’Open Office. Entre

el programari comercial de propietat hi ha l’Excel, de Microsoft Office.

Referència bibliogràfica

Manual d’ús d’R

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/535.pdf
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/535.pdf
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resocialitzacio-i-llengues-resol-els-efectes-linguistics-del-pas-de-la-educacio-primaria-a-secundaria-en-contextos-plurilingues
http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resocialitzacio-i-llengues-resol-els-efectes-linguistics-del-pas-de-la-educacio-primaria-a-secundaria-en-contextos-plurilingues/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org//
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3. La demolingüística catalana

3.1. Les sis preguntes sobre la recerca demolingüística catalana

Què�és�la�demolingüística�catalana?

Considerem demolingüística catalana aquella que analitza sociolingüística-

ment els grans volums poblacionals als territoris de llengua catalana. Com és

evident, la demolingüística catalana no només estudia la llengua catalana, si-

nó que també ho fa amb la resta de llengües en contacte en aquests territoris.

Qui�fa�demolingüística�catalana?

La demolingüística ha estat desenvolupada per diferents especialistes en cièn-

cies socials i humanes que s’han interessat en aquest camp interdisciplinari.

A pesar que la major part de la formació sociolingüística sol provindre de de-

partaments de filologia i lingüística, la demolingüística no ha estat desenvo-

lupada només per investigadors provinents d’aquestes àrees. Ben al contrari,

els investigadors implicats provenen de disciplines diverses, com ara:

• La sociologia i la sociologia de la llengua: Modest Reixach, que va fer la

primera enquesta sociolingüística sota paràmetres de l’estadística moder-

na, Marina Subirats a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Bar-

celona, Rafael Lluís Ninyoles al Servei d’Estudis i Investigacions Sociolin-

güístiques de la Generalitat Valenciana, Joaquim Torres, de la Societat Ca-

talana de Sociolingüística, Xavier Sanjuan, tècnic en l’anàlisi de diversos

estudis valencians del SIES i l’AVL, o Rafael Castelló de la Universitat de

València.

• La lingüística i la filologia: F. Xavier Vila i Moreno, al Centre Universitari

de Sociolingüística i Comunicació de la UB, Ernest Querol de la Universitat

Oberta de Catalunya, Joan Melià a la Universitat de les Illes Balears, o en

l’origen de la subdisciplina, Antoni Maria Badia i Margarit.

• La psicologia social de la llengua: Miquel Strubell, de la Universitat Oberta

de Catalunya.

• La pedagogia: Miquel Siguan

• L’economia: Amado Alarcón, Antonio Di Paolo).

Nota

Evidentment, la llista no és
completa, ni pretèn ser-ho.
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A part dels investigadors, en el cas de la demolingüística, també són essencials

les institucions capaces de desenvolupar els processos estadístics que donen

lloc a les dades per a analitzar. En aquest cas, les institucions involucrades

són diverses, però habitualment són els Governs dels diferents territoris, mit-

jançant els seus respectius Instituts d’Estadística i les àrees encarregades de la

Política Lingüística. A nivell de l’Estat espanyol, també són importants les re-

cerques sociolingüístiques o sociològiques amb contingut sociolingüístic del

Centro de Estudios Sociológicos, així com els censos elaborats per l’Institut

Nacional d‘Estadística espanyol. A nivell supralocal destaca la recerca social

amb contingut sociolingüístic feta per l’Institut d’Estudis Metropolitans de

Barcelona.

Com�es�fa�demolingüística�catalana?

Habitualment, el potencial descriptiu de la recerca demolingüística sorgeix de

la mateixa explotació de les dades feta per les pròpies administracions, mit-

jançant els seus equips o per encàrrecs de recerca amb investigadors universi-

taris especialitzats. El desenvolupament teòric se sol desenvolupar per inves-

tigadors universitaris.

On�es�fa�demolingüística�catalana?

Els territoris de llengua catalana, com hem vist anteriorment, són un nucli

important de la recerca demolingüística internacional. Inicialment, el País Va-

lencià va ser el nucli més important d’aquesta recerca, amb la tasca del Servei

d’Investigacions i Estudis Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana amb

Rafael Ninyoles al capdavant. Tot i això, l’estudi de les competències sociolin-

güístiques es va generalitzar al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears des

de l’any 1986. El Centre d’Investigacions Sociològiques espanyol va elaborar

també dos estudis sociolingüístic a Catalunya, País Valencià i Illes Balears –a

més de Navarra, Euskadi i Galícia– en aquests primers anys de la demolingüís-

tica catalana, dirigits per Miquel Siguan.

L’any 1995, amb el canvi de color polític al País Valencià, s’elabora l’últim es-

tudi demolingüístic al País Valencià –fins als anys 2004 i 2005-. Però en aquest

mateix any, a Andorra s’emprèn una sèrie pròpia d’estudis. També l’any 1995

es publica l’estudi sociolingüístic sobre la Franja que el Govern d’Aragó havia

encarregat a la Universitat de Saragossa. L’any 1993 el Consell General dels

Pirineus Orientals fa una enquesta a la Catalunya del Nord, amb una rèplica

l’any 1998. A Catalunya, tot i l’interès que desperta la demolingüística, no es

fa el primer estudi demolingüístic propi fins a l’any 1997, i les Balears fan el

seu primer estudi propi amb dades sociolingüístiques l’any 2002.

Quan�s’ha�fet�demolingüística�catalana?
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La manca d’institucions pròpies als territoris de llengua catalana al llarg de la

dictadura ha marcat el calendari de naixement de la demolingüística catalana.

El primer cens sobre catalanoparlants té data de 1861 a la ciutat de l’Alguer,

fet per l’Estat italià. Entre els anys 1964 i 1965 Antoni Maria Badia i Marga-

rit realitza el primer protoestudi que pot ser considerat demolingüístic. L’any

1975, abans de la restitució de les institucions pròpies, Modest Reixach realit-

za un estudi demolingüístic a la comarca d’Osona, que es pot considerar el

primer estudi que encaixa plenament amb els paràmetres moderns de la de-

molingüística. L’any 1981 s’inclou a Catalunya una qüestió sobre la capacitat

d’entendre el català al cens. En el mateix cens, Aragó inclou també una qüestió

que incumbeix el català a la Franja, però amb força mancances tècniques. El

padró de 1986 és possiblement la data que podem considerar que la demolin-

güística catalana es consolida com a camp de recerca, amb unes ferramentes,

uns plantejaments i una anàlisi suficientment sòlids que abasten la major part

del territori.

Per�què�s’ha�fet�demolingüística�catalana?

Les primeres recerques demolingüístiques estan motivades per l’interès explí-

cit per palpar la vitalitat social del català després de les successives etapes de

persecució de la llengua i l’arribada d’importants onades de població al·loglota

als territoris de llengua catalana. Les recerques posteriors lliguen un creixent

interès internacional per la recerca en la diversitat lingüística, la disposició

de ferramentes tècniques per a fer aquest tipus de recerca macrosociològica

i l’interès de les diferents institucions dels territoris de llengua catalana per

radiografiar la realitat demolingüística i desenvolupar unes polítiques lingüís-

tiques adequades a aquesta realitat.

3.2. Les etapes de la recerca demolingüística als territoris de

llengua catalana

Es pot dividir la història de la demolingüística catalana en tres etapes princi-

pals, tot i que diverses recerques15 precedeixen la formació de la demolingüís-

tica catalana moderna.

(15)Ens referim als treballs de Vallverdú i Torres:

Francesc�Vallverdú (1980). Aproximació crítica a la sociolingüística catalana. Barcelona:
Edicions 62.

Joaquim�Torres (1977). “Les enquestes sociolingüístiques catalanes”. Treballs de Sociolin-
güística Catalana (núm. 1, pàg. 137-146). València: Eliseu Climent.

Referències bibliogràfiques

La proposta cronològica parteix de les propostes de Vila i Torres, hi incorpora els prede-
cessors, unifica en una única etapa la recerca feta des del final de la dictadura fins a l’any
2000 i singularitza l’onada d’enquestes de principis de la primera dècada del segle XXI.

F.�Xavier�Vila�i�Moreno (2009). “Apunts sobre la recerca demolingüística en el domi-
ni català”. A: Xarxa CRUSCAT. Estudis de demolingüística: actes de la Primera Jornada de

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000062/00000075.pdf
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Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT (pàg. 7-14). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans
(“Xarxa Cruscat”, núm. 5).

Joaquim�Torres (2011). “La demolingüística en els territoris de llengua catalana”. A:
Societat Catalana De Sociolingüística. Treballs de Sociolingüística Catalana (núm. 21, “La
sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur”).

La primera etapa se situa des del final de la dictadura fins a la primera meitat

dels 90. Modest Reixach inaugura la recerca demolingüística moderna l’any

1975, amb la publicació al mes d’abril, encara amb Franco viu, del llibre La

llengua del poble.

La introducció de la publicació, que presenta un estudi sobre la població

d’Osona, és clara en les motivacions que hi ha darrere el naixement de la de-

molingüística:

“Aquests últims anys ha rebrotat als Països Catalans l’interès per la llengua i la cultura
pròpies. Després d’uns llargs lustres d’interdiccions i de frens, l’aixecament, tímid i par-
cial, de la veda permet de plantejar-se novament i pública què roman d’autòcton i genuí
en una terra arrasada per una política unificacionista i envaïda incessantment per grans
allaus de masses forasteres tant de mà d’obra silenciosa i soferta com de funcionaris de-
tentors de poder polític i administratiu. És un bon moment per a demanar-nos on som,
qui som i on anem.

L’atenció incipient però seriosa que, a nivell general han suscitat fins ara aquests proble-
mes s’ha centrat principalment a Barcelona i a la seua rodalia conurbana. És lògic. Tant
perquè el quadre clínic que presenta és d’allò més greu, com pel paper primordial que
Barcelona i el seu hinterland immediat exerceixen en el conjunt de Catalunya. Ambdues
circumstàncies reclamen òbviament una atenció i una acció urgents.

Sense negar la primacia que , per al present i futur de la llengua i la cultura del país, té
l’aglomeració barcelonina, l’estudi que presentem vol ser una contribució al coneixement
de la realitat catalana no barcelonina.

[...] Aquestes tres circumstàncies (política interdiccionista i uniformadora, immigració
massiva de no-catalans i existència d’un rerepaís que no es pot confondre amb la capital)
ens han portat a interessar-nos per la situació i vitalitat, privades i públiques, de la llengua
i cultura catalanes més enllà de Barcelona i del seu cinyell metropolità. Hem triat, com
a camp d’observació i anàlisi, la comarca d’Osona. Es tracta d’una comarca mitjana en
molts sentits. Geogràficament no és ni a la costa ni a la muntanya sinó a la depressió
central. Demogràficament, no és de les més grans del Principat però tampoc de les mes
petites. Industrialment ocupa un bon lloc entre les comarques catalanes. La immigració
que ha rebut aquests últims anys és considerable sense arribar a ser envaïdora...

La�sociologia�del�llenguatge

Els problemes de la llengua i la comunitat prenen un relleu singular a mesura que s’escola
el segle XX. El desvetllament de les minories ètniques, les migracions interiors i exteriors,
l’emancipació de les antigues colònies, l’extensió de la instrucció, el poder creixent dels
mitjans de difusió, la multiplicació de les relacions nacionals i internacionals, el predo-
mini mundial d’unes poques llengües, l’interès progressiu pel coneixement de les socie-
tats... són fets socials que han incidit en l’aparició d’una nova ciència que s’ocupa del
llenguatge i del grup.

La sociologia del llenguatge o sòcio-lingüística ha estat producte de l’acostament i con-
vergència de la filologia i de la sociologia. La primera ha ampliat el seu camp d’observació
passant, de l’estudi de la llengua estricta, al de les persones que se’n servien, l’ús que se’n
fa i les variades presències i funcions socials que una llengua pot exercir. La sociologia
ha descobert que l’estudi de la llengua i dels seus usos es revela ple d’interès per al co-
neixement dels grups i de les societats. La col·laboració d’aquestes dues ciències es troba
en els seus inicis. La sòcio-lingüística és una ciència molt jove, especialment als Països
Catalans, on és conreada per, entre altres, Lluís V. Aracil, Antoni M. Badia i Margarit,
Rafel Ll. Ninyoles, M. Sanchis Guarner i Francesc Vallverdú.

La sociologia del llenguatge es debat encara entre dues dificultats que frenen la seua ple-
na afirmació com a disciplina científica. Per una part, li cal trobar una «clarificació i or-
ganització conceptual», «una orientació teòrica que connecti els casos i episodis concrets

Nota

Tot i que el llibre es publica el
mes d’abril de 1975, la intro-
ducció està datada amb “Vic,
desembre 1974”.

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/53859/pdf_126
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amb les qüestions intel·lectuals generals» car «no pot haver-hi ‘mètode científic’ si no
hi ha teoria científica»*.

És en aquesta línia de recerca que situem el nostre estudi. El que pretenem, ara, no és
una formulació teòrica i conceptual sinó un recull sistemàtic de dades inèdites sobre la
situació i vigència socials de la llengua i la cultural catalanes. A nivell empíric, fora d’uns
comptats casos, l’aportació catalana a la sòcio-lingüística ha estat dispersa, esporàdica i
anàrquica. També l’escàs rigor científic, i sobretot, metodològic. Almenys des de l’angle
de la sociologia.

La nostra hipòtesi fonamental de treball no és el bilingüisme sinó l’unilingüisme. L’estudi
mostrarà fins a quin punt es confirma, o s’infirma el nostre supòsit d’entrada. Però, com
a punt de partida, el creiem més apropiat a la realitat geogràfica, social i cultural que ens
proposem d’estudiar. No volem pas negar que el bilingüisme no pugui constituir, fins
en el nostre cas, una hipòtesi vàlida de treball. Acceptar-la, però ens sembla, inicialment
una concessió excessiva a les tesis oficials més liberals.”

* Lluís�V.�Aracil (1973, maig). “Francesc Vallverdú i la sòcio-lingüística catalana”. Serra
d’Or (núm. 164, pàg. 323-324).

Modest Reixach (1975). La llengua del poble (pàg. 11-14). Editorial Nova Terra.

En aquesta primera etapa se succeeixen diferents recerques de major magni-

tud, que acaben per configurar la subdisciplina.

Les operacions més importants són les qüestions sociolingüístiques lligades

als censos i padrons, la sèrie d’enquestes del Servei d’Investigacions i Estudis

Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana, i les preguntes sociolingüístiques

a la recerca del Centre d’Investigacions Sociològiques espanyol, que a partir

dels anys 90 s’aboca en dues recerques netament sociolingüístiques.

A partir d’aquest moment es produeix una inflexió, que acaba per inaugurar

una segona etapa. L’aflorament d’enquestes arreu del territori, com a la Franja,

a Andorra, a Catalunya, als tres principals territoris elaborades pel CIS, les pri-

meres dades de la Catalunya del Nord, o a les Illes Balears, coincideix amb una

aturada de les enquestes del País Valencià amb l’entrada del Partit Popular i

Unió Valenciana a la Generalitat de Valencia. Aquesta aturada de les enquestes

generals del SIES durarà pràcticament una dècada.

Aquest aflorament de recerques a tot el domini lingüístic i l’aturada valencia-

na van lligats també amb alguns problemes per a la recerca demolingüística.

Es produeixen multitud de dades, però que no són estrictament comparables.

La incorporació de les innovacions tècniques que possibiliten l’anàlisi de les

dades no acaba per enrobustir el marc teòric i metodològic, perquè l’anàlisi

és sobretot de tipus descriptiu. Hi ha poca anàlisi comparativa i secundària, i

no es comparteix terminologia en la subdisciplina. Tot aquest conjunt de pro-

blemes lligats amb el creixement de la demolingüística acaben per abocar en

diferents propostes que conflueixen en la proposta del Grup Català de Socio-

lingüística (actual Societat Catalana de Sociolingüística –SOCS–) i la Direcció

General de Política Lingüística de Catalunya per tal de formalitzar una onada

d’enquestes comparables a tots els territoris de llengua catalana.

Referències de les
recerques

Joaquim�Torres (1977). “Les
enquestes sociolingüístiques
catalanes”. Treballs de Socio-
lingüística Catalana (núm. 1,
pàg. 137-146). València: Eli-
seu Climent.
Joaquim�Torres (1988). “Les
enquestes sociolingüístiques
catalanes del 1974 al 1984”.
Treballs de Sociolingüística Ca-
talana (núm. 7, pàg. 57-78).
València: Eliseu Climent.
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Així, els anys 2003 i 2004 es van portar a termes les Enquestes d’usos lingüís-

tics, amb la implicació d’administracions i investigadors dels diferents territo-

ris. I a la vegada, es reprenen les enquestes al País Valencià, en aquesta ocasió

de la mà de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. S’inaugurava així la tercera

etapa de la demolingüística catalana. Posteriorment han continuat altres re-

cerques sectorials o generals amb un important contingut sociolingüístic, en-

tre els quals destaquen les dades sociolingüístiques comparables que ha ofert

el Baròmetre de la comunicació per a Catalunya, les Illes Balears i el País Va-

lencià. Tota aquesta recerca hauria de confluir aviat en, almenys, una nova

recerca de caire general: l’operació censal de l’any 2011, que preveu disposar

dels primers resultats sociolingüístics en iniciar l’any 2013 als tres principals

territoris de llengua catalana i la Franja. A més, caldrà atendre fins a quin punt

la situació econòmica de les administracions i els canvis polítics fan possible

una nova onada d’enquestes sociolingüístiques (EUL) a tots els territoris una

dècada després de la primera.
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Activitats

1. Recerca demolingüística al Carxe

Imagineu que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), gràcies a un acord amb els ajun-
taments de Iecla, Jumella i Favanella, es disposa a elaborar una recerca per tal de conèixer
la situació demolingüística al Carxe. La proposta de recerca de l’AVL té dos objectius. En pri-
mer lloc, i de manera més immediata, pretén disposar de suficient informació per a millorar
l’oferta de classes de català a la població. En segon lloc, i a mitjà termini, vol conèixer la si-
tuació general de la llengua al territori per tal d’assessorar correctament els tres ajuntaments
i la Comunitat de Múrcia sobre les polítiques lingüístiques que s’haurien de desenvolupar al
territori per a la conservació de la llengua catalana al Carxe.

Elaboreu un projecte de dues pàgines, a més de la proposta de qüestionari, en el qual es
tinga en compte les qüestions tractades en aquest mòdul: delimitació de l’objecte d’estudi,
univers estudiat, representativitat de la mostra, tria raonada de les preguntes del qüestionari,
en relació amb els marcs teòrics més corrents i les recerques habituals en la demolingüística
catalana. La proposta de qüestionari ha de ser molt breu, amb 10 o 20 preguntes.

2. Interpretació de les dades (sincròniques)

A partir de les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics de les Illes Balears (2004), feu una breu
avaluació general d’entre una i dues pàgines sobre la situació sociolingüística a les Illes Bale-
ars. Heu de tenir en compte les dades de competència oral i escrita del català, la llengua ini-
cial, la llengua d’identificació, i la transmissió lingüística intergeneracional, així com qual-
sevol altra que ajudi a elaborar aquesta informació.

3. Interpretació de l’evolució sociolingüística amb una enquesta

Una vegada feta l’avaluació general de la situació sociolingüística a les Illes Balears, elaboreu
un segon informe amb allò que a les enquestes ens indica possibles canvis en el temps. Feu
un informe similar segmentant els resultats segons els diferents grups d’edat. En una o dues
pàgines indiqueu quina és la situació sociolingüística de les Illes Balears segons la informació
que anteriorment heu considerat més rellevant en els diferents grups d’edat.

Materials complementaris

Notícia: “El Ayuntamiento de
Yecla pide a la Acadèmia clases
de valenciano”.
“ Qüestionari de l’Enquesta de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua”. A: Llibre Blanc de l’Ús
del Valencià (2004, pàg. 18–
25).

Dades

Enquesta d’Usos Lingüístics de
les Illes Balears

http://elpais.com/diario/2005/09/10/cvalenciana/1126379899_850215.html
http://www.avl.gva.es/va/publicacions/Col-lecci---Recerca-/Llibre-blanc-de-l--s-del-valenci----I--Enquesta-sobre-la-situaci--social-del-valenci---2004
http://www.avl.gva.es/va/publicacions/Col-lecci---Recerca-/Llibre-blanc-de-l--s-del-valenci----I--Enquesta-sobre-la-situaci--social-del-valenci---2004
http://www.avl.gva.es/va/publicacions/Col-lecci---Recerca-/Llibre-blanc-de-l--s-del-valenci----I--Enquesta-sobre-la-situaci--social-del-valenci---2004
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/DadesEstudis/Altres/Arxius/EULB2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/DadesEstudis/Altres/Arxius/EULB2004.pdf
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Solucionari

1.�Recerca�demolingüística�al�Carxe

Delimitació�de�l’objecte�d’estudi: cal tenir en compte que el Carxe és un territori que aplega
nuclis de població, però en cap cas són municipis amb entitat pròpia. Cal recopilar suficient
informació sobre els nuclis de població que conformen el Carxe, que es pot trobar en la bi-
bliografia especialitzada. En el cas d’aquest exercici d’autoavaluació és suficient la informació
que apareix a la Viquipèdia.

Univers�estudiat: per tal de mesurar correctament l’univers de població que analitzem cal
trobar les dades demogràfiques dels nuclis de població del Carxe. Aquesta informació és pos-
sible aconseguir-la dels padrons municipals que elaboren els ajuntaments corresponents, o
a l’Institut Nacional d’Estadística espanyol, que disposa d’aquesta informació desagregada.
L’any 2011 el Carxe tenia un total de 758 residents.

Representativitat�de�la�mostra: per tal que la mostra siga representativa de la població es-
tudiada és necessari disposar d’informació sobre la composició sociodemogràfica d’aquesta.
Les dades utilitzades habitualment en recerca sociològica són el gènere i l’edat de la població.
A més, en sociolingüística se sol tenir en compte l’origen geogràfic de la població perquè és
la variable sociodemogràfica més relacionada amb les qüestions sociolingüístiques. Aquestes
tres dades dels nuclis de població es poden aconseguir amb demanda directa als ajuntaments
corresponents, o al Centre Regional d’Estadística de Múrcia (CREM) o a l’Institut Nacional
d’Estadística espanyol.

Un altre mètode, molt menys fiable i no aconsellable en aquest cas, és fer-ne una estimació
proporcional segons les dades dels tres municipis on s’agrupen els nuclis de població. La
informació per municipis és disponible, per exemple, al CREM. Amb tot, és possible que
l’estructura de la població segons gènere, edat i origen geogràfic siga força diferent en aquests
nuclis de població respecte dels centre semiurbans de Iecla, Jumella i Favanella.

El fet que la població del Carxe siga tan reduït fa possible fer un cens total de la població.
Aquest mètode seria el més recomanable si es disposa de suficient fons econòmic, ja que la
informació estadística prèvia sobre la població estudiada no és abundant i la mostra neces-
sària per a assolir els nivell de representativitat d’una població reduïda sol ser (proporcional-
ment) alta. Si es tracta d’una recerca que té el suficient suport institucional, és útil tenir la
informació censal de la qual disposen les administracions per tal d’arribar a tot l’univers. Per
a reduir els costos econòmics de l’operació estadística seria recomanable l’ús d’un qüestionari
breu, i a més, activar una operació multimetodològica: enquesta per correu postal, Internet,
telefonia i presencial.

Tria�raonada�de�les�preguntes�del�qüestionari: segons els objectius marcats per a la recerca,
cal incorporar preguntes suficientment aprofundides sobre les competències lingüístiques
de la població, per tal d’avaluar les necessitats en l’oferta d’ensenyament del català. També
cal tenir en compte preguntes sobre l’adquisició de la llengua (família, escola, carrer, etc.)
i sobre la percepció de necessitats educatives per part de la població. En segon lloc, per tal
d’aconseguir informació sobre la situació sociolingüística del Carxe, cal incorporar pregun-
tes sobre la transmissió intergeneracional de la llengua (llengua que l’enquestat parla amb
els seus progenitors –i iaios– i llengua parlada per l’enquestat amb els seus fills), llengua
d’identificació i preguntes sobre la llengua parlada en diferents àmbits, com les amistats,
botigues, grans superfícies, bancs i caixes, etc. per tal de mesurar els usos segons el context
sociolingüístic. Finalment, es pot incorporar alguna pregunta sobre les representacions so-
ciolingüístiques. Com a marc de referència de les preguntes es pot utilitzar el qüestionari
de l’enquesta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 2004 o les de l’onada de les EUL
(enquestes d’usos lingüístics).

2.�Interpretació�de�les�dades�(sincròniques)

Les dades de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2004 tenen suficient informació
per a fer una avaluació de la situació sociolingüística en aquest territori. Les dades apunten
que el percentatge de població que sap parlar el català és alt (taula 1.6) en comparació amb
altres territoris, però hi ha bosses importants de població que declaren no entendre’l (taula
1.2) o no saber-lo parlar. L’alfabetització en català també és alta en proporció a altres territoris
(taula 1.7.).

Referència bibliogràfica

E.�Querol�(coord.);�E.�Chessa;�N.�Sorolla;�J.�Torres;�J.�A.�Villaverde (2007). Llengua i
societat als territoris de parla catalana a l’inici del segle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya,
Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears. Barcelona: Generalitat
de Catalunya.

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Publicacions%20en%20linea/Arxius/llenguaisocietat_inicisXXI.pdf
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Aquestes dades són més rellevants si es té en compte que no arriba a la meitat la població
balear que té el català com a llengua inicial (taula 2.1). Pel que fa a la població que té el català
com a llengua d’identificació, observem que el percentatge és similar al de parlants inicials,
però és lleugerament superior (taula 2.9). Aquesta diferència en tres punts positius mostren
cert poder d’atracció de la llengua, encara que molt limitat.

Pel que fa a la transmissió lingüística intergeneracional, les dades que s’ofereixen tenen certa
limitació, perquè només hi ha la llengua parlada amb el fill més gran (taula 4.14). Amb tot,
observem que el percentatge de població que parla només o sobretot català amb el fill major
(48,2%) és superior a la població que el té com a llengua inicial (42,6%) o que parla català amb
almenys un dels progenitors (al voltant del 43%). Aquestes dades haurien de ser creuades per
a poder aprofundir-hi correctament, però indiquen que la transmissió intergeneracional del
català es manté en la població catalanoparlant inicial, i a més, hi ha certa atracció de nous
parlants, que no el tenen com a llengua inicial però sí que el transmeten als fills.

Entre les preguntes sobre representacions lingüístiques, pot ser important l’avaluació de les
normes de convergència. En els casos en què l’enquestat enceta una conversa en català i
l’interlocutor contesta en castellà, és poca la proporció de la població que manté aquesta
llengua o demana el seu manteniment (12,1% i 7%) (taula 6.1). Amb tot, observem que en la
situació inversa, en què s’enceta la conversa en castellà per part de l’enquestat i l’interlocutor
contesta en català, la situació és molt similar. En aquest cas, la major part dels balears declaren
que continuen la conversa en català (79,1%) (taula 6.4).

Pel que fa a la unitat de la llengua, que a les Balears no té grups secessionistes importants, és
útil remarcar la taula 6.10, on el 78,6% de la població està d’acord que la llengua de les Illes
Balears, de la Comunitat Valenciana, d’Andorra i de Catalunya és la mateixa.

3.�Interpretació�de�l’evolució�sociolingüística�amb�una�enquesta

L’evolució de les competències lingüístiques segons l’edat mostra un creixement generalitzat
gràcies al model educatiu balear. Aquest creixement és evident en les competències escrites,
però també en la capacitat de parlar el català.

Aquest creixement de les competències és encara més important si es té en compte que la
proporció de parlants inicial de català decreix segons l’edat. Aquest fet és esperable pel fet
que entre la població més jove és més habitual un origen familiar forà que no pas entre la
població gran. Pel que fa a la llengua d’identificació, també entre els grups més grans hi ha
una major presència del català. Però si comparem la llengua d’identificació de la població
segons la seua llengua inicial en els diferents grups d’edat observarem que, si bé entre la
població més gran hi ha estabilitat pel que fa a la relació entre els catalanoparlants inicials
i els que tenen el català com a llengua d’identificació, en el cas dels grups d’edat més joves,
sobretot els d’edat mitjana, la proporció és molt més favorable al català.

En relació amb la transmissió lingüística intergeneracional del català, observem també que
mentre la població de 65 i més anys té cert retrocés pel que fa al català (parlen només o
sobretot català als fills el 62,2%, a pesar que és la llengua inicial del 65,1%), en el cas de la
població més jove aquesta relació s’inverteix, amb dades molt positives pel que fa al grup de
30 a 44 anys: parlen només o sobretot català al fill major el 45,1% dels seus components, a
pesar que només el 38,2% el té com a llengua inicial.
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Glossari

anàlisi factorial  f   Tècnica d’anàlisi multivariant que resumeix la informació d’una mul-
titud de variables en alguns pocs factors.

anàlisi de conglomerats  f   Tècnica d’anàlisi multivariant que forma grups de persones
similars segons allò que s’estudia.

associació espúria  f   Associació enganyosa entre dues variables, que es dóna per l’efecte
d’una tercera variable.

cens  m   Estudi poblacional que té en compte tota la població, sense tècniques mostrals.

demolingüística  f   Disciplina, l’objecte de la qual és l’anàlisi de la dimensió, l’estructura,
l’evolució i les característiques generals dels grups lingüístics, considerades des d’un punt de
vista quantitatiu.

enquesta  f   Estudi estadístic de tipus mostral que analitza un conjunt d’individus repre-
sentatius de la població.

estudi en sèrie  f   Estudi longitudinal que analitza la població al llarg d’un període de
temps amb el mateix qüestionari.

estudi panel  f   Estudi longitudinal que fa un seguiment d’un conjunt d’individus al llarg
d’un període i pot avaluar els canvis de cada individu amb el pas del temps.

llengua d’identificació  f   Llengua amb la qual s’identifica l’enquestat, que se situa en
les representacions lingüístiques.

llengua inicial  f   Primera llengua adquirida en l’entorn familiar.

mediana  f   Mesura estadística de centralitat que resumeix la dispersió en les variables
ordenant-les de menor a major i donant com a resultat el valor central.

mitjana  f   Mesura estadística de centralitat que resumeix la dispersió en les variables su-
mant tots els valors i dividint-ho pel nombre de casos estudiats.

moda  f   Mesura estadística de la categoria de resposta més comuna.

mostra  f   Part de la població seleccionada per a ser estudiada.

padró  m   Registre administratiu que es fa entre diferents operacions censals i que té en
compte tota la població.

població  f   Concepte estadístic, també conegut com a univers, que agrupa el conjunt de
persones de referència en un estudi.

principi de personalitat  m   Regla que regeix les polítiques lingüístiques aplicades a la
tria lliure d’un conjunt donat de llengües per part dels ciutadans.

principi de territorialita  m  Regla que regeix les polítiques lingüístiques en què l’Estat
es divideix en diferents territoris on només hi ha una única llengua oficial.

prospectiva demolingüística  f   Estudi sobre l’evolució i el futur de les llengües.

taula de contingència  f   Taula que resulta del creuament de dues variables.

treball de camp  m   Operació de recollida de les dades entre la població estudiada.

Univers  m   Concepte estadístic, també conegut com a població, que agrupa el conjunt de
persones de referència en un estudi.

variable de control  f   Variable que se superposa a l’anàlisi de l’associació entre dues
variables per tal de comprovar si aquesta és una associació espúria.

variables categòriques  f, pl   Preguntes que preveuen respostes sense un ordre preestablert
entre elles.

variables d’interval  f, pl   Preguntes que preveuen respostes en una escala aritmètica.
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variables ordinals  f, pl   Preguntes que preveuen respostes amb un ordre preestablert, però
no es poden situar en una escala aritmètica.
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