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1. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

La Difusió social del catala (REIXACH, 1990), és un dels pocs comentaris cientifico- 
socials del cens lingüístic i l'únic sistematic i exhaustiu sobre els aspectes idiomatico- 
socials dels padrons municipals d'habitants de Catalunya de 1986. El seu valor és inne- 
gable i reflecteix les capacitats de l'autor. Tot i aixo hi ha un punt que no veiem clar 
i que voldríem debatre a fi d'intentar d'esclarir-10. Reixach planteja possibles anomalies 
quant a les habilitats lingüístiques en catala dels infants de la cohort 2-4 anys (REIXACH, 
1990: 102-103; cf. també REIXACH, 1985: 97-99; 118). Segons ell, les estadístiques cen- 
sals sobre la competencia lingüística dels infants són ttdesconcertants)), car hi ha una 
estirada extrema en el coneixement del catala entre la cohort de 2-4 anys i la de 15-19 
anys. Caldria, doncs, explicar: 

1) per que les dades són tan baixes en la cohort 2-4 anys; 
2) per que és dóna l'estirada esmentada, de tal manera que (tels qui poc abans eren 

de molt els menys coneixedors del catala (infants de 2 a 4 anys) o poc coneixedors (de 
5 a 9 anys) són els qui poc després en són més)); 

3) per que en els diferents municipis les dades de la cohort 2-4 anys no s'adiuen 
amb les xifres de: 
- crproporció d'immigrats)), 
- (cel grau de coneixement del catala del conjunt de la població)), 
- el coneixement del catala dels grups d'edats que corresponen als pares d'aquests 

infants. 
Reixach mateix apunta algunes possibles claus explicatives: 
El punt (1) podria ser degut ((tant a les circumstancies ambientals, culturals i socials,.. 

com sobretot al nombre, edat i empenta biolbgica dels immigrats)), si bé estarien sobre- 
determinades per la piramide d'edat dels immigrats, amb la seva incidencia sobre el flux 
i el reflux d'immigrants de segona generació (cf. RECOLONS, 1983). El punt (2) s'expli- 
caria per l'evolució educativa (sobretot l'escola), cultural i social (treball i esbargiment). 
Finalment, sobre el punt (3) no aventura cap explicació especifica. 

Tot i aixo, Reixach conclou que ((sovint subexisteixen diferkncies difícils d'expiicar 
si no es considera l'eventualitat que hi hagi alguna irregularitat en les respostes a la 
pregunta del cens o en la seva transcripció, manipulació o confecció de la mitjana quin- 
quennal)). 

Sense resposta a les importants qüestions que exposa, ens cenyirem en I'article pre- 
sent a intentar plantejar algunes objeccions a la principal solució que Reixach proposa, 
és a dir, que hi ha un error metodolbgic o tecnic, o tot dos. 

A tal efecte intentarem de repassar la bondat del cens lingbistic, desglossant-ho en 
els tres criteris principals de perfecció que ha de tenir una enquesta: objectivitat, valide- 

* Agraeixo els comentaris valuosos que m'han fet els senyors Xavier Vila, Joan-Maria Romaní i ,  sobretot, 
Miquel Strubell. Altres persones i entitats que m'han ajudat surten referenciades dins del text mateix. 



sa i fiabilitat. Quant als criteris secundaris (adequaci6, comparatibilitat, economia i uti- 
litat) no els tractarem ates que ja han estat abordats per E. J. BOIX (1991). 

L'objectivitat Cs la qualitat de mesurar exactament el que hom es proposa; Cs a dir, 
els resultats s6n deguts a una sola característica i nomCs una (cf. GHIGLIONE i MATA- 
LON, 1989: 129-133). REIXACH (185: 163) ha criticat que les preguntes ((comporten res- 
postes excessivament subjectives)). Val a dir que, malgrat que uns cinquanta estats fan 
censos lingüístics de diferent tipus, no s'han concitat a nivell mundial dubtes metodolb- 
gics significatius sobre la seva objectivitat global, malgrat que els qüestionaris lingüistics 
acostumen a propiciar la subjectivitat particular, Cs a dir, de cada enquestat (vegeu-ne 
alguns exemples en BOIX, 1991)' ja que ((qualsevol resposta sobre una pregunta entorn 
de la llengua Bs, en la major part d'ocasions, una informaci6 d'identitatn (BAIN, 1983: 
197 apud Boix, 1991: 381). Amb tot, la qüesti6 que ací Cs pertinent de plantejar 6s 
de menys abast: es redueix a escatir si el dkficit d'objectivitat en les respostes correspo- 
nents als infants de 2-4 anys PS més gran que en les respostes corresponents a altres 
grups d'edat. 

e s  ben cert que en el padr6 i cens lingüístic anteriors (1975 i 1981) s'inquirien les 
habilitats lingüístiques dels infants de menys de 2 anys, factor que, al nostre entendre, 
distorsionava l'objectivitat de les dades aconseguides. No quedava clar si les respostes 
informaven de les habilitats que l'infant tenia, o de les que l'enquestat considerava que 
I'infant hauria de tenir, arribat el moment de saber parlar. En el padr6 de 1986, tanma- 
teix, aquesta imprecisi6 ha estat eliminada, ja que nom& es tenen en compte les habili- 
tats lingüistiques de la poblaci6 amb dos o mCs anys complerts. 

Cal tenir ben present que no es pot posar en qüesti6 que la cohort 2-4 anys tingui 
dificultats d'expressi6, que no acaba de parlar fluidament. En els infants de 24 a 30 
mesos 6s comuna l'oracid d'una paraula (holofrasi) i les combinacions curtes i estereoti- 
pades, alhora que augmenta l'ús d'altres combinacions mCs llargues i variades. Les ora- 
cions compostes i complexes i itdhuc les oracions amb subordinades s6n rares fins-als 
3 anys, perd apareixen ocasionalment als 2 anys. Els pronoms comencen a ser usats 
de forma prou satisfactbria, i amb correcci6 creixent. Cap als 2 anys ja s'usen de 200 
a 300 mots (GESELL, 1985: 230-245). Un estudi sobre 47 vocabularis d'infants ianquis 
de 2 anys determini que la mitjana ascendia als 382 mots, amb un interval que va de 
5 a 1.212 mots; als 30 mesos, l'interval anava de 30 a 1.509 mots, amb una mitjana 
de 690 (NICE, 1927 apud GESELL, 1985: 245). 

Quant al qüestionari, era unívoc i monodmic. Recordem tot seguit els criteris que 
guiaven la contestaci6 en el qüestionari lingüistic dels padrons de 1986. Es tractava d'una 
pregunta categoritzada o de selecci6 múltiple (SIERRA, 1985: 226), amb tots els avantat- 
ges metodolbgics que comporta (FERMAN i LEVIN, 1979: 49). El ciutadit havia de se- 
nyalar amb una X el requadre que reflectia millor el nivell de coneixement del catalit, 
triant una de les sis opcions següents: 

1. No l'entkn 
2. L'entCn 
3. L'enttn i el sap llegir 
4. El sap parlar 
5. El sap parlar i llegir 
6. El sap parlar, llegir i. escriure 
Les definicions de cada opci6 eren les següents: 



- Una persona centen)) el catalh quan es capac de comprendre una conversa sobre 
un tema corrent en catalh. 
- Una persona ((sap llegir)) en catala quan es capac de llegir texts corrents, com 

anuncis, notícies de diari, etc. 
- Una persona ((sap parlar)) en catalh quan es capac de mantenir una conversa en 

catala sobre un tema corrent. 
- Una persona ctsap escriure)) en catala quan es capac de redactar notes, postals, 

etc., amb corecció suficient, encara que no sigui total. 
Veiem, doncs, que el qüestionari no manifestava paralogismes, contradiccions, ni 

dificultats en la comprensió de I'estructura logica de la pregunta (cf. GHIGLIONE i NATA- 
LON, 1989: 128). 

3.1. Validesa exterior 

La validesa es l'exactitud amb que es mesura realment la característica que es vol 
estudiar. 

Els censos aporten una de la millors eines de coneixement sociologic (FERNANDEZ 
et al., 1991). L'ONU en fa la definició següent: ((procediment de recollida exhaustiva, 
compilació i publicació de dades demografiques, economiques i socials referides a un 
moment, o un lapse de temps deteminat i a tots els habitants d'un país o territori deter- 
minat)) (UNITED, 1958: 4 apud TAEUBER, 1979: 250). ((Els censos proporcionen una base 
per a moltes recerques demogrhfiques, economiques i socials [...I. Les variacions dels 
censos successius mostren les variacions de les xifres, les característiques i la localització 
de la població. Els censos també s'usen com a marc dins del qual se seleccionen les 
mostres per a recerques ulteriors [...I. Ateses les nombroses aplicacions públiques i pri- 
vades de les dades censals, creix l'interes per la qualitat dels resultats tant pel que fa 
a la cobertura total com pel que fa l'exactitud de les respostes [...I. Per millorar la 
qualitat dels resultats, s'ha investigat la fiabilitat de les respostes, el paper dels agents 
censals, la redacci6 dels qüestionaris i l'exactitud dels informants en situacions diferents. 
Alhora ha millorat l'atenció prestada a l'ensinistrament del personal de camp contractat 
temporalment quant als metodes i els conceptes censals i quant a la formació del perso- 
nal fix en els principis de depuració i codificació. La qualitat de les estadistiques censals 
sol deteminar-se analitzant-les després de publicades totes les tabulacions del cens [...I. 
Hom verifica la consistencia interna del cens, la consistencia amb censos anteriors i amb 
d'altres estadistiques, incloses estimacions del tot independents del cens)) (TAEUBER, 
1979: 250-252, emfasi afegit). 

En el camp de la sociologia del llenguatge, els censos aporten també una de les millors 
eines. ((Les meilleurs instruments de mesure de la diffusion des langues sont I- recense- 
ments. Malheuresement si, de nos jours, pratiquement tous les 150 Efats procedent a 
des recensements periodiques, seu1 un tiers environ d'entre eux y inclut un questionnaire 
lingiiistique I...])) (BRETON, 1983:83-85). ccCensus data on language are of grear value 
for muny sociolinguistic problems when investigators are aware of the difficulties and 
pitfalls in their usage [. . .I. The census provides a most p o  werful instrument for de'ermi- 
ning the past linguistic condition of the population>) (LIEBERSON, 1968: 134-135). Aquest 
darrer autor analitza en el seu article, des d'una perspectiva comparativista, els punts 
següents: tuidvantages)), tddditional inferences)), ctDifficultieo), (4 proposed schedule 
of language questions)), cr Validity checksn i ((Bibliographical sources)). Liberson no es 
qüestiona en cap moment la possible dificultat que pugui sorgir de preguntar la llengua 



dels infants -8dhuc d'aquells que encara no parlen-. Així, exemplifica la seva anAlisi 
amb el cas canadenc (taules 3, 4 i 5 del seu article) sense que es plantegi cap dubte 
sobre la cohort 0-4 anys (els censos canadencs inquireixen la llengua de totes les franges 
d'edat). 

El qüestionari lingiiístic dels censos soviktics cobreix, igualment, totes les franges d'edat. 
En el cens de 1979 es demanava per les habilitats lingüistiques. Com que no s'ha pogut 
accedir a I'original, reprodui'm diferents versions sobre els temes inquirits: ((First 
language/fluent second language)) (GRANT, 1989: 74), ( t L l / L 2 ~  (AKINER, 1989: 122), 
ctNative language/second language)) (SOLCHANYK, 1985: 95), ((Native language, 1st. lan- 
guage, first rnother tanque/clairning second language)) (BENNIGSEN i LEMERCIER-QUEL- 
QUEJAY, 1985: 138-139). Malgrat l'esperit crític d'aquests autors, cap no es qüestiona 
la bondat de les preguntes adrecades als infants. 

Els padrons, als efectes que ens ocupen, poden ser equiparats als censos. ((El padr6 
municipal és un arxiu administratiu que recull la relaci6 nominal dels habitants d'un 
terme municipal i que en detalla algunes característiques bhsiques [...I. El mktode habi- 
tual de recollida dels fulls padronals va ser el de treball de camp, realitzat per agents 
padronals contractats pels respectius ajuntaments, els quals van visitar tots els habitat- 
ges i similars de Catalunya. 

))Quant al sistema de resposta, era el legalment establert d'autoenumeracib per part 
de la persona principal de la família, és a dir, que aquesta persona havia d'anotar les 
seves dades. Tanmaieix, algunes vegades, i especialment en el cas de persones de menor 
nivell cultural, era l'agent qui omplia el full. 

))Excepcionalment en alguns municipis petits es convocava la poblaci6 a presentar-se 
a les oficines municipals en dies i hores determinats. En aquest cas, acostumaven a ser 
els funcionaris municipals els qui omplien directament el qüestionari)) (PADRONS, 1987a: 
9- 10). 

En el cas del padr6 lingüis€ic que comentem, l'hmbit cobria tots. els municipis de 
Catalunya, la poblaci6 abastava tots els habitants, la mostra era idkntica a la poblaci6; 
la unitat de mostra eren individus i la recollida de la informacib es va datar 1'1 d'abril 
de 1986. REIXACH (1985: 163) havia criticat el padr6 de 1975 i el cens de 1981 amb 
valentia: ((manca de poder de coordinaci6 dels responsables tkcnics del cens respecte 
a les institucions i persones que intervenen en la seva realitzaci6; abskncia d'un pla únic 
d'aplec i processament de dades; retard i lentitud en l'explotaci6 global d'arxius parcials 
a causa de la seva dispersi6 i heterogeneltat; excessives arbitrarietats en cada una de 
les fases)). Tanmateix, no fa cap critica a la metodologia i l'organitzaci6 del cens de 
1986. De segur, l'experikncia acumulada pel Consorci d'Informaci6 i Documentaci6 de 
Catalunya (actual Institut d'Estadística de Catalunya) ha permks millorar-ne els resultats. 

Finalment, és pertinent esmentar que Modest Reixach no té res en contra dels cen- 
sos, ans al contrari. Ell, juntament amb d'altres estudiosos en ciencies socials -inclosos 
sociolingiiistes, com ara Joan-Maria Romaní i Francesc Vallverdú- ratifiquen un mani- 
fest públic que sota la capcalera de ((Censos de poblaci6n y viviendas. Declaraci6n de 
cientificos en 10s campos demogrifico y socioecon6mico~~, han reproduyt uns quants perib- 
dics d'8mplia difusi6: 

ctLos abajo firmantes, profesores e investigadores de materias demográficas, socioldgi- 
cas y econdmicas I. ..] declaramos la absoluta necesidad de 10s censos de poblaci6n y vivien- 
das para orientar las acciones precisas para el bienestar econdmico y la planificacidn social. 

~ L o s  censos no sdlo aportan el conocimiento de la estructura poblacional actual en fun- 
cidn de caracteristicas fundamentales como la edad, instruccidn, actividad, ocupacidn, etc., 
sino que a traves de sus datos, y utilizando variables como las relativas a la fecundidad, 
es posible estimar la poblacidn futura y, por tanto, prever 10s servicios de toda Indole que 
serdn indispensables para afrontar las necesidades de las nuevas generaciones. 



)Siri 10s censos, que facilitan datos de todo punto imprescindibles, L...] permaneceria- 
mos durante este decenio en la mas absoluta oscuridad en 10 relativo al conocimiento de 
nue9ra realidad dernograifica, economica y social y perjudicariamos gravemente nuestro desa- 
rrollo y modernizacion. Se reemprendia ademas una larga serie historieu, que conviene con- 
tinuar y mejorar)) (El Independiente, 27 de marc de 1991). 

3.2. VALIDESA INTERIOR 

La discussió sobre la validesa interior la farem de manera succinta, seguint com a 
pauta MUCCHIELLI (1974: 63-89). 

1. Possibles deformacions sorgides per defenses socials automatiques del subjecte 
enquestat: 

1.1. Si va induir-se una contracció defensiva davant la pregunta personalitzada del 
qüestionari lingüístic, aquesta mateixa reacció s'hauria d'haver notat en el qüestionari 
no lingüístic, cosa que n o  ha estat advertida per cap analista. Ultra aixo, cal tenir igual- 
ment present que les qüestions lingüístiques, de possible sensibilitat especial, no eren 
a l'inici del qüestionari, i que els agents padronals estaven preparats per a filtrar suscep- 
tibilitats. 

1.2. Si es va esdevenir l'efecte embut CfunneT), aquest esbiaixa a la baixa les habili- 
tats lingüístiques en catala. D'una banda, el coneixement de la llengua venia a continua- 
ció de la pregunta sobre el mawim nivell educatiu, factor que podia incitar a fer depen- 
dre les habilitats lingüístiques en funció d'estar en possessió d'un títol oficial: com que 
bona part dels infants de 2-4 anys no freqüenten institucions educatives, i tots estan 
mancats de cap titolació, es podria donar una esbiaxada a la baixa. D'altra banda, les 
opcions de resposta, en ser presentades en l'ordre de  menys habilitats a més, en el cas 
dels responents apressats podrien incitar a contestar en les opcions primeres, amb la 
qual cosa esbiaixaven igualment les habilitats a la baixa. Amb tot, cal tenir en compte 
que ambdós factors incidirien sobre tota la població, llevat de la franja juvenil que s'ha 
escolaritzat en catala, factor que ielativitza el possible distorsionament apuntat. Final- 
ment, cal tenir present que els mes menuts figuren, previsiblement al final de la relació 
dels membres de la unitat familiar. El  barem subjectiu del que l'enquestat entén exacta- 
ment per ((nivell de coneixement del catala)) del més menut ha estat provat i filtrat a 
traves de les contestes previes que ha donat, a la mateixa pregunta, per a tots els altres 
membres de la unitat familiar. 

1.3. Si es va instar una atraccid vers la resposta positiva, aquesta afavorí a l'alqa 
la declaració de les habilitats del catala. 

1.4. Si el qüestionari va incitar una reacció de prestigi (altrament anomenat de defensa 
de fagana), la hipotesi més versemblant és que havia de sobredimensionar les habilitats 
lingüístiques en catala, atesa la seva situació idiomatico-social. Sembla, doncs, que el 
factor menysvalorador del punt 1.1, queda parcialment neutralitzat pels factors sobreva- 
loradors dels punts 1.2 i 1.3. 

1.5. En el cas que ens ocupa resulten negligibles la suggestió a causa de la formula- 
ció de la pregunta, la deformació sorgida al possible temor a certs mots, i la direcciona- 
litat de la resposta innata en la formulació de la pregunta (cf. FERMAN i LEVIN, 1979: 
53). 

1.6. Que el qüestionari pogués atiar el temor al canvi, és una hipotesi per compro- 
var, possible causant de biaixos, sense que en l'estat actual de coneixement puguem aven- 
turar en quin sentit. 

2. Possibles deformacions sorgides per l'organització interna del qüestionari: 
2.1. El caracter obligatori del padró contrabalanqava la possible retracci6 defensiva 



davant el qüestionari, tant pel que fa als seus continguts, com a la seva extensió (de 
segur excessiva si prenem com a criteri les enquestes en que els entrevistats tenen dret 
a refusar de contestar). 

2.2. Quant a la possibilitat que s'impulsés una retracci6 defensiva als canvis bruscs 
de tema, cal recordar que el qüestionari lingüístic venia a continuaci6 de la pregunta 
sobre el nivell educatiu i així es garantia una certa flu'idesa (cf. supra punt 1.2). 

2.3. El defecte possiblement més cabdal del qüestionari consisteix en la probable 
existbncia de l'efecte halo (també anomenat contaminacid o interfer8ncia). El qüestiona- 
ri lingüístic, en ser col.locat després de la pregunta sobre el nivell educatiu podria quedar-ne 
ressentit, amb resultats a la baixa (cf. supra, 1.2, 1.4 i 2.2). 

3. Possibles deformacions produides per la relaci6 enquestador-enquestat: aquestes 
eren escasses a causa de l'ensinistrament dels agents padronals. Tot amb tot, cal no 
oblidar que, si més no a l'ilrea metropolitana de  Barcelona, hom ((ha pogut observar 
diferencies percentuals entre les llars on les respostes han estat donades pels fills i aque- 
lles on l'informant ocupa una altra posici6 en l'estructura familiar: en.les primeres, el 
nombre de llars on tots els membres s6n cataloparlants és superior en un 6% al percen- 
tatge equivalent obtingut en les segones)) (SUBIRATS, 1990: 7-8). Possiblement, aquesta 
deformaci6 és generalitzable al conjunt catalil. 

La fiabilitat (reliability) és la qualitat de mesurar amb exactitud. Es comprova per 
la consistkncia que presenta amb altres dades. En el cas que ens ocupa es constata per 
les correlacions altes que hi ha entre la columna (O) de la taula 1 (resposta afirmativa 
a ((Sap parlar catalil)) en la cohort 2-4 anys, a tot Catalunya, en el cens de 1986 calculat 
a partir de PADRONS, 1987b: 123-134) i altres indicadors socials adients. Entre aquests, 
hem triar els següents: 

1. Extrets de censos/padrons anteriors: 

1.1. Resposta afirmativa a ((Sap parlar catalil)) en la cohort 0-5 anys de la provin- 
cia de Barcelona, en el padr6 de 1975 (REIXACH, 1985: 105). 

1.2. Resposta afirmativa a ((El tenen [el catalh] com a llengua familiar habitual)) 
sobre la poblaci6 total de la província de Barcelona, en el padrd de 1975 (REIXACH, 
1985: 35). 

1.3. Resposta afirmativa a ((Sap parlar catalb) sobre la poblaci6 total de la provin- 
cia de Barcelona, en el padr6 de 1975 (REIXACH, 1985: 35). 

1.4, Resposta afirmativa a ((Entén el catalin sobre la poblaci6 total de Catalunya, 
en el cens de 1981 (REIXACH, 1985: 32-33). 

1.5. Resposta afirmativa a ((Sap parlar catalil)) en qualsevol franja d'edat a tot Cata- 
lunya, en el padr6 de 1986 (REIXACH, 1990: 28-29). 

2. Censos realitzats pel SEDEC, tals que la mostra és idbntica a la poblaci6 visada. 
2.1. ctcatalanoparlants)) en la adistribuci6 de l'alumnat d'EGB per categories lin- 

güístiques)) corresponent a la ((Llengua familiar dels escolars d'EGB)) a tot Catalunya, 
curs 81/82 (Dades, 1984: 14). 

2.2. Dades de 2.1 (és a dir, categoria cccatalanoparlants))) sumant-hi la categoria 
de ((bilingües)) segons la mateixa font (Dades, 1984: 14). 

2.3. ((Alumnes que habitualment, i en l'ilmbit familiar, parlen catalb,  correspo- 
nent als escolars de primer cicle d'EGB a tot Catalunya, del curs 86/87 (SEDEC, s. d.). 

El detall és el que apareix en la taula 1. 



Taula 1 (en percentatges). Leg capcaleres són explicades en el text 

A rea (O) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) ( 2 . 1 ) ( 2 . 2 )  (2.3) 

30,l Catalunya 64,O 33,7 4 6 , 4  39,3l 
P P  - - - - - - - -- 

Regió I 27,l 57,4 29,4 
Baix Llobregat 16,l 18,9 27,7 36,3 63,7 45,5 15,3 25 ,O 17,s 
Barcelones 23,4 39,6 52,4 78,5 59,2 26,3 4 1 , 3  31,l 
Maresme 39,3 44,l 53,8 63,7 84,3 69,O 3 9 , 4 5 3 , 6  41,5 
Valles occidental 22,5 28,O 36,7 47,6 69,3 54,l 2 4 , 2 3 5 , 2  38,8 
Valles oriental 29,O 35,6 45,5 55,9 76,8 61,4 31,7 4 3 , 5  33,4 

Regió I1 45,6 
Alt Emporda 39,3 
Baix Emporda 43,9 
Garrotxa 65,6 
Girones 46,4 
Selva 42,2 

Regió 111 
Alt Camp 
Alt Penedes 
Baix Penedes 
Garraf 
Tarragonts 

Regió IV 
Baix Camp 
Conca de Barbera 
Priorat 
Ribera d'Ebre 

Regió V 52,8 
Baix Ebre 46,4 
Montsia 62,6 
Terra Alta 46,3 

Regió VI 57,9 86,8 69,6 
Cerdanya 58,3 87,7 79,O 48,O 6 0 , 3  55,2 
Osona 57,O 71,6 78,2 83,l 93,3 87,3 67,9 6 8 , 9  71,9 
Ripollks 65,7 95,3 88,O 57,5 7 4 , 9  65,9 

Regió VI1 46,9 78,4 57,3 
Anoia 3 3 3  51,5 60,6 67,4 84,9 70,9 44,7 5 6 , 4  50,3 
Bages 50,O 53,l 60,7 72,3 90,5 79,O 47,8 5 9 ,  1 56,O 
Berg ueda 63,2 66,4 74,6 81,s 94,6 87,5 66,l 7 4 , 6  73,O 
Solsones 64,5 94,O 91,O 77,2 7 7 , 8  74,2 

(1) Sense la Vall d'Aran. 
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A rea (O) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) ( 2 . 1 ) ( 2 . 2 )  (2.3) 

Regi6 VI11 4 5 3  68,2 
Garrigues 64,l 96,3 93,l 88,9 93 , 4  91,7 
Noguera 53,8 93,6 87,9 75,O 8 2 , l  78,8 
Segarra 57,6 92,O 89,2 77,3 8 3 , 2  81,7 
Segrii 38,3 91,2 77,2 50,s 6 3 , 4  59,8 
Urgell 58,3 91,8 90,3 81,7 8 6 , 2  82,O 

Regi6 IX 42,6 82,6 71,O 
Alt Urgell 46,9 93,l 86,6 63,8 7 4 , 2  69,6 
Pallars Jussh 42,l 88,s 80,6 37,2 6 3 , l  71,O 
Pallars Sobiri 68,8 94,s 93,2 80,6 8 7 , 2  77,7 
Vall d'Aran 16,5 80,6 66,s 10,2 2 9 , 6  
Correlaci6 r MB (O) 0,89 0,95 0,96 0,73 0,92 0,85 0 , 8 6  0,80 
Correlaci6 RS amb (0) 0,86 0,92 0,85 0 , 8 6  0,79 

Hom constata que els índexs de correlaci6 s6n altíssims. 
En números índexs (O)= 100, els valors de 2.3, potser les dades més pertinents de 

contrastar, es mouen entre 94,7 i 207,6. El primer valor correspon a la Cerdanya, comarca 
fronterera amb poblacid funcionarial, amb fills, assignada temporalment i on per aquei- 
xos anys va arribar una immigracid gallega i andalusa amb fills. ((La comarca de la 
Cerdanya bs, d'entre les comarques del Pirineu, la menys catalanitzada si n'exceptuem 
la Vall d'Aran [...I. Aquesta afirmaci6 ha estat feta pel responsable del servei comarcal 
de la Cerdanya)) (RED~, 1990). El segon valor correspon a Terra Alta: en aquesta comar- 
ca -igual que al Baix Ebre, valor 194,2- s'hi interfereix la diferenciacid epilingüistica 
entre catali i tortosi. Hom sustenta que a casa es parla tortosi, i que a l'escola aprenen 
catald (STRUBELL, 1989: 132). Si descartem aquests tres casos més extrems, tenim que 
els números índexs se situen entre 100,3 i 178,l. 

A Catalunya, els padrons del 75 i del 86 i el cens del 81 han estat prou ben elaborats 
i explotats. I, ben problement, han millorat de qualitat amb l'experibncia. Quant als 
possibles errors per part dels qui contesten, cal recordar, com diu Reixach mateix, que 
((la informaci6 padronal que forneixen els adults sobre el coneixement del catali dels 
infants és subjectiva, per tant, no definida ni formulada unívocament en cada cas. En 
aixd no s'hauria de diferenciar gaire de la referent als joves i adults, tant en qüestions 
lingüístiques com en d'altres)). (1990: 103, bmfasi afegit). 

Segons ens informi el Sr. Manuel Falguera (entrevistat el setembre de 1990), col.labo- 
rador de l'obra que comentem (REIXACH, 1990) i expert en demografia i estadística de 
1'Institut d'Estadística Catalana (ex-CIDC), les preguntes de caire lingüístic del padr6 
de 1986 van ser plantejades inicialment per ell mateix i pel cap de la Secci6 d'Estudis 
de 1'Institut de Sociolingüística (Direcci6 General de Política Lingüística). Posteriorment 
foren revisades per l'aleshores directora de la Direcci6 General suara esmentada i pel 
Sr. Eduard Bonet, president del CIDC, per a finalment passar el vist-i-plau del Departa- 
ment de Presidbncia. Segons el Sr. Falguera mateix, encara que els padrons -a diferbn- 



cia dels censos- tinguin distorsions en els diferents municipis, els errors que puguin 
derivar-se'n es compensen entre ells, la qual cosa fa que en conjunt siguin de gran vali- 
desa i fiabilitat. En concret, les preguntes de caire lingüístic del padró del 86 estaven 
totalment en línia amb les que es fan arreu del món i que no han merescut critiques 
substancials. En conclusió, segons el mateix expert, les preguntes de caire lingüístic del 
padr6 del 86 es van plantejar correctament, el tractament de les dades es féu amb rigor, 
i, per tant, s'han de considerar com a bones. 

Nosaltres creiem que podem arribar a ratificar les xifres del cens del 86 quant a 
les habilitats lingüístiques dels infants de 2-4 anys. Davant d'aixo encoratgem Modest 
Reixach (1990: 103) a ampliar en algun article les mancances de consisttncia que detecta 
entre aquestes dades i altres dades censals (cf. supra punt 1, apartat 3). Altrament, creiem 
que hi ha molta feina encara pendent. ((Les formes que pren la transmissió lingüística, 
d'una generació a I'altra, a Catalunya, són poc conegudes. En general, es tendeix a 
creure que les persones tenen com a llengua prbpia aquella que parlen els seus pares. 
Amb tot, la transmissió lingüística es un fenomen social complex, sotmes a un conjunt 
de factors propis de cada realitat lingüística)) (SUBIRATS, 1990: 6). Nosaltres proposem 
dues tasques. D'una banda, cal explotar, amb el m h i m  de detall, les dades del cens 
lingüístic del 86 referents a la cohort 2-6 anys (I'escolaritat obligatoria afecta els infants 
de 6 i més anys) treballant-les per cohorts d'un any, i creuant-les amb altres dades signi- 
ficatives del cens. 

Evidentmen, cca  defaut de recensement lingiiistique, et parfoi pour vérifier l'exacti- 
tude de ceux-ci les enqugtes sont nécessaires)) (BRETON, 1983: 85). D'altra banda, fa 
falta un estudi demografic -en particular, sobre la fertilitat diferencial de les catalano- 
parlants i les casteíianopariants. Graciela SARRIBLE (1986, 1987a, 1987b) ha fet contri- 
bucions interessants, perd som del parer que no són suficients. 
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