
Base de l’índex ITI

La proposta que fa Miquel Strubell és interessant i productiva.
El que passa és que en crear l’índex cal triar entre diferents for-
mes de calcular-lo, i cada forma proporciona una informació i
en fa perdre una altra. El que proposa Miquel Strubell, si ho en-
tenc bé, és un índex que ens indica el canvi intergeneracional
d’una llengua en funció del segment que la parla de manera ini-
cial, és a dir, que l’empra amb els progenitors. Aquest tipus
d’índex indica el creixement o el retrocés de la llengua en fun-
ció del grup que la parla inicialment. Per tant, no indica el per-
centatge que representa sobre la població total el segment que
canvia intergeneracionalment. Amb el meu sistema, sí que s’ob-
té aquest percentatge. I em sembla que així la informació resul-
tant és més útil amb vista a saber l’impacte del canvi intergene-

racional sobre el conjunt del territori o grup analitzat, és a dir
que em sembla més útil per analitzar el canvi sociolingüístic
global.

Certament, l’índex que proposa Miquel Strubell és molt indi-
catiu del grau de vitalitat d’una llengua i és certament interessant
conèixer el percentatge que representen els que canvien en re-
lació amb el segment de llengua inicial. Potser en un altre mo-
ment es podria estudiar la possibilitat de crear un índex més ela-
borat, tot combinant els dos enfocaments per tenir una visió més
completa. De fet, ja havia pensat en alguna ocasió en aquesta al-
ternativa. Ara bé, atès el temps disponible abans de la ponència,
ja no m’és possible refer la proposta; a més, totes les aplicacions
que he portat a terme les he fet amb el sistema que proposo, de
manera que hi ha una continuïtat entre les recerques elaborades
i el model presentat.

Resposta a la discussió de Miquel Strubell de la ponència «La transmissió lingüística familiar
intergeneracional: una proposta de model d’anàlisi»

JOAQUIM TORRES I PLA
Societat Catalana de Sociolingüística 
Xarxa CRUSCAT, Institut d’Estudis Catalans

0837 Estudis.qxp:Maquetación 1  17/02/09  13:26  Página 39


