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a principal finalitat de les nostres recerques ha estat esbrinar quins eren els 
factors més importants que influ'ien en 1'6s de les llengües. Per aquesta raó, 
vam concebre un nou model teoric i metodologic i, posteriorment, vam 

voler contrastar-10 de manera empírica aplicant-10 a les diferents realitats socials 
dels llocs on es parla catala. En aquest article pretenem comparar els resultats 
obtinguts a les Illes Balears amb els de la resta dels principals territoris on hem pas- 
sat el mateix qüestionari. 

En el número 16 d'aquesta revista vam presentar els resultats del País Valencia 
(Querol, 2002b). Pel que fa a les Illes Balears, vam avantar-ne les principals dades 
a Querol (2002~).  Per altra banda, també hem encetat a Querol (2004e) l'acara- 
ment de les principals variables del nostre model i algunes analisis bivariables. Ara 
ens centrarem en l'analisi multivariable tot contrastant les diferencies entre els 
diversos llocs. Per comentar, també farem un breu resum de les dades conjuntes 
més interessants. Tot seguit, amb la finalitat que es vegin els fonaments de la com- 
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paració, presentarem les caracteristiques tecniques de les quatre enquestes de les 
quals hem extret les dades. 

L'ambit de les enquestes passades comprPn el País Valencia, les Illes Balears, 
Catalunya i Andorra. L'univers són els estudiants que tenen al voltant de setze 
anys (disset a Catalunya). La grandaria de la mostra es la que podem llegir en el 
quadre 1. 

QUADRE 1. Mostra o cens i nombre d'enqnestes 

~. . .... 
quart CESO de tot el quart #ES0 de totes primer de batxillerat del darrer any de 
Pais Valencie les Illes Balears de tot Catalunya secundaria obligato- 

ria #Andorra 
Nombre 452 447 443 41 6 
I d'enquestes: I 

Quant al procediment de mostratge, per tal de garantir una representativitat 
més gran de la mostra respecte a la població, s'han tingut en compte diferents 
estrats: 

Divisió administrativa del territori: divisió provincial.2 
Tipologies d'aglomeració de la població: nuclis superiors o inferiors a 
cinquanta mil habitants. 
Titularitat del centre d'ensenyament: públic o privat.3 
Nivell social global dels estudiants del centre d'ensenyament. 

L'error mostral ha estat del 5% i la hipotesi considerada ha estat la més conser- 
vadora, es a dir, el cas de maxima indeterminació (p=q=0,5). Pel que fa a la fiabi- 
litat de l'instrument de mesura (que és un test sobre la constancia o estabilitat dels 
resultats) es molt alta en les escales que hem construi't, com podem veure en el 
quadre 2.4 Es considera que a partir de 0,80 la fiabilitat es acceptable, i en totes les 
escales del quadre 2 depassa el 0,9 1. 

1. Per a una descripció més detallada de les caracteristiques tkcniques de l'enquesta es pot con- 
sultar Quero1 (2000: 93-98). 

2. Al País Valencia també hem tingut presents dues caracteristiques més. En primer lloc, la divi- 
sió lingüística del territori, és a dir, les zones lingüístiques historiques. En segon lloc, la tipologia 
del centre de secundaria pel que fa a l'idioma: ensenyament en valencia o ensenyament en castella. 

3.  Tanmateix, al País Valencia no es van poder passar les enquestes als instituts de titularitat 
privada per manca de dades oficials consultables sobre aquest sector. 

4. Per al calcul de la fiabilitat hem fet servir l'alpha de Cronbach. 



COMPARACIO DELS USOS I LES REPRESENTACIOUS DE LES LLENGUES ... ' ER.\'EST QUEROL I PLIG 45 

QUADRE 2. Fiabllitat de les escales 

En aquest estudi, com deiem, compararem les dades obtingudes a les Illes 
Balears amb les obtingudes als altres tres territoris on hem passat el mateix qües- 
tionari fins al moment present.5 

I'enquesta segons el 
de preguntes 

(indicat pardntesis): 

3. PRINCIPALS RESULTATS SOBRE L'ÚS I SOBRE LA TRANSMISSIO DEL CATALA 

3.1. El grau &ús del catala 

","'"L \ , L I ,  

0,9495 (15) 
O 9642 (44) 
0:9352 (49) 

El grau d'ús del catala, de menor a major, es distribueix de la manera següent: 
País Valencia (2,65), Illes Balears (3,47), Andorra (4,35) i Catalunya (5,38).6 

Pel que fa a les Illes Balears, hi ha dos grups de persones: un que no fa servir el 
catala (o molt poc) i un altre que l'usa més. El grup que no fa servir el catala és més 
nombrós que l'altre, per la qual cosa fa baixar la mitjana. 

3.2. Llengües emprades per respondre l'enquesta 

U,I"V" \ , L I /  

0,9611 (44) 
0,9470 (1 5) 
0,9282 (49) 

A Catalunya és on més s'usa el catala per respondre l'enquesta (63,7%), amb 
un percentatge molt superior al de la resta de territoris. La diferkncia entre les Illes 
Balears (31,5%) i el País Valencia (21,2%) es de només 10,3 punts, mentre que la 
diferkncia entre Catalunya i el País Valencia és de 42,5 punts.' 

3.3. La transmissió lingüística intergeneracional 

-. 

5. Pel que fa a la comparabilitat, hi ha quatre diferencies principals: temporals, d'edat, de titu- 
laritat del centre i de reducció del qüestionari. En primer lloc, les enquestes s'han passat en el 
decurs de tres anys i mig. En segon lloc, l'edat dels enquestats és en tots els territoris de setze anys 
(quart d'ESO o equivalent a Andorra), excepte a Catalunya, on es va passar a primer de batxillerat 
per poder comparar els resultats amb els obtinguts el 1993 a segon de BUP. En tercer lloc, l'estudi 
del País Valencia no inclou el sector de l'ensenyament privat. I, finalment, a Andorra es va haver 
de reduir el qüestionari perque es preguntava sobre quatre llengües, en compte de dues. Amb tot, 
creiem que la comparació ens pot donar moltes pistes de quin és 1'6s de les llengües i de quins són 
els factors que incideixen en 1'6s d'aquestes llengties. 

6. Els resultats que presentem aquí de manera resumida es poden llegir més complets a Querol 
2004e. 

7. No podem comparar aquestes dades amb les d'Andorra ates que tots els qüestionaris s'hi 
van passar en catala. 

" , V l V V  \IL", 

0,9561 (141) 
0,9484 (15) 
0,9221 (49) 

U,"""" \-,v/ 

0,9283 (61) 
0,9169 (45) 
0,9174 (36) 
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3.3.1. La primera llengua apresa pels estudiants 

És a Catalunya on més s'apren el catala com a primera llengua (59,5%), segui- 
da d'Andorra i de les Balears amb uns percentatges similars (40,4% i 39,5% res- 
pectivament); al País Valencia és on s'apren menys, amb un 22%. A Andorra i a 
les Balears, s'hi transmeten també altres llengües amb uns percentatges que cal 
considerar (5,20% i 3,80%, respectivament), 

3.3.2. La llengua transmesa pels pares 

El percentatge més baix de progenitors catalanoparlants el té Andorra, amb un 
25,3%. A continuació se situen el País Valencia -amb un 26,4%-, les Illes Balears 
-amb un 38,1%- i, finalment, Catalunya -amb un 45%. 

Pel que fa a l'evolució de la transmissió de les llengües a la generació dels estu- 
diants, al País Valencia hi ha hagut un retrocés de 4,4 punts en la transmissió de la 
llengua catalana; per contra, a les Illes Balears ha augmentat en 1,4 punts; a 
Andorra ha pujat 8,l punts, i el lloc on ha augmentat més ha estat Catalunya, amb 
14,5 punts de diferencia. 

A les Balears observem un saldo positiu molt lleu: al voltant del 95% dels fills 
de parelles que parlen la mateixa llengua l'aprenen com a primera llengua (tant el 
catala com el castella). En les parelles mixtes entre catalanoparlants i castellano- 
parlants, el percentatge de fills que aprenen el catala com a primera llengua va del 
45,7% (si el progenitor catalanoparlant es el pare) a1 47,7% (si ho és la mare), men- 
tre que són les parelles en que el membre no catalanoparlant parla una llengua 
diferent del castella les que fan pujar la transmissió del catala. 

Justament és en les parelles mixtes on es veu la major diferencia entre una 
demarcació i una altra. Així, podem dir que, de les parelles on un dels dos proge- 
nitors parla catala, a Catalunya els fills aprenen el catala aproximadament en un 
76% dels casos; a Andorra, en un 61%; a les Balears, en un 46%, i al País Valencia, 
en un 30%. Només a Catalunya i a Andorra podem dir que hi ha un avenC del 
catala en les parelles en que els dos membres parlen castella,8 ja que, dels seus fills, 
un 16,7% a Catalunya i un 14% a Andorra aprenen catala. Aquesta tendencia s'in- 
verteix al País Valencia, on un 11,2% dels fills de parelles catalanoparlants apre- 
nen el castella, mentre que a les Balears hi ha un 5% que canvien del catala al cas- 
tella, pero, alhora, també hi ha un 5% que passen del castella al catala. 

Aquestes dades sobre 1'6s i la transmissió del catala ens plantegen la pregunta 

8. En el cas de Catalunya, no disposem de dades sobre la primera llengua apresa pels estudiants 
si aquesta es diferent del castella i del catala. 
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sobre quins són els factors que influeixen en aquestes variacions als diferents terri- 
toris. Per a respondre-la, ens cal dotar-nos d'uns altres conceptes teorics diferents 
dels que habitualment es fan servir. Vegem-ho a l'epigraf següent. 

Sempre ens han semblat insuficients els resultats que s'obtenen de la relació 
entre l'ús de les llengües i els diferents factors que, suposadament, hi influeixen. 
Aquest fet ens va esperonar fa més d'onze anys a iniciar un projecte per poder 
coneixer millor quines eren les variables que incidien en els usos en la nostra 
comunitat lingüística. Hem presentat la nostra proposta teorica en diferents publi- 
cacions (Querol, 1997, 1999, 2002e, 2003a i 2004a).9 De manera telegrafica, la 
podríem resumir com segueix: en 1'6s de les llengües (variable dependent), hi 
influeixen les següents variables independents: 

les representacions socials de les llengiies,lo 
les representacions socials dels grups de referencial i 
les representacions socials de les xarxes socials.12 

9. Després d'una reflexió sobre els processos de substitució lingüística (Querol, 1990, 1993 i 
1994), ens calgué concebre un nou model teoric i metodolbgic per poder trobar altres camins per 
explicar les variables que influeixen en 1'6s de les llengües (Querol, 1997, 1999, 2002e, 2003a i 
2 0 0 4 ~ ) .  Posteriorment, vam voler comprovar de manera empírica el model que havíem proposat: 
el 1993 comen~arem per Catalunya (Querol, 1999); més tard, el 1998, passarem la mateixa enques- 
ta al País Valencia, els resultats de la qual es publicaren a Querol (2000a, 2000b, 2000c i 2002b). A 
més, vam dur a terme diverses comparacions entre instituts de batxillerat castellonencs (Querol, 
2004c), i entre aquests i alguns altres de tarragonins (Querol, 2004d). L'any 2000 vam tornar a pas- 
sar la mateixa enquesta a Catalunya per veure com havia evolucionat la situació en set anys 
(Querol, 2001a, 2002a, 2003b, 2003d i 2 0 0 4 ~ ) .  El 2001 la vam passar a les Illes Balears (Querol 
2002c, 2004b i 2004e), i el 2002, a Andorra. Actualment, estem completant l'ambit de l'enquesta 
amb les dades de la Franja de Ponent, les de la Catalunya Nord i les de la ciutat de l'Alguer. A més, 
l'any 2004 estem tornant a passar l'enquesta a Catalunya per poder disposar d'una serie temporal 
d'onze anys, amb tres recollides de dades diferents. 

10. Jodelet (1989: 3 6 )  defineix representació social: <<És una forma de coneixement socialment 
elaborat i compartit que té una visió practica i que concorre en la construcció d'una realitat comu- 
na a un conjunt social.. 

11. Merton i Kitt (1950) caracteritzen el grup de referencia com segueix: ((Apunta a sistematit- 
zar els determinants i les conseqüencies dels processos d'avaluació i d'autoavaluació en els quals 
l'individu assumeix els valors o les normes d'altres individus i grups com un marc de referenciaa. 

12. La xarxa social és el conjunt de persones que comparteixen, com a mínim, una de les seves 
llengües i que tenen interaccions linguístiques entre elles amb una d'aquestes llengües comunes. 
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FIGURA 1. Relaciol~s enke les valiables illdependellts i la variable depe~ldent (l'i~e de les 
llellgiies). Font: elaboració propia. 

EPRESENTAC1 

SOCIAL DE LES SOCIAL DE LA 

Totes les variables independents es relacionen entre elles i també amb la varia- 
ble dependent; és a dir, es retroalimenten. 

4.1. El grup lingüístic de referencia 

Vam obtenir el grup lingüístic de referencia dels estudiants demanant-10s a quin 
grup els agradaria pertanyer. Les Illes Balears tenen el segon percentatge més alt 
de desig de formar part de grups catalanoparlants (40%); Catalunya les supera 
considerablement (65,2%), mentre que Andorra (38,8%) i el País Valencia 
(35,2%) els van al darrere. En l'epigraf 6, que tracta de les prediccions (quadres 4, 
5 i 6)) emprarem les dades per proposar una evolució futura a cada territori. 

4.2. Relació entre l'us del catala, la xarxa social i la representació social de la 
llengua 

En aquest apartat ens interessa esbrinar dues coses alhora. En primer lloc, quina 
és la incidkncia dels contactes que tenen els estudiants (la xarxa social) sobre l'ds 
del catala. I, en segon lloc, com la idea que els estudiants es fan de la llengua cata- 
lana, és a dir, la representació social que en tenen, afecta l'ús que en fan. La figura 2 
ens mostrara aquestes dues variacions. 
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4.2.1. La xarxa social de  les relacions 

Catalunya és el territori que té la puntuació més alta en la xarxa social catalana 
(5,89), mentre que Andorra (4,45) i el País Valencia (4,52) tenen les puntuacions 
més baixes. Hi ha una certa equidistancia entre les puntuacions: les Balears (520) 
estan al mig. 

4.2.2. La representació social de les llengües 

Igual que en l'epigraf anterior sobre la xarxa social, Catalunya té la puntuació 
més alta en la representació de la llengua catalana (6,08) i el País Valencia, la més 
baixa (4,94). Aquí la diferencia entre Catalunya i les Balears és més gran, i la pun- 
tuació de les Balears (5,09) esta en general més a prop de la del País Valencia. Pel 
que fa a Andorra (5,74), ocupa el segon lloc, després de Catalunya. 

F~cima 2. R.li!ja~ies del gxarl d'irs del catald. la xalxa social i la repsesetitacio social clel 
catala. 

- - Representac10 del catala 

Grau d LIS del catal6 

i Re~resentacio social ~ $ 1  cotala 3 94 1 5 74 i 5 09 j ij oi 
I ;iai-.sa social en catala 4 5; / 1.45 1 ~ ' 2  I f $9 

Podem veure com la representació del catala segueix molt clarament la mateixa 
tendencia que el grau d'ús de l'idioma: quan la representació del catala es mes alta, 
n'augmenta l'ús. Pel que fa a la xarxa social, no mostra tan bé aquesta evolució 
dels diferents territoris i la covariació amb l'ús no es tan clara, pero es veu que si 
que hi ha una relació. 
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5. LES ANALISIS FACTORIALS (CORRELACIONS) 

En primer lloc, analitzarem com les diferents variables que hem anat presen- 
tant en els epígrafs anteriors es distribueixen entre elles. Ho farem mitjanqant els 
grAfics de components, que són una representació grafica de les correlacions entre 
variables. En concret, el cosinus de l'angle (passant per l'origen) entre dues varia- 
bles és la correlació entre aquestes. Així, dues variables que estan en angle de 90° 
no estan correlacionades (cos 900=0), i dues variables que estan sobre la mateixa 
recta tenen una forta correlació, positiva si estan al mateix costat (cos 0°=1), nega- 
tiva si estan en costats oposats (cos 180°=-1).13 

Vegem, primerament, com es distribueixen aquestes variables a les Illes Balears 
(figura 3). 

FIGURA 3. Grafic de comnpollet~ts. Relació altre les diferents variables i els lisos de les 
Ilen_sQes a les Illes Balears. 

13. En aquests grafics s'aplica el principi de parsimbnia (simplificar al maxim, perdent el mínim 
d'informació possible), ja que, tractant-se d'una representació de dues dimensions d'un model de 
n dimensions (una per cada variable), hi ha una pkrdua d'informació. La quantitat d'informaci6 
que es perd es mesura per la distancia de la variable a l'origen; en concret, la distancia de la varia- 
ble a l'origen és el percentatge de variancia (informació) que explica el grafic d'aquella variable. 
Aixi, una variable que es trobi a la distancia maxima de l'origen (distancia= 1) esta explicada al 
cent per cent, mentre que si es troba sobre l'origen (distancia=O) no esta explicada. En aquest cas 
no es poden extreure conclusions de la seva posició relativa a les altres variables. Com a conjunt, 
s'associa una quantitat d'informació a cada eix. En casos on hi ha bastants variables, com aquest, 
s'accepta que un 65% de la informació (pel total d'eixos, dos en els nostres casos) és més que rao- 
nable i suficient per extreure'n conclusions. 

14. Hem introdui't també els resultats de les motivacions instrumentals perque es pugui com- 
provar com aquesta variable, emprada en alguns estudis per a explicar els usos lingüístics, té poca 
relació amb l'ús del catala i del castelli. 

-1 0 - 5 O O 5 1 o 

Component 1 

Instcataq%otivacions instrumentals catal4 
repcatal representac16 soaal del catala 
uticatal us del catala 
xarcatal xarxa social en catal6 

instcast motlvaclons instrumentals castella 
repcaste representacio soclal del castella 
uticaste us del castella 
xarcaste xarxa social en castell4 
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En el quadrant superior esquerre trobem l'us del catala (que hauria d'apareixer 
just sobre la línia); la variable que més s'hi acosta és la representació de la llengua 
catalana, seguida de la xarxa social. En canvi, a molta distancia es troben les moti- 
vacions instrumentals en catala. 

Si mirem el quadrant superior dret, que es refereix a 1'us del castella, ens ado- 
narem de la coincidencia entre l'us del castella i la representació de la llengua cas- 
tellana; a prop es troba la xarxa social en castella, i, més allunyades, les motiva- 
cions instrumentals en castella. Si comparem aquesta variable amb el quadrant 
anterior, ens adonarem que ara es troba molt més a prop de l'us de la llengua res- 
pectiva, fet que ens mostra que per a la utilització del castella tenen mes influencia 
les motivacions instrumentals que per a l'us del catala. 

Observem com es distribueixen les variables en la resta dels territoris (figures 4, 
5 i 6): 

FIG~. .K 4. Gt.iific de conlpaiaits. Relacid entre les difcnmts vasiables i els usos de les 
Ilen@es a Atlc1on.a. 

Cornponont 1 

FIGWA. S. Grafic tle comnpotlei~h. Relació a l h e  les Oiferents variables i els risos de les 
Ilal3iies al Pais Valenciii. 
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FIGUF.A 6.  aa f i c  de conlpoiiaits. Relacio altre les diferents variables i els usos de les 
Ila~giies a Catalu~~ya, 

Component 1 

En tots els grafics de components observem una forta correlació entre 1'6s del 
catala, la representació social i la xarxa social, mentre que hi ha molta menys rela- 
ció amb les motivacions instrumentals. La similitud en l'estructura de les correla- 
cions indica que el model és valid per a totes les zones. 

6. LES PREDICCIONS 

Considerem dos tipus de predicció: en primer lloc, la capacitat del model que 
nosaltres hem construi't de situar un estudiant en un dels quatre grups lingüístics 
que hem establert (vegeu el quadre 3)' sense processar les seves dades sobre 1'6s; 
en segon lloc, la capacitat del nostre model de predir l'evolució de l'ús en un futur. 

Amb l'analisi discriminant aconseguirem classificar i assignar cada alumne a 
un dels grups lingüístics. El nivell d'encerts que obtindrem ens donara la mesura 
de la interacció entre les variables que intervindran en les funcions. En aquest apar- 
tat ens centrarem en els resultats obtinguts a les Illes Balears.15 Si en l'analisi dis- 
criminant no eliminem el grup en quk l'estudiant s'ha autocategoritzat, és a dir, el 
grup al qual pertany, el percentatge d'estudiants que el nostre model classifica 
correctament és del 70'1%. Ara bé, hem considerat que aquesta variable era massa 
acostada a la classificació que estem establint i per aquesta raó l'hem eliminada 
d'aquesta analisi. Així, les dades que presentem a continuació no consideren el 
grup en quk els estudiants s'han autocategoritzat. 

Amb la intervenció de la representació del castella i de la xarxa catalana, la nos- 
tra proposta teorica és capa9 d'agrupar correctament el 60'1% dels casos classifi- 

15. Com ja hem comentat, també podeu llegir altres dades referides només a les Balears a 
Querol (2002~) .  
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cats. Si anem al detall de l'agrupació, observem que del primer grup (el que només 
parla catala) la nostra proposta teorica de variables ha predit correctament el 
69,2% dels casos; del segon (el que parla més catala), ha tingut el 52,5% d'encerts; 
del tercer (el que parla més castella), n'ha agrupat correctament el 60,9%; final- 
ment, del quart grup (el que només parla castella) ha tingut un 66,7% d'encerts. 

QUADRE 3.  N i ~ e l l  d'etlceit tle predicció del zr~odel: 60.1% 

Mes catalanoparlants Mes castellanoparlants 

Dl lc i  
:awbruy:t alls 

GRUP REAL (tota la columna) 

Veiem, doncs, que les prediccions més altes s'aconsegueixen en els dos grups 
extrems i les més baixes, en els intermedis. Si analitzem els encerts d'aquests dos 
grups extrems ens adonarem que en ambdós casos no es comet mai l'error de clas- 
sificar un alumne en els altres dos grups que no són contigus. Per tant, la nostra 
proposta perfila bé els grups i només comet errors de tall fi. 

En els dos grups centrals trobem un altre paral.lelisme semblant: mai no s'as- 
signa cap individu a un grup extrem en 1'6s de l'altra llengua. És a dir, si s'esta clas- 
sificant alumnes que parlen més catala, no es comet mai l'error d'agrupar-10s amb 
els que només parlen en castella. O bé a l'inrevés: si s'esta classificant alumnes que 
parlen més castella, mai no se'ls assigna al grup dels que només parlen catala. 

El grup més ben perfilat és el dels alumnes que parlen només catala, que és assig- 
nat correctament en el 69,2% dels casos; els individus assignats erroniament al 
grup dels que parlen més catala suposen el 30,8%. El segon grup classificat més 
correctament és el dels que parlen només castella (66,7% d'encerts). En aquest cas, 
el nombre d'alumnes classificat en el grup contigu disminueix (29,6% d'errors), i 
s'assigna un estudiant (3,7%) al grup dels més catalanoparlants. 
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Concloem, doncs, que el percentatge d'encerts és molt considerable i que els 
errors que es comenten són quasi sempre amb grups contigus, només en un cas 
amb el salt d'un grup. 

Pel que fa a la capacitat del nostre model de predir l'evolució de l'ús en un futur, 
ens basem en la nostra recerca del 1993, quan vam proposar que la diferencia entre 
el grup de pertinen~a i el de referencia podia indicar l'evolució de l'ús del catal&. 
És a dir, teníem com a hipotesi que el desig de pertanyer a un grup (el grup de 
referkncia) catalanoparlant anava lligat a l'ús del catala en un futur (el transcurs 
d'una generació). Vam tenir ocasió de comprovar aquesta proposta en tornar a 
passar l'enquesta l'any 2000 amb uns resultats molt satisfactoris.16 Per tant, tot 
seguit presentarem les relacions entre el grup de pertinen~a i el grup desitjat (o de 
referencia). 

A Andorra i a Catalunya, el 50% dels estudiants que desitgen pertanyer al grup 
dels que parlen exclusivament en catala ja pertanyen a aquest grup; el 30% (apro- 

QUADRE 4. Grup lingüístic desitjat segons el grup lingüistic de pertinenqa (per demarcació). 

16. Podeu consultar-ne els resultats a Querol (2001,2002a, 2003d). 
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ximadament), al grup dels que parlen mes catala; el 12%, als que parlen més cas- 
tella, i, al voltant del 3%) als que nomes parlen castella. Mentre que a les Balears i 
al País Valencia entre el 25% i el 40% dels estudiants que desitgen pertanyer al 
grup de parla exclusiva catalana ja pertanyen a aquest grup, entre un 45% i un 54% 
pertanyen al grup de parla més catalana. 

A Andorra, el 79,6% dels estudiants que desitgen pertanyer al grup de parla 
exclusiva castellana ja pertanyen a aquest grup. A les Balears i a Catalunya, entre el 
48% i 33% dels que desitgen pertanyer als que parlen exclusivament castella ja for- 
men part d'aquest grup i un 42% pertanyen al grup dels que parlen més castella. 
Al País Valencia, dels estudiants que desitgen pertanyer al grup que fa un ús exclu- 
siu del castella, un 61,8% ja pertanyen a aquest grup. 

Per preveure l'evolució dels grups segons l'ús del catala, primer sumarem els 
percentatges d'individus assignats a un dels dos grups de pertinenqa catalanopar- 
lants (els catalanoparlants exclusius i els que parlen mes catala); feta la suma, obte- 
nim els valors següents: 25% al País Valencia, 40% a les Illes Balears, 60,6% a 
Catalunya, 33,3% a Andorra, i una mitjana d'un 39,8% per a tots els territoris. 

Respecte al grup de referkncia (o grup desitjat) catalanoparlant, els percentat- 
ges, fent aquesta mateixa suma, passarien del 25% al 35,2% (és a dir, 10,2 punts 
més) al País Valencia. A les Illes Balears quedarien igualats al 40%. A Catalunya 
passarien del 60,6% al 65,2% (4,6 punts mes). A Andorra, anirien del 33,2% al 
38,8% (5,6 punts més). I la mitjana de tots els territoris augmentaria 5,2 punts (del 
39,8% al 45%). 

QUADRE 5. G111ps lingiustic~ de pe~tinenqa i p111ps lingiustics desitjats 

Observem com en tots els casos hi ha un augment del desig de pertinenqa al 
grup lingüístic de parla exclusiva catalana, acompanyat d'una disminució del grup 
dels que parlen mes catala (excepte al País Valencia, on aquest grup augmenta). 
Per tant, en general, els grups de desig de pertinenqa catalanoparlants augmenten 
arreu respecte als grups de pertinenqa castellanoparlants. 

Si ens centrem en les Illes Balears, i per veure-ho de manera mes grafica, ho 
podem representar com segueix (figura 7). 

La prospecció de l'augment del grup de catalanoparlants relacionant el grup de 
pertinenqa i el grup desitjat (de referkncia) ens mostra que el percentatge de par- 



lants podra variar un 0,7%, si restem els que canviaran cap al castella dels que ho1 
faran cap al catala. 

FISLT.A 7 .  Relacio altse el gmp depa t i~a lqa  i el gmp dereferblcis a les Illes Balears. 

i\: Coit~cidencia altse el giup depatioenqn i el y ~ r p  desitjat 
B: El g ~ a p  desitjat es més cc~.stelli, que el de pa t inap i  
C: El gmp clesitjat es més cc~tnIir que el de patinaiqa 

Si ens demanem per la importancia de la primera llengua apresa en la tria del 
grup de referencia, en el quadre 6 podrem veure'n totes les combinacions possibles. 

A Andorra, gairebé el 60% dels que aprenen catala com a primera llengua desit- 
gen pertanyer al grup que usa exclusivament el catala, mentre que el 41,896 dels 
que aprenen castella desitgen pertanyer al grup que empra exclusivament el cas- 
tella i un 41,2%, als que usen més castella. 

A les Balears, el 22,2% dels estudiants que aprenen el catala com a primera llen- 
gua desitgen pertanyer al grup dels que parlen només catala i un 58,5%, al dels que 
parlen més catala. Dels estudiants que aprenen el castella com a primera llengua, 
un 34,6% desitgen pertanyer al grup que usa exclusivament el castella. 

Tant a Catalunya com al País Valencia, un 33% dels que aprenen catala desit- 
gen pertanyer al grup que parla només en catala. A Catalunya, només un 14,2% 
dels que aprenen el castella com a primera llengua desitgen pertanyer al grup que 
usa exclusivament el castella. 

Per tant, ens adonem que la primera llengua apresa és important per a desitjar 
pertanyer a un grup lingüístic o a un altre, pero encara ho son més les caracteristi- 
ques sociolingüístiques de cada territori, perque marca les tendencies particulars 
que estem veient al llarg del present article. 

Finalment, ens demanem per la validesa de les variables que hem estat emprant 
i per la consistencia del model que hem proposat. En l'epigraf següent intentem 
de donar una resposta clara a aquesta qüestió. 



COLIP4RhCIO DELS LSOS I LES REPRESENTkCIONS DE LES LLEUGUES ... ' ERVFST  QbEROL I PLIG 
- - - -- 

57 

QUADRE 6. Grup linguistic de pertinenp segons la primera llengua apresa (per demarcació). 

iB de P~irneia llengua apresa 

P. Valencia Grup tingiiistic A$ que nom& 
de pertinenpa parlen caiaia 

Ab que parlen 
més catali 

Ab que parlen 
rn6s c x t e l i i  

Total 

Andoria Grup lineuistic A$ que nom& 
de periinenpa pallen catat5 

Ab que parlen 
m i s  catali 

Ak que parlen 
m i s  cateild 

Ak que només 
parlen cajtel l l  

Total 

Balears Grup lingilistic A k  que nomei 
de pertinenpa parlen caial i  

Ak que parlen 
més catali 

A k  que parlen 
més ca te l l i  

Ak  que nom& 
patien castell2 

Total 

Cataiurw~ Grup lingütstic Ab que nom& 
de periinen~a parlen cdrali 

Ftk que parlen 
m t s  catali 

Ak que parlen 
més cx te l l i  

Ab que nom& 
parlen ca te l l i  

Total 

Total 

38% 

21.5% 

25.296 

105096 

18.8% 

17.8% 

34,7W 

28.7% 

1050% 

53% 

35,046 

41.5% 

18.2':6 

i m p %  

15,246 

45.5% 

34,396 

5'1 % 

1030% 

Tot seguit presentarem els resultats introduint dos canvis. En primer lloc, con- 
siderarem el conjunt dels territoris on es parla catala, sense fer esment a les diferen- 
cies particulars. En segon lloc, emprarem una analisi estadística diferent, la regres- 
sió lineal, tot fent servir les variables que nosaltres hem generat (les representa- 
cions socials de les llengües, la xarxa social, el grup de referencia i el lloc on s'ha 
fet l'enquesta). A continua<e, vegem en el quadre 7 quina 6s la fiabilitat del model 
que proposem. 
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QUADRE 7 .  Ajust del   no del de les variables que influeixen ell 1'6s del catala. 

1. Variables predictores: lloc on es passa I'enquesta, representacio 
social del catala, xarxa social en catala, xarxa social en castella, 
representaci6 social del castella, grup lingüistic desitjat. Variable 
dependent: grau d'ús del catala. 

Model 

1 

Obtenim que l'ajust del model és de més del 82'7%. És a dir, les variables que 
hem proposat expliquen el 82% de la variable dependent (1'6s del catala)." Així, 
pel que fa a la predicció, que és el tema que ens ocupava en l'epígraf anterior, veiem 
que el 82,796 dels valors predits estan dins l'interval de confianqa definit per l'er- 
ror tipic de l'estimació (1,1287). Aquest coeficient de determinació (R2 =0,827) és 
el percentatge de la variació de la variable dependent explicada per les variables 
independents. Amb aquestes dades podem afirmar que el model es significatiu i, 
per tant, acceptable. 

Si ens centrem en la predicció de l'ús del catal&, trobem que les variables que hi 
intervenen ho fan amb els valors que segueixen (quadre 8): 

QUADRE 8. Coeficieilts de regressió de les variables qne influeixen en l ' í~s del catala 

R 

0,909 

I I Coeficients no I Coeficients I I 1 

R2 

0,827 

Model 
1 (Constant) 

Pel que fa a la significació de les diferents variables introdu'ides en el model, 
veiem d'una manera clara com totes les variables són significatives i, consegüent- 
ment, aporten informació al model, excepte la variable del lloc on s'ha fet l'en- 
questa, que no es significativa (p-valor = 0'3). Aquest fet es molt important, per- 
que indica que el model es el mateix, independentment del territori d'on provin- 
gui l'estudiant. 

Observem (figura 8) que l'error presenta una funció de distribució normal: 
aquest fet indica que l'error de predicció és degut a factors aleatoris i que, en prin- 

R ajustada 

0,825 

Representacio social del catala 
Xarxa social en catala 
Representacio social del castell6 
Xarxa social en castella 
Grup linguistic desitjat 
Lloc on es passa I'enquesta 

17. Observem que el coeficient de correlació R (0,909) es igual a la correlaci6 entre la variable 
dependent (us del catali.) i el valor predit. 

Error típic de 
I,estimaci6 

1,1287 

estandarditzats 
B / Error tipic 
6,619 1 0,501 

a. Variable dependent: grau d'iis del catala. 

0.216 
0,307 
-0,398 
-0,395 
-0,235 
-0,046 

estandarditzats 
Beta 

0,052 
0,028 
0,053 
0,027 
0,064 
0,045 

t 
13,212 

Sig. 
0,000 

0,120 
0,295 
-0,219 
-0,351 
-0,088 
-0,019 

4,152 
11,078 
-7.481 
-14,371 
-3,644 
-1,025 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,306 



COMP4RACIO DELS USOS I LES REPRESENTACIONS DE LES LLENGUES ... ' ERNEST QCEROL I PLIG 5 9 

FIGURA S. Estadistics i grifics dels resid~~s de regressi6 de les valiables qne iaf l~~eisa i  
en l'us del catala. 

VARIABLE DEPENDENT: GRAU D'US DEL CATALA 

80 

Regressio Residu t~pifrcat 

GRAFIC F-F NORMAL DE REGRESSI&. RESIDU TtPlFlGAT 

VARIABLE DEPENDENT: CjRAU U'CJS DEL CATALA 

Prubelrilital acumulada observada 

cipi, no manca cap factor importat per predir 1'6s. Podem comprovar aquesta afir- 
mació introduint en el model, per exemple, una variable aparentment tan impor- 
tant com la primera llengua apresa. Amb aquest nou factor, la mesura d'ajust 
matematic del model (R) passa del 90,5% al 92,3%; aquesta diferencia d'1,8 punts 
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significa que aquesta variable ens ajuda a millorar el model, pero no és un factor 
decisiu en el sentit que el model ja resta explicat en gran mesura per les altres varia- 
bles que en formen part.18 

Les dades que hem comentat ens mostren la gradació dels diferents nivells que 
ocupen els ambits territorials respecte a les variables relacionades amb la llengua 
catalana. Hem vist que les Illes Balears se solen situar en tercer lloc, darrere de 
Catalunya i d'hndorra, pero davant del País Valencia. 

Pel que fa a l'evolució en un futur proxim, si la nostra hipotesi, corroborada a 
Catalunya, es compleix, les Illes Balears es mantindran en un us semblant del 
catala. És clar que caldra restar les perdues en la transmissió intergeneracional i els 
immigrants nouvinguts que no parlen el catala. 

Per completar el panorama dels territoris on hi ha tradicionalment persones 
que parlen en catala, molt properament establirem aquesta comparació amb la 
Catalunya Nord, la Franja de Ponent i 1'Alguer. Aleshores podrem mostrar la situa- 
ció global de la llengua catalana en tot l'ambit lingüístic catala. 

Per altra banda, estem tornant a passar la mateixa enquesta a Catalunya per 
poder disposar d'una serie historica de tres onades, cosa que permetra estudiar les 
tendkncies amb una certa perspectiva. Alhora també volem comprovar fins a quin 
punt els resultats són extensibles a la població general mitjan~ant la comparació 
amb els resultats de 1'Estadística d'usos lingüístics de Catalunya (2003)) realitzada 
per 1'Institut de Sociolingüística Catalana. 

Un altre projecte de validació del model consisteix a utilitzar els programes esta- 
dístics construi'ts amb aquesta finalitat per veure, a la llum dels resultats, si el cons- 
tructe teoric que proposem és plausible. De moment, podem dir que, segons els 
resultats que hem comentat, la variable que considera el territori on es passa el 
qüestionari no és rellevant, fet que ens mostra que, independentment del lloc que 
estudiem, les variables que hem proposat que influeixen en aquests usos, efectiva- 
ment, hi incideixen i, a més, són les mateixes. 

18. De totes maneres, constatem dos petits inconvenients del model. En primer lloc, és molt 
sensible als valors absents, per la qual cosa hem decidit eliminar-10s. Tot i que existeixen metodes 
per tractar aquest problema, són f o r ~ a  complexos. En segon lloc, la transformació de la variable 
resposta (1'6s) no segueix exactament una normal; per tant, caldria trobar una transformació ade- 
quada per millorar el model. Perb el fet que l'error sí que segueixi una normal indica que aquest 
problema no és gaire greu. Malgrat aixb, en llocs on la desviació de la normal de 1'6s és molt gran, 
com ara el País Valencih, aquesta fa reduir la fiabilitat del model del 90% al 80%. 
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