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8. La seguretat lingüística 

El darrer capítol d’aquest estudi està dedicat a l’anàlisi de la seguretat o la 
inseguretat lingüística dels alumnes. Tot seguint el model instaurat per Labov (19823 : 
332-337),889 s’analitzarà la seguretat lingüística en l’ús de la llengua catalana dels 
alumnes de 8è de EGB o de 2n d’ESO de l’Alacantí a partir de les diferències entre les 
realitzacions lingüístiques que els enquestats consideren correctes o preferibles i les que 
usen normalment. Un índex gran de disparitats entre les formes percebudes com a 
millors o més adequades i les que els enquestats afirmen que utilitzen habitualment 
implica un grau elevat d’inseguretat lingüística, mentre que l’acord entre l’ús i la 
percepció de les formes considerades més adequades implica una major seguretat. Com 
assenyala López Morales (1989 : 222), la coincidència entre la consciència i l’actuació –
és a dir, la seguretat lingüística– condueix a l’estabilització de les variants lingüístiques, 
mentre que la manca de coincidència –és a dir, la inseguretat– és un dels motors del 
canvi lingüístic.  

La descripció de la seguretat o la inseguretat en l’ús lingüístic és un complement 
necessari a l’estudi del model de llengua, sobretot en un moment històric, com el 
present, que es caracteritza pel debat sobre el model de llengua i la proposta de diferents 
models lingüístics des de distintes institucions i des de diversos àmbits territorials i 
ideològics. Si es recorden els mots de Guasch (1990 : 149) citats en les primeres pàgines 
del capítol dedicat al model de llengua,890 la situació sociolingüística anòmala de la 
llengua catalana, el fet que aquesta llengua es trobe en un procés d’estandardització no 
completat i que la normativa no siga ben coneguda pot produir una desorientació molt 
evident en l’ús de la llengua, que hauria de tenir algun tipus de repercussió en la 
seguretat lingüística dels parlants ; més encara al País Valencià, on els problemes que 
reporta Guasch són segurament molt més evidents i intensos que a Catalunya. De fet, la 
inseguretat lingüística sembla que és més intensa en els territoris que tenen un caràcter 
perifèric respecte de les zones des d’on irradia la normativització, com és el cas, per 
exemple, del Quebec o de la zona francòfona de Bèlgica, respecte del francés normatiu 
(Swiggers, 1993 : 25-26 ; Lepicq & Bourhis, 1994 : 421-425). 

                                                 
889 Els treballs originaris de Labov sobre la inseguretat lingüística daten de la dècada dels seixanta 

(1966). 
890 Supra, apartat 7.1, pàg. 445. 
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William Labov (19823 : 332-337, 429-430 ; 1983 : 162, 178-179) va mesurar la 
inseguretat lingüística a Nova York a partir de 18 mots-estímul que presentaven variants 
de pronunciació socialment significatives. Es demanava als subjectes enquestats que 
seleccionessen la forma que consideraven més correcta, i a continuació se’ls demanava 
que indiquessen la forma que utilitzaven habitualment. El nombre total de casos en què 
les dues eleccions diferien constitueix l’índex d’inseguretat lingüística (ILI) construït per 
aquest autor. La prova revelava que, en general, el ciutadans de Nova York tenen una 
profunda inseguretat lingüística, però és la classe mitjana-baixa la que presenta el grau 
més elevat d’inseguretat lingüística, que l’autor posa en relació amb la gran amplitud de 
la variació estilística d’aquesta classe social com a resultat d’un esforç per a adoptar les 
formes de prestigi emprades pels membres més jóvens de les classes socials superiors 
-cosa que implica un esforç conscient de correcció-, i d’unes actituds negatives respecte 
al model de llengua heretat. També va trobar que les dones presentaven una inseguretat 
lingüística major que no els hòmens. 

L’estudi de Labov ha estat replicat també en altres contextos, com ara la ciutat 
de Winnipeg, al Canadà, amb la intenció de validar un índex canadenc d’inseguretat 
lingüística (Owens & Baker, 1984). Els enquestats van ser 80 subjectes que tenien 
l’anglés com a primera llengua. Els resultats van permetre la validació d’un índex 
canadenc d’inseguretat lingüística (CILI) i, a més, es confirmaven els resultats de Labov 
(1966) en el sentit que la classe mitjana-baixa era la que presentava una inseguretat 
lingüística major i que les dones eren més insegures que no els hòmens. Segons Owens i 
Baker (1984 : 337-339, 342-348) els principals factors de la inseguretat lingüística en 
aquesta ciutat canadenca són dos : a) l’ús de les formes americanes, ja que els 
entrevistats les utilitzaven predominantment però tenien tendència a pensar que les 
formes britàniques eren les correctes ; b) les pronunciacions desviades de l’ortografia 
del mot, ja que molts entrevistats creien que la manca de correspondència entre la 
llengua oral i el model escrit era incorrecta. 

López Morales (1979 : 165-172) va estudiar la inseguretat lingüística en l’ús del 
castellà a la zona metropolitana de San Juan de Puerto Rico a partir de 7 variants de 
caràcter morfològic, tot considerant com a variables independents la classe social, l’edat 
i el sexe. Les seues conclusions apunten que en aquell context l’estrat social baix és el 
que presenta una major inseguretat lingüística, que va disminuint a mesura que es puja 
en l’espectre socioeconòmic. Per contra, ni l’edat ni el sexe semblen tenir relació amb 
l’índex d’inseguretat lingüística. Un dels aspectes més interessants d’aquest treball és 
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que s’observa que una part de la seguretat lingüística es basa en criteris oposats a la 
norma general. Això duu l’autor a subratllar que la coincidència entre la forma 
percebuda com a correcta i la realitzada habitualment no ha de correspondre’s 
necessàriament amb les variants més formals o les més adequades des del punt de vista 
normatiu, ja que també poden tenir una seguretat lingüística elevada els parlants que 
consideren preferibles i utilitzen normalment formes rebutjades per la normativa. 

No coneixem cap investigació sobre la seguretat lingüística realitzada en l’àmbit 
de la llengua catalana. L’estudi que més s’hi acosta geogràficament és el realitzat per 
Blas Arroyo (1993 : 80-81, 134-156) dins d’un treball més general sobre la interferència 
lingüística del català en el castellà parlat al barri del Campanar, de la ciutat de València. 
L’autor, després d’estudiar les interferències del català en el castellà en un conjunt de 
16 variables morfosintàctiques, analitza la seguretat lingüística a partir d’un test que 
incloïa les mateixes variables. D’entre les conclusions de l’estudi cal destacar el fet que 
són els parlants bilingües, és a dir, els que coneixen i utilitzen totes dues llengües, els 
que presenten un índex d’inseguretat lingüística més elevat front als que només utilitzen 
el castellà com a vehicle de comunicació (1993 : 139). 

Fins aquí s’han vist treballs empírics que posen de manifest que la inseguretat 
lingüística i les relacions que presenta amb altres variables sociolingüístiques poden 
variar segons els contextos estudiats. Per això, a banda dels estudis que s’acaben de 
ressenyar es ressenyaran dues aportacions fetes des de la sociologia de la llengua i 
referides a contextos que presenten punts de semblança amb el nostre : el d’una llengua 
minoritzada immersa en un procés de normalització però situada en una zona perifèrica 
respecte del centre des d’on irradien la normativa i les formes lingüístiques prestigioses 
(el francés en el Quebec), i el d’una zona lingüística perifèrica però amb continuïtat 
territorial respecte del territori des d’on es realitza i difon la normativa (el francés a 
Bèlgica). 

Lepicq i Bourhis (1994) han analitzat les polítiques lingüístiques dutes a terme en 
el Quebec en les darreres dècades, sobretot després de l’arribada al poder del Parti 
Québécois (1976). A partir dels anys 30 van començar a alçar-se al Quebec veus 
d’alarma alertant sobre la qualitat lingüística del francés parlat en aquella comunitat. El 
1961 l’Oficce de la langue française del Quebec (OLF) va encetar una tasca de 
“purificació lingüística” amb l’objectiu de vetlar per la correcció i l’enriquiment de la 
llengua francesa, tot encoratjant els parlants a ajustar-se a les normes del francés 
estàndard i a corregir la pronunciació canadenca segons aquest model. L’objectiu era 
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eliminar els trets lèxics i fonètics que caracteritzen els francés del Quebec i ajustar-los a 
la norma europea, així com la promoció de l’ús del francés. A partir de l’any 1970 la 
OLF, davant del seu fracàs, va modificar les normes d’actuació respecte de la qualitat 
de la llengua en el sentit d’intervenir sobretot en l’àmbit públic i no incidir en la 
utilització individual de la llengua. 

El 1976 arriba al poder del Parti Québécois. Davant de la situació de 
minorització que presentava el francés respecte de l’anglés, la primera mesura legislativa 
d’aquest partit va ser promulgar una llei (Charte de la langue française, loi 101) que 
convertia el francés en la llengua oficial del Quebec. Un any després, el 1977, es va 
crear un nou organisme lingüístic, el Conseil de la langue française, amb el manament 
de “surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec quant au statut de la 
langue française et à sa qualité” (Lepicq & Bourhis, 1994 : 419). Els estudis elaborats 
per aquest organisme i les investigacions fetes des del camp de la psicologia social 
posaven de manifest el declivi de la qualitat del francés i el sentiment d’inseguretat 
lingüística dels francòfons del Quebec respecte de l’anglés i respecte del francés 
europeu. Lepicq i Bourhis expliquen que les causes sociohistòriques d’aquesta 
inseguretat eren bàsicament tres : a) la imposició pels governs francesos d’una 
normativa fixa i única (un estàndard comú) i d’una única norma de prestigi a tots els 
països de la francofonia ; b) la tradició, ben arrelada al Quebec, de denigrar la llengua 
pròpia per causa dels anglicismes, i la publicitat donada als estudis sobre les febleses del 
francés escrit i parlat ; c) la política de “purificació” lingüística duta endavant per la 
OLF.  

La política lingüística implantada per la Charte de la langue française era molt 
més tolerant amb els particularismes lèxics i fonètics del francés del Quebec, en un 
intent d’equilibri entre la necessitat d’acceptar els particularismes que responen a les 
realitats culturals de la societat del Quebec i la necessitat de mantenir la intercomprensió 
amb la resta de la francofonia. A partir d’aquest moment la norma oral preconitzada pel 
sistema escolar serà la del francés estàndard del Quebec, anomenat “le français d’ici”, i 
es promou una actitud de tolerància i d’obertura respecte de les diferents varietats del 
francés. Al mateix temps, s’enceten tota una sèrie de treballs en els camps de la 
terminologia i de la neologia amb l’objectiu de fer del francés la llengua de la tecnologia 
i de la modernitat al Quebec. Tot aquest procés ha portat a una revaloració del francés 
en el Quebec i a superar el complex d’inferioritat que derivava de la imposició d’una 
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norma exterior. En resum, va contribuir a disminuir la inseguretat lingüística d’aquella 
comunitat. 

La situació de la comunitat valona de Bèlgica és la d’una comunitat lingüística 
d’una zona perifèrica, encara que amb continuïtat geogràfica respecte de la zona d’on 
irradia la normativa dels francés i els usos considerats més prestigiosos. Swiggers (1993) 
ha analitzat la inseguretat lingüística dels francòfons a Bèlgica. La percepció del 
tancament del capital lingüístic francés (que s’observa en el món de la literatura, de 
l’edició, fins i tot de l’economia) i la manca de participació dels territoris perifèrics de la 
francofonia produeix un discurs que busca l’acceptació pel costat de la reacció purista, 
amb una sèrie de resultats : la inseguretat lingüística, la reacció contra l’anglés, la mala 
consciència sobre l’ensenyament i una política lingüística que es basa en el temor a les 
interferències lèxiques i l’exaltació de la virtuositat ortogràfica, tot oblidant la varietat 
real (geogràfica, social i funcional) del francés parlat a França. 

Com a resultat d’aquest estat de coses, Swiggers (1993 : 25-26) advoca per un 
replantejament de la noció de comunitat lingüística, ja que en l’actualitat li sembla més 
realista concebre les comunitats lingüístiques com a reagrupaments múltiples que es 
poden descompondre en xarxes i malles. En conseqüència, acaba demanant a la 
francofonia que reconega el seu estatut semblant al del món anglòfon : el d’una 
comunitat lingüística plural, formada per la suma de diasistemes funcionals i de diverses 
normes endògenes. 

En resum, les investigacions precedents mostren la importància del context 
sociolingüístic en l’estudi de la seguretat o de la inseguretat lingüístiques : és molt 
diferent estudiar la seguretat lingüística en el cas d’una llengua majoritària, com és 
l’anglés a Nova York o a Winnipeg, que respecte d’una llengua minoritzada, com ara el 
francés al Quebec ; es també molt diferent estudiar la seguretat lingüística en l’ús d’una 
varietat dialectal central respecte del procés de normativització lingüística i de difusió de 
les variants considerades com a prestigioses, que estudiar la seguretat en l’ús d’una 
varietat geogràfica que ocupa una posició perifèrica dins d’aquest procés, com ara el 
francés a la comunitat valona de Bèlgica o també al Quebec. I està clar que la llengua 
catalana presenta al País Valencià aquesta doble condició de llengua minoritzada 
situada, a més, en una zona perifèrica que ocupa una posició secundària en el procés de 
normativització. Mentre que quan es parla de seguretat o d’inseguretat lingüístiques 
d’una llengua majoritària en un context monolingüe els factors que intervenen es 
refereixen bàsicament a les variants lingüístiques prestigiades socialment dins d’un 
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procés de mobilitat social, quan es parla de la seguretat o la inseguretat lingüístiques en 
una llengua minoritzada intervenen a més altres factors relacionats amb el procés de 
normativització, les relacions de prestigi entre les varietats dialectals o la influència de la 
llengua majoritària. 

8.1 El test de seguretat lingüística891 

Els test de seguretat lingüística consta de 33 estímuls lingüístics de caràcter 
morfosintàctic. S’han triat variables morfosintàctiques, tot seguint el model de López 
Morales (1979) i de Blas Arroyo (1993) perquè, com s’ha vist en el capítol dedicat al 
model de llengua,892 el control dels parlants sobre l’ús de les variants de caràcter 
morfosintàctic té un nivell mitjà entre el control més reduït que té dels elements fonètics 
i la major consciència en l’ús de les variants lèxiques. 

Per a la realització del test l’enquestador llegia en primer lloc les 33 parelles de 
frases de la primera part del test, repetint-les totes una vegada perquè no hi hagués cap 
dubte. Es tracta de frases curtes i redactades de manera que l’atenció dels entrevistats se 
centre sobre el fenomen a estudiar i no tinguen dificultats de discernir la variable 
lingüística sobre la qual es demana la seua opinió. En la lectura s’alternaven les variants 
més normatives o formals i les variants no normatives o menys formals sense seguir un 
patró fix per evitar les respostes estereotipades. Les instruccions que donava l’entrevis-
tador deixaven ben clar que havien de jutjar quina de les produccions valoraven com a 
millor o més adequada, però que no es tractava de valorar la correcció o la incorrecció 
de les frases, ja que en molts casos totes dues frases eren igualment correctes des d’un 
punt de vista normatiu. També quedava clar que no es tractava d’un examen sobre els 
coneixements lingüístics, sinó de donar l’opinió sobre quines formes lingüístiques eren 
preferibles. La segona part del test, que es realitzava després d’un breu descans d’uns 5 
o 10 minuts, consta de 33 parelles de frases diferents de les de la primera part, però que 
contenen les mateixes variables lingüístiques. En aquesta ocasió els entrevistadors 
explicaven als alumnes que havien d’assenyalar les formes que empraven habitualment, 
i es tornava a insistir que no es tractava d’un examen, ja que en molts casos les dues 
variables lingüístiques eren igualment correctes. També s’alternava de manera aleatòria 

                                                 
891 Els treballs citats estudien la inseguretat lingüística. És evident que la seguretat i la inseguretat són 

les dues cares de la mateixa moneda, i que anomenar el fenomen d’una o altra manera és una qüestió de 
perspectiva. 

892 Supra, apartat 7.5.1, pàg. 453. 
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l’ordre de lectura de les frases amb variants més normatives o formals i les frases amb 
variants no normatives o menys formals per evitar les respostes estereotipades 

L’estudi sobre la seguretat lingüística s’ha realitzat sobre una mostra de 143 
alumnes que han estat classificats en cinc grups segons la primera llengua i el programa 
educatiu que segueixen. Quatre d’aquests grups són pràcticament idèntics als de l’estudi 
precedent sobre el model de llengua893 però, a més, s’ha afegit un altre grup format pels 
alumnes de primera llengua castellana escolaritzats en el programa monolingüe (PIP 
bàsic) que afirmen parlar català bé o molt bé. Els grups d’alumnes tenen la composició 
següent : 

a) Alumnes de primera llengua castellana escolaritzats en castellà894 que afirmen 
parlar valencià bé o molt bé (n = 34 - 23.8% del total) ;  

b) Alumnes catalanoparlants i bilingües familiars escolaritzats en castellà que 
només cursen en català l’assignatura valencià895 (n = 14 - 9.8% del total) ;  

c) Alumnes castellanoparlants escolaritzats en català896 (n = 28 - 19.6% del 
total) ;  

d) Alumnes bilingües familiars escolaritzats en català897 (n = 34 - 23.8% del 
total) ;  

e) Alumnes catalanoparlants escolaritzats en català898 (n = 33 - 23.1% del total). 

A partir dels resultats del test s’ha elaborat un índex general de seguretat 
lingüística i altres índexs més específics per tal d’aprofundir en l’estudi d’aquest 
fenomen. L’índex general de seguretat lingüística és el percentatge de coincidències 

                                                 
893 Supra, apartat 7.5.2, pàgs. 454-455. En els quatre grups coincidents hi ha 109 alumnes, front als 112 

entrevistats per a l’estudi del model de llengua. La diferència és deguda al fet que hi ha 3 alumnes 
d’aquests grups que no van assistir a classe el dia en què es va realitzar el test de seguretat lingüística. 

894 Són alumnes escolaritzats en el que nosaltres hem anomenat PIP bàsic. 
895 Són alumnes del PIP bàsic. Cal recordar, però, que tots els alumnes d’aquest grup utilitzen 

familiarment la llengua catalana, cosa que no passa, per exemple, amb els alumnes bilingües familiars 
escolaritzats en català. Són, doncs, alumnes que tenen molt de contacte amb el model de llengua tradicional 
de la comarca. 

896 Són alumnes del programa que hem anomenat PIP bilingüe i del PIL. 
897 Són també alumnes escolaritzats en el PIP bilingüe i en el PIL. 
898 Es tracta d’alumnes del PIP bilingüe, del PIL i del PEV. 
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entre les realitzacions que els enquestats consideren com a millors o preferibles i les 
realitzacions que produeixen habitualment. En aquest índex únicament es tenen en 
compte els acords entre les realitzacions habituals i les considerades com a preferibles, 
però sense valorar si aquestes coincidències segueixen o no les formes sancionades com 
a preferibles o preceptives per la normativa. És per això que s’han elaborat uns altres 
índexs que ajuden a analitzar les tendències dins de la seguretat o la inseguretat 
lingüístiques. Per a elaborar aquests nous índexs, primer s’han classificat els ítems en 
grups segons que es referesquen a : 1) variants lingüístiques normatives o no 
normatives ; 2) variants lingüístiques que són acceptables normativament però que tenen 
un grau diferent de formalitat ; 3) Variants lingüístiques normatives pròpies de la 
varietat dialectal valenciana o variants normatives pròpies d’altres varietats 
geogràfiques. 

Una vegada classificades les variables lingüístiques del test de seguretat s’han 
calculat les tendències de la seguretat o de la inseguretat dins de cada grup de variables 
lingüístiques a partir de quatre índexs :  

a) El percentatge de coincidències (seguretat) quan es valora com a preferible la 
forma normativa (o més formal, o pròpiament valenciana) i s’utilitza, a més, aquesta 
mateixa forma. 

b) El percentatge de coincidències (seguretat) quan es valora com a preferible la 
forma no normativa (o menys formal, o no valenciana) i s’utilitza, a més, aquesta 
mateixa forma. 

c) El percentatge de discordances (inseguretat) quan es valora com a preferible 
la forma normativa (o més formal, o pròpiament valenciana) però s’usa la forma no 
normativa (o menys formal, o no valenciana) ;  

d) El percentatge de discordances (inseguretat) quan es considera preferible la 
forma no normativa (o menys formal, o no valenciana) però s’afirma utilitzar la forma 
normativa (o més formal, o pròpiament valenciana).  

En l’apartat d’interpretació dels resultats es distingeixen dos tipus d’anàlisi : 
1) l’anàlisi global (per al conjunt de les variables o per al conjunt de les variables de 



La seguretat lingüística  Pàg. 737 

cadascun dels tres grups)899 del resultat a partir dels índexs esmentats anteriorment ; 
2) l’anàlisi de les respostes a cada ítem, que permet valorar sobre cadascuna de les 
variables estudiades : a) la seguretat lingüística ; b) el grau de coneixement o 
d’acceptació ; c) l’ús que recorden fer els alumnes. També es relacionaran aquests 
resultats amb les variables sociolingüístiques més importants de l’estudi.900  

8.1.1 Les variables lingüístiques 

En aquest apartat es presenten les variables lingüístiques que s’han inclòs en el 
test sobre la seguretat lingüística.901 Algunes d’aquestes variables també han estat 
estudiades en el capítol dedicat al model de llengua, cosa que permet comparar l’ús 
arreplegat en l’enquesta sobre el model de llengua amb l’ús que els alumnes diuen que 
fan d’aquestes mateixes variables lingüístiques. Atés el caràcter divers de les variables, 
es presenten en tres subapartats corresponents als tres grups que s’han vist en l’apartat 
anterior :  

a) Les variables lingüístiques en què es pot establir una oposició entre la forma 
normativa i la forma no normativa (23 variables). S’ha de tenir present que aquesta 
oposició implica gairebé sempre un nivell diferent de formalitat, i de vegades també pot 
interpretar-se com l’oposició entre una forma tradicional de la comarca i una forma 
d’una altra procedència geogràfica ; 

b) Aquelles variables que són totes dues normatives i l’oposició s’ha de formular 
des del punt de vista de la major o menor formalitat (8 variables). S’ha de remarcar que 
les variants menys formals són també les d’ús tradicional en la comarca, per la qual cosa 
l’oposició real seria : +formal -tradicional vs. -formal +tradicional ; 

c) Les variables que són totes dues normatives i l’oposició es planteja perquè 
cadascuna de les formes és usada habitualment en una varietat geogràfica diferent, 
normalment valencià vs. català central (2 variables). 

                                                 
899 Com s’ha dit, els grups són : a) variables que enfronten formes normatives a les no normatives 

corresponents ; b) variables que enfronten variants formals a d’altres de col·loquials ; c) variables que 
enfronten formes valencianes a formes d’altra procedència dialectal. 

900 L’anàlisi de les respostes a cada ítem és bastant extensa i, en general, confirma els resultats de 
l’anàlisi global. D’altra banda, és molt interessant per a conéixer quina és la seguretat i quines tendències 
segueix en cadascuna de les variables estudiades. És per això que s’ha decidit incloure-la en un apèndix. 

901 Es pot consultar el test sencer en l’annex a la seguretat lingüística. En la figura 1 hi ha el qüestionari 
llegit per l’entrevistador, i en les figures 2 i 3 hi ha els fulls de resposta en què contestaven els alumnes. 
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En cada cas es presenta el fenomen lingüístic i, entre parèntesis, les dues formes 
que es proposen a la consideració dels enquestats, ordenades segons : 1) forma 
normativa / forma no normativa ; 2) variant més formal / variant menys formal ; 
3) variant normativa valenciana / variant normativa no valenciana. Per últim hi ha dos 
exemples (ordenats aleatòriament) que corresponen als enunciats de la primera part del 
test de seguretat lingüística. 

Formes normatives vs. formes no normatives 

3) L’adverbi de posició davall (davall / baix) 

Es va amagar davall la taula. 
Es va amagar baix la taula. 

4) L’adverbi de manera (així / aixina) 

Aixina és com ho has de fer. 
Així és com ho has de fer. 

5) Combinacions del datiu li amb pronoms de complement directe (li la / se 

la) 

Pren la cartera i, en arribar a casa, li la dones a la mare. 
Pren la cartera i, en arribar a casa, se la dones a la mare. 

6) Ús del pronom adverbial de tercera persona en en funció de complement 

directe (en / ∅) 

Vols aigua ? No vull. 
Vols aigua ? No en vull. 

7) Ús pleonàstic del pronom en amb el verb haver-hi (hi ha / n’hi ha) 

En la classe només n’hi ha una pissarra. 
En la classe només hi ha una pissarra. 

8) Concordança del verb haver-hi (hi havia / hi havien) 

Hi havien moltes persones esperant-te. 
Hi havia moltes persones esperant-te. 

9) Ús del pronom adverbial hi en funció de complement circumstancial de 

lloc (hi / ∅ ) 

A la platja ? No, no vull anar. 
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A la platja ? No, no hi vull anar. 

10) Morfologia del pronom datiu de tercera persona plural els (los / lis ) 

Demà és l’aniversari de les nenes. Pense regalar-los un llibre.  
Demà és l’aniversari de les nenes. Pense regalar-lis un llibre. 

11) L’adverbi de quantitat gens (gens / res) 

La teua actitud no m’agrada res.  
La teua actitud no m’agrada gens.  

12) La conjunció final perquè (perquè / per a què) 

T’he cridat perquè em faces companyia. 
T’he cridat per a què em faces companyia.  

13) Ús del verb ser amb valor locatiu (ser / estar) 
Mare ! On són les sabatilles ? 
Mare ! On estan les sabatilles ? 

14) Ús de la perífrasi d’obligació personal haver de + infinitiu (haver de / 

tenir que) 

Pere, tindries que tenir més cura amb les coses que dius.  
Pere, hauries de tenir més cura amb les coses que dius.  

15) Ús abusiu de la perífrasi d’imminència (agafaré / vaig a agafar) 

Demà vaig a agafar la bicicleta i a perdre’m per la carretera. 
Demà agafaré la bicicleta i em perdré per la carretera. 

16) Ús de la preposició de davant de la conjunció que (∅ + que / de + que) 

Estic fart de que no em faces cas ! 
Estic fart que no em faces cas ! 

17) Ús de la preposició a davant dels topònims (a + topònim / en + topònim) 

Jo treballe en Mutxamel. 
Jo treballe a Mutxamel. 

18) Expressió de la probabilitat (deure / condicional o futur) 

Qui devia ser l’home que va vindre ahir ? 
Qui seria l’home que va vindre ahir ? 
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19) Ús de les preposicions a i en davant d’infinitiu (a + infinitiu / en + 

infinitiu) 
Tenim molta pressa. No tardes en venir. 
Tenim molta pressa. No tardes a venir. 

20) Concordança del participi passat (concordança / no concordança)902 
Porte tot el dia buscant-la i no l’he vista. 
Porte tot el dia buscant-la i no l’he vist. 

22) Ús del pronom hi en els verbs de percepció (no m’hi veig / no em veig) 

No m’hi veig gens. 
No em veig gens. 

23) Ús de lo neutre (el / lo) 

Lo que dius no m’agrada. 
El que dius no m’agrada. 

26) Canvi de gènere del mot costum (el costum / la costum) 

Tenim el costum de jugar un partit de futbol després de classe. 
Tenim la costum de jugar un partit de futbol després de classe. 

28) Plural del substantiu dilluns (dilluns / dillunsos) 
Els dillunsos m’alce ben enfadat. 
Els dilluns m’alce ben enfadat. 

31) Ús de la preposició a davant de complement directe (∅ + CD / a + CD) 

Vam portar a la iaia a l’hospital. 
Vam portar la iaia a l’hospital. 
 

                                                 
902 El fenomen de la concordança del participi passat es col·loca en l’apartat d’oposició entre formes 

normatives i formes no normatives perquè Fabra mateix afirma que “és recomanable (si no obligatori) de 
fer concordar el participi passat amb el complement directe quan aquest és un pronom personal feble de 
tercera persona” (19337 : 96). En una altra obra gramatical Fabra assenyala que aquesta recomanació s’ha 
de seguir sobretot quan es tracta del pronom la, com és el cas que ací s’estudia (Fabra, 198411 : 67). A més, 
aquest ús es correspon amb el tradicional del parlar valencià i de la comarca estudiada, encara que hi ha 
indicis que a la ciutat d’Alacant la construcció està perdent-se (Segura, 1996 : 95). Malgrat que la 
normativa vigent és molt clara en considerar preferible (si no obligatòria) la realització d’aquesta 
concordança, som conscients que en l’actualitat la construcció està declinant, i que hi ha gramàtics que 
interpreten que es tracta només d’una recomanació (Solà, 19823 : 57-86 ; Badia, 1994 : 683-684). 
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Variants més formals (i menys tradicionals) vs. variants menys formals (i 

més tradicionals) 

1) Infinitiu de venir (venir / vindre) 

Qui va vindre ahir pel matí ? 
Qui va venir ahir pel matí ? 

2) Forma reforçada o sense reforçar de l’adjectiu demostratiu de 

proximitat (aquest / este) 

Este és el moneder que vaig trobar ahir.  
Aquest és el moneder que vaig trobar ahir.  

21) Ús del pretèrit perfet simple i del perifràstic (anares / vas anar) 

Tu anares despús-d’ahir al mercat ? 
Tu vas anar despús-d’ahir al mercat ? 

24) Morfologia de l’imperfet de subjuntiu (parlasses / parlares) 

El teu problema tindria solució si parlasses amb l’alcalde. 
El teu problema tindria solució si parlares amb l’alcalde. 

25) Infinitiu de veure (veure / vore) 

Ara veurem els aspectes més importants del problema. 
Ara vorem els aspectes més importants del problema. 

30) Forma d’alguns ordinals (setè / sèptim) 

Al sèptim dia, Déu va descansar. 
Al setè dia, Déu va descansar. 

32) El pronom personal feble de segona persona plural (us / vos) 

En això que dieu, vos done la raó. 
En això que dieu, us done la raó. 

33) El present de subjuntiu de la tercera conjugació incoativa (servesca / 

servisca) 

Per a què vols que servisca això ? 
Per a què vols que servesca això ? 
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Formes normatives valencianes vs. formes normatives no valencianes 

27) Plural dels mots amb restitució d’una –n– etimològica (hòmens / homes) 

Eixos homes treballen al port.  
Eixos hòmens treballen al port. 
 

29) L’adjectiu o el pronom possessiu de primera persona femení (meua / 

meva) 

No toques la meva moto. 
No toques la meua moto. 

8.2 Anàlisi global de la seguretat lingüística 

L’índex general de seguretat lingüística del total de 33 variables estudiades903 és 
del 65.99%, i la inseguretat, per tant, del 34.01%.904 Dit en altres mots, els alumnes 
enquestats consideren que les realitzacions que fan 
del conjunt de variables estudiades coincideixen 
amb les formes preferibles en aproximadament dos 
terços de les variables, i no coincideixen en una 
mica més d’un terç. A primera vista sembla un 
índex de seguretat mitjà-alt, però es tracta d’una 
valoració relativa que no es pot extrapolar a la 
seguretat lingüística general, sinó que tan sols 
serveix per a comparar aquest índex segons els 
grups d’alumnes i les diferents variables de 
l’estudi.905 Els valors de l’índex de seguretat lingüística, que es poden veure representats 
en el gràfic 1, tenen una distribució aproximadament normal, cosa que confirma l’anàlisi 
estadística.906 

                                                 
903 Cal recordar que en aquest índex general de la seguretat lingüística no es té en compte la coincidència 

o no de la seguretat amb les variants normatives o més formals. 
904 Aquest índex correspon a la mitjana aritmètica dels percentatges de seguretat de cada alumne 

(percentatge de coincidències entre formes preferides i formes utilitzades). Els valors d’aquest índex 
poden anar del 0% al 100%. El valor mínim de la seguretat és del 27.27% i el valor màxim del 93.94%, 
amb una desviació estàndard d’11.209. Cal comentar que per a obtenir aquest índex s’ha fet prèviament un 
procés d’imputació consistent a substituir els valors perduts en les variables que expressen la seguretat 
(corresponents als alumnes que no havien contestat quina era la forma preferida o la forma utilitzada en 
alguna variable) per la mitjana aritmètica de la sèrie arredonida sense decimals. Es poden consultar els 
estadístics descriptius en la figura 4 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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En el gràfic 2 es poden apreciar les desigualtats en l’índex general de seguretat 
lingüística entre els diferents grups de l’anàlisi. S’hi observa que les medianes dels grups 
d’alumnes es troben totes entre 
el 60% i el 70%, però que la dis-
tribució dels valors del grup de 
primera llengua catalana esco-
laritzat en els programes bilin-
gües es troba més esbiaixada cap 
als valors inferiors que la resta de 
grups. Així mateix, també s’ob-
serva una certa heterogeneïtat de 
la dispersió de la seguretat lin-
güística entre els grups, aprecia-
ble en les diferències de 
longituds de les caixes (amplitud 
interquartílica) dels grups. El 
gràfic de caixes també mostra l’existència de tres casos amb valors atípics que convé 
eliminar de l’estudi.907  

L’anàlisi estadística demostra l’existència de diferències estadísticament signi-
ficatives entre els grups (p = 0.0380), i la comparació entre grups a posteriori les 
confirma (p = 0.0043) entre els alumnes de primera llengua castellana del programa 
monolingüe, que són els més segurs, i els alumnes de primera llengua catalana dels 
programes bilingües, que són els més insegurs.908  

                                                                                                                                               
905 Aquesta apreciació és nostra, i fa referència únicament a la seguretat relativa dins del conjunt de 

variables estudiades. La justifiquem perquè si es divideix la seguretat en 5 trams, els valors baixos anirien 
del 0% al 20%, els valors mitjans-baixos del 20% al 40% ; els valors mitjans del 40% al 60%, els valors 
mitjans-alts del 60% al 80%, i els valors alts entre el 80% i el 100% de seguretat. Una altra interpretació 
més intuïtiva podria opinar que una inseguretat d’aproximadament un terç és elevada, però en fer aquesta 
valoració s’hauria de tenir en compte la naturalesa de les variables contrastades. En realitat aquesta 
mesura és un índex relatiu que només serveix per a valorar la seguretat (o inseguretat) relativa entre els 
diferents grups i per a les diferents variables de l’estudi. 

906 El valor de la probabilitat exacta en el test de Kolmogorov - Smirnov és p = 0.39270. Es pot veure 
l’anàlisi estadística en la figura 5 de l’annex a la seguretat lingüística. 

907 No es tindran en compte aquests alumnes en les anàlisis estadístiques que són sensibles a la presència 
de valors anòmals (anàlisi de variància), i per això s’han exclòs de l’apartat dedicat a l’anàlisi global de 
la seguretat lingüística. En canvi, sí que es consideraran en estudiar les tendències de la seguretat 
lingüística per a cadascuna de les variables que hi ha en l’apèndix a la seguretat lingüística. 

908 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 6 de l’annex a la seguretat lingüística. Com que no es 
dóna el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies i no s’ha trobat cap transformació matemàtica que permeta 
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Aquests resultats presenten punts de contacte amb els que va obtenir Blas 
Arroyo en la seua investigació,909 ja que la inseguretat en l’ús lingüístic –en aquest cas 
referit a la llengua catalana– està relacionada amb la condició bilingüe dels subjectes. 

S’ha comprovat la relació entre la seguretat lingüística global dels alumnes i les 
altres variables sociolingüístiques de l’estudi. Els resultats obtinguts es presenten en la 
taula següent :910 

FACTOR SEGURETAT LINGÜÍSTICA COMPARACIONS  

 F – t - R 911 Significat F – t– R ENTRE GRUPS (p < 0.05)912 

Sexe t = -0.32  p = 0.750 – 

Classe social F3,136 = 0.7707  p = 0.5123 – 

Programa educatiu F3,136 = 4.8350 p = 0.0031 PEV - PIP bàsic 

Primera llengua F2,137 = 4.2956 p = 0.0155 català - castellà 

Llengua als pares F3,136 = 3.7581 p = 0.0124 – 

Competència oral en 
català 

F2,137 = 1.0153 p = 0.3650 – 

Ús del català F4,135 = 2.0162 p = 0.0957 – 

Adscripció grup lingüístic F2,137 = 9.8649 p = 0.0001 català - resta de grups 

Llengua preferida F2,137 = 3.7776  p = 0.0253 català - igual català que 
castellà 

Lloc de residència F2,137 = 0.8304 p = 0.4382 – 

Llengua de l’entorn F2,137 = 1.0988 p = 0.3362 – 

                                                                                                                                               
complir-lo, s’ha utilitzat la prova H de Kruskal-Wallis, i s’han realitzat les comparacions entre grups a 
posteriori emprant la prova U de Mann-Whitney, amb l’ajustament de Bonferroni (que impedeix acceptar 
diferències amb una probabilitat superior a 0.005). Cal assenyalar que, de tota manera, els resultats 
obtinguts amb les proves d’estadística no paramètrica són semblants als que s’obtenen amb l’estadística 
paramètrica (anàlisi de la variància d’un factor).  

909 Supra, pàg. 731. 
910 Cal recordar que en les ciències socials és habitual considerar estadísticament significatives les 

probabilitats inferiors a 0.05 (es pot observar aquesta dada en la columna titulada “Significat F – t– R” ). 
Es poden consultar les anàlisis estadístiques completes i els estadístics descriptius en la figura 7 de 
l’annex a la seguretat lingüística. 

911 S’ha utilitzat la prova t de Student amb les variables independents dicotòmiques, l’anàlisi de la 
variància d’un factor amb les variables independents categòriques i la correlació de Pearson amb les 
variables independents quantitatives. 

912 El grup que apareix en primer lloc és el que presenta un índex general de seguretat lingüística menor. 
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FACTOR SEGURETAT LINGÜÍSTICA COMPARACIONS  

 F – t - R 911 Significat F – t– R ENTRE GRUPS (p < 0.05)912 

Tipus de motivació F2,132 = 3.6963 p = 0.0274 – 

ISIE913  R = -0.2256 p = 0.007 – 

Coeficient de Bilingüitat R = -0.2752 p = 0.001 – 

Actitud envers el català R = -0.1452 p = 0.087 – 

Percepció de la  
unitat del català 

R = -0.1703 p = 0.046 – 

Percepció de la vitalitat 
etnolingüística general 

R = -0.0570 p = 0.540 – 

taula 1 : relació entre l’índex general de seguretat lingüística i altres variables 

La informació presentada en la taula precedent permet comprovar que mentre 
les variables socials més generals (sexe i classe social) no semblen estar relacionades 
amb la seguretat lingüística general en el nostre context, sí que ho estan, en canvi, 
algunes variables sociolingüístiques que són, d’una o altra manera, índexs de catalanitat 
lingüística o d’identitat valenciana. La manca de relació dels factors sexe i classe social 
amb la seguretat lingüística pot ser deguda al fet que s’estudia la seguretat en l’ús d’una 
llengua minoritzada, en què la seguretat lingüística no està relacionada –o en tot cas, no 
ho està en el context que estudiem– amb la mobilitat social. La condició de llengua 
minoritzada explicaria, per contra, les relacions entre la seguretat lingüística en l’ús de la 
llengua catalana i les variables que s’han considerat índexs de catalanitat lingüística o 
d’identitat valenciana. Aquesta relació va en el mateix sentit : són els alumnes d’una 
major catalanitat lingüística o d’una major identitat valenciana914 els que presenten una 
menor seguretat lingüística en l’ús de la llengua catalana. 

S’ha vist en l’anàlisi del gràfic 2 que el grup de llengua catalana escolaritzat en 
els programes bilingües és el que presenta l’índex de seguretat més baix, però que, en tot 
cas, les desigualtats entre els diferents grups d’alumnes no són molt intenses. Els 
                                                 

913 Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (supra, apartat, 3.6, pàg. 138). 
914 Es tracta dels alumnes que assisteixen als programes educatius que utilitzen el català com a primera 

llengua, els que tenen com a primera llengua el català i l’utilitzen en la relació amb els pares, els que 
s’autoconsideren principalment catalanoparlants i expressen la seua preferència per aquesta llengua, els 
que manifesten tenir una motivació integradora en l’aprenentatge del català, els que tenen una identitat 
valenciana –mesurada amb l’Índex Subtractiu d’Identitat Espanyola– més acusada, els que s’acosten més a 
l’equilibri lingüístic entre el català i el castellà i els que perceben amb més claredat la pertinença de la 
varietat valenciana al diasistema comú de la llengua catalana. 
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resultats arreplegats en la taula 1 són coherents amb aquesta interpretació, ja que hi ha 
diferències no massa intenses, però que no són degudes a l’atzar, i sempre van en el 
mateix sentit : són els alumnes més catalanitzats lingüísticament i més compromesos 
amb la seua llengua i cultura els que presenten uns índexs inferiors de seguretat 
lingüística.915 

8.2.1 Les tendències dins de la seguretat lingüística 

Per a analitzar les tendències generals de la seguretat –és a dir, si la seguretat es 
dóna a favor de les formes més correctes o més formals–, i de la inseguretat –que 
lògicament hauria de donar-se sobretot en el sentit d’identificar les formes més correctes 
(o més formals) i utilitzar les més informals, però que també pot aparéixer en el sentit 
contrari–, cal tenir en compte si les formes que s’avaluen són acceptades per la 
normativa o no ho són. És per això que es realitzaran tres anàlisis de les tendències de la 
seguretat : una a partir de les formes considerades normatives enfront de les paral·leles 
que no ho són ; una altra de les parelles de variants que essent totes dues normatives 
presenten diferències en el nivell de formalitat ; i una tercera de les parelles de variables 
que són normatives però que representen varietats geogràfiques diferents. 

8.2.1.1 Anàlisi de les formes normatives vs. les formes no normatives 

En el gràfic 3 es pot observar916 que en el cas de les 23 variables en què es pot 
establir una oposició entre formes normatives i formes no normatives la seguretat global, 
que és la suma de les alçades de les dues primeres columnes, arriba a un 63.7%, amb un 
lleuger predomini de la seguretat lingüística en l’ús de les formes no normatives (34.2%) 
sobre la seguretat basada en l’ús de les formes normatives (29.4%). L’índex 
d’inseguretat (suma de l’alçada de la tercera i la quarta columnes) és del 36.3%, i en 

                                                 
915 Per al cas de les variables independents dicotòmiques o categoritzades es poden consultar les 

mitjanes aritmètiques de cada grup en les anàlisis estadístiques de la figura 7 de l’annex. En el cas de les 
variables quantitatives, s’observa que la intensitat de les correlacions és baixa en tots els casos –cosa que 
indica que les diferències, si bé existeixen i no són degudes a l’atzar tampoc no són intenses– i de signe 
negatiu –que indica que a mesura que augmenten els valors de la variable independent (sempre en el sentit 
d’una major catalanitat lingüística o identitat valenciana) disminueix la seguretat lingüística. 

916 Les etiquetes de les columnes s’interpreten fàcilment si es té present que primer es fa referència a la 
valoració de la forma lingüística i en segon lloc a l’ús que se’n fa. Per tant, “Segur : +N+N” es refereix al 
percentatge de casos en què l’alumnat considera preferible la forma normativa i la utilitza ; “Segur : -N-N” 
es refereix al percentatge de casos en què l’alumnat considera preferible la forma no normativa i la 
utilitza ; “Insegur : +N-N” indica el percentatge de casos en què es considera preferible la forma normativa 
però s’usa la no normativa ; i “Insegur : -N+N” indica el percentatge de casos en què es considera 
preferible la forma no normativa però s’usa la normativa. 
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aquest cas predomina el sentit més lògic de la inseguretat (valorar com a preferible la 
forma normativa però recordar l’ús de la no normativa) amb un 25.1%, sobre l’altre 
sentit possible de la inseguretat (11.3%). 

La suma dels percentatges de les columnes primera i tercera dóna idea de 
l’aprenentatge (conscient) o l’assimilació (inconscient) de les variants normatives, ja que 
expressa la preferència per 
aquestes. Així, es pot con-
cloure que l’alumnat considera 
preferibles aquestes variants 
enfront de les paral·leles que 
no s’ajusten a la norma del 
català només en un 54.5% dels 
casos, percentatge que cal 
valorar com a reduït. Si es 
compara aquest percentatge 
entre els diversos grups 
d’alumnes de l’estudi es com-
prova que no hi ha diferències 
estadísticament significatives 
pel que fa a les preferències 
per les formes normatives enfront de les formes no normatives (F4, 135 = 0.5115 ; p = 
0.7274).917 

                                                 
917 Es pot consultar l’anàlisi estadística –que inclou els estadístics descriptius– en la figura 8 de l’annex 

a la seguretat lingüística. Els percentatges d’alumnes de cada grup que consideren preferibles les formes 
normatives són : castellanoparlants escolaritzats en el programa monolingüe : 52.0422 ; bilingües familiars 
i catalanoparlants escolaritzats en el programa monolingüe : 52.8428 ; castellanoparlants escolaritzats en 
els programes bilingües : 55.7453 ; bilingües familiars escolaritzats en els programes bilingües : 55.7545 ; 
catalanoparlants escolaritzats en els programes bilingües : 55.2989. Com es pot comprovar, els alumnes 
dels programes bilingües tenen un percentatge de coneixement de la normativa una mica superior, però en 
tot cas les diferències entre els grups cal valorar-les com a reduïdes, i l’anàlisi de dades confirma que no 
són estadísticament significatives. 
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gràfic 3 : mitjana dels percentatges de les tendències de la 
seguretat lingüística en els ítems en què hi ha l’oposició entre una 
variable normativa i una de no normativa. 



La seguretat lingüística  Pàg. 748 

A partir de la informació sintetitzada en el gràfic 4 es poden comprendre les 
tendències que segueixen la seguretat i la inseguretat lingüístiques en aquest conjunt de 
variables entre els diferents 
grups d’alumnes. L’anàlisi 
estadística ajudarà a valorar la 
intensitat i la significació de les 
diferències que mostra el grà-
fic.918 En primer lloc és evident 
que els diferents grups d’alum-
nes presenten uns perfils bas-
tant semblants pel que fa a les 
tendències de seguretat o inse-
guretat en l’ús de les variables 
lingüístiques en què hi ha una 
oposició entre una variant nor-
mativa i una de no normativa, 
cosa que confirma l’afirmació 
que s’acaba de fer en el sentit que no hi ha diferències importants entre els grups 
d’alumnes pel que fa a les preferències per les formes normatives enfront de les normes 
no normatives.  

Si es fila més prim s’hi veu que hi ha dos grups d’alumnes (els catalanoparlants 
escolaritzats en català, i els bilingües i catalanoparlants escolaritzats en castellà) que 
presenten una menor seguretat en l’ús de les formes normatives.919 Alhora, s’observa 
que mentre aquest darrer grup destaca per la major seguretat en l’ús de les formes no 
normatives (segur : -N-N), el grup d’alumnes de primera llengua catalana escolaritzat en 
el programes bilingües és el que presenta un grau superior d’inseguretat, sobretot en el 
sentit que coneix les formes normatives però utilitza les no normatives (insegur : +N-N). 
Cal recordar que adés,920 en analitzar globalment la seguretat lingüística, s’ha arribat a la 
conclusió que els alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües eren els 

                                                 
918 L’anàlisi estadística pot consultar-se en la figura 9 de l’annex a la seguretat lingüística. Les 

freqüències de la taula de contingència són la suma de les contestacions dels alumnes de cada grup en 
cadascuna de les tendències de la seguretat lingüística. 

919 És a dir, els percentatges de la tendència primera (Segur : +N+N) són menors que en la resta de 
grups. 

920 Supra, pàg. 743. 
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gràfic 4 : percentatges de les tendències de la seguretat en l’ús de 
les variants normatives (o no normatives) segons els diferents 
grups d’alumnes 



La seguretat lingüística  Pàg. 749 

que presentaven un índex més elevat d’inseguretat. Ara hi ha evidències que permeten 
afegir que la major part d’aquesta inseguretat es manifesta en l’ús de les formes no 
normatives, que són formes col·loquials d’ús tradicional, malgrat que coneixen les 
corresponents variants normatives. 

La lectura conjunta d’aquestes tendències té una lògica clara : els alumnes amb 
una condició lingüística més decantada envers el català són els que tenen més contacte 
amb el model de llengua tradicional i una tendència major a usar les formes col·loquials 
tradicionals ; en el cas dels alumnes escolaritzats en els programes bilingües aquest fet 
els produeix una certa inseguretat, ja que tenen un millor coneixement de la normativa 
lingüística, mentre que per als alumnes escolaritzats en els programes monolingües en 
castellà el menor coneixement de la norma implica una major seguretat en l’ús de les 
formes col·loquials no normatives.  

Cal destacar que malgrat que les diferències entre els grups que apareixen 
reflectides en el gràfic 4 són reduïdes, l’anàlisi de dades confirma que considerades 
globalment són estadísticament significatives (p < 0.00001), i l’anàlisi dels residus estan-
darditzats i ajustats permet assegurar que les diferències entre els grups que s’han 
comentat tampoc no són degudes a l’atzar. 

Anàlisi de correspondències 

L’anàlisi que s’acaba de presentar ha permés explicar, almenys parcialment, les 
relacions entre les dues variables (grups d’alumnes segons la primera llengua i el pro-
grama educatiu i tendències de la seguretat o la inseguretat lingüística) de la taula de 
contingència. Ara, ens proposem investigar aquesta relació més a fons per mitjà de 
l’anàlisi de correspondències. Així es podrà aprofundir en l’estudi de les associacions 
entre les categories de les variables i explicar les causes d’aquestes relacions.921 

                                                 
921 Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències s’han inclòs en la figura 10 de l’annex a la 

seguretat lingüística. La solució de dues dimensions demanada en l’anàlisi de correspondències permet 
explicar una quantitat plenament satisfactòria (el 99.2%) de la inèrcia total. La inèrcia aportada pel primer 
factor (79.1%) és superior a l’aportada pel segon factor (20.1%), situació que és totalment normal. 
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L’anàlisi del gràfic 5 (on hi ha representades conjuntament les puntuacions de les 
diferents modalitats de les files i de les columnes)922 i dels resultats de l’anàlisi de cor-
respondències permet formular les conclusions següents :  

a) El grup d’alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g3) és el que 
es troba més a prop de l’origen 
de coordenades (centroide). 
Per tant, aquest grup és el que 
més s’assembla a un grup 
“mitjà” amb una distribució de 
les tendències de la seguretat 
que coincidís amb el conjunt 
dels alumnes.923 

b) Pel que fa a les asso-
ciacions entre les modalitats de 
les dues variables, es pot ob-
servar en el gràfic :  

b.1) És molt clara la 
proximitat entre el grup d’a-
lumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g5) i la modalitat de la inseguretat 
consistent a jutjar com a preferibles les formes normatives però emprar habitualment les 
formes tradicionals no normatives (I : +N-N).924  

                                                 
922 S’han simplificat les etiquetes de les categories dels grups d’alumnes per millorar la lectura del 

gràfic. Així, les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2, i així successivament, i fan referència als 
diferents grups de la variable GRP_TIP2 (Primera llengua i tipus de programa (2)). Els significats són : 
g1 : alumnes castellanoparlants del programa monolingüe (PIP bàsic) ; g2 : alumnes bilingües i 
catalanoparlants del programa monolingüe (PIP bàsic) ; g3 : alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g4 : alumnes bilingües dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : 
alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües (PIP bilingüe, PIL i PEV). 

923 Cal fer notar, però, que aquest grup té una qualitat de representació una mica menor que la resta de 
grups. En general la qualitat de la representació dels grups d’alumnes és molt bona en tots els casos (igual 
o superior al 99.5%), però el grup g3 la té una mica menor (72.6%). Pel que fa a les tendències de la 
seguretat, totes tenen una qualitat de representació molt bona (la menor és del 98.3%). Cal recordar que les 
contribucions relatives (contribution of dimensions to the inertia of each point) permeten calcular la 
qualitat de la representació de cada modalitat (és la suma de les contribucions relatives de cada modalitat 
per a les dimensions que finalment es tenen en compte en l’anàlisi). 

924 Cal recordar que la proximitat entre les modalitats g5 i I : +N-N no s’ha d’interpretar com que 
aquesta tendència de la seguretat (I : +N-N) siga majoritària per als alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües (g5), sinó que el grup 5 és relativament més insegur en el sentit d’usar les formes 
tradicionals no normatives però valorar com a preferibles les normatives (I : +N-N) que l’alumne “mitjà”. 
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gràfic 5 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 
de l’anàlisi de correspondències per a les variables en què hi ha 
oposició entre formes normatives i formes no normatives 
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b.2) La resta de veïnatges entre les modalitats de les variables no són tan 
evidents, però cal comentar-los. Així, és remarcable la relació entre el grup 2 (alumnes 
bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe) i la seguretat en l’ús de les formes 
no normatives (S : -N-N), ja que aquesta modalitat és l’única que es troba relativament a 
prop del grup g2.  

b.3) Un altra relació a destacar és que el grup 1 (alumnes castellanoparlants del 
programa monolingüe) es troba a prop de les dues tendències caracteritzades per la 
seguretat (S : +N+N i S : -N-N). Són, com ja s’ha vist, els alumnes que tenen menys 
dubtes, els més segurs. 

b.4) El grup dels alumnes bilingües dels programes bilingües (g4) es troba 
relativament a prop de les dues tendències caracteritzades per l’ús de les variants 
normatives (S : +N+N i I : -N+N), però es troba més a prop de la darrera. Sembla, que 
aquest grups és, juntament amb el grup dels alumnes castellanoparlants dels programes 
bilingües (g3), el que té major consciència de la utilització habitual de les variants 
normatives, encara que això li provoca de vegades inseguretat. 

b.5) El grup dels alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g3), el 
més relacionat amb la seguretat per l’ús de les variants normatives (S : +N+N).  

c) També té interés l’anàlisi de les relacions entre les diferents modalitats dins de 
cadascuna de les variables de la taula de contingència :  

c.1) Pel que fa a la variable referida als diferents grups d’alumnes es veu que, en 
general, les diferents categories o modalitats es troben molt separades en el gràfic les 
unes de les altres, cosa que indica que són grups que tenen comportaments relativament 
diferents pel que fa a les tendències de la seguretat lingüística entre variants normatives 
i no normatives. Únicament s’observa una proximitat relativa entre el grup 3 (alumnes 
castellanoparlants del programes bilingües) i el grup 4 (alumnes bilingües dels programes 
bilingües). Aquesta proximitat pot indicar que aquests dos grups són relativament 
semblants pel que fa a les tendències de la seguretat estudiades, encara que cal recordar 
que el grup 3 té una qualitat de representació una mica inferior a la resta de grups. Per 
tant, aquesta semblança només s’ha de considerar pel que fa a les dimensions 
estudiades, però no pot estendre’s a altres aspectes.  

c.2) Pel que fa a les relacions entre les diferents modalitats de la variable referida 
a les tendències de la seguretat, s’observa en el gràfic que es troben totes bastant 
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allunyades les unes de les altres, i només es pot assenyalar una proximitat relativa entre 
les tendències Segur : +N+N i Insegur : -N+N, que indica que són les que més 
s’assemblen entre si. 

d) També cal interpretar les dimensions subjacents de l’anàlisi de correspondèn-
cies, que ajudaran a explicar l’origen de les diferències i de les semblances descrites :  

d.1) Les categories que contribueixen més a definir les puntuacions positives de 
la primera dimensió són els grups g2 (alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe) i el g5 (alumnes catalanoparlants dels programes bilingües), i les tendències 
Insegur : +N-N i Segur : -N-N.925 Fixem-nos que són els grups on hi ha alumnes de 
primera llengua catalana926 i les tendències sobre la seguretat que es caracteritzen per 
l’ús (segur o insegur) de les variants no normatives, que solen ser les pròpies del 
valencià col·loquial. Les puntuacions negatives d’aquesta dimensió, amb contribucions 
absolutes menors, estan ocupades pels grups caracteritzats per ser de primera llengua 
castellana o bilingües (g1, g3 i g4) i per les tendències de la seguretat caracteritzades per 
l’ús (segur o insegur) de les formes normatives (Segur : +N+N i Insegur : -N+N). Per 
tant, aquesta primera dimensió es pot definir com al contacte dels alumnes amb les 
variants lingüístiques col·loquials tradicionals. Fixem-nos que hi ha altres grups 
d’alumnes que també tenen un contacte considerable amb la llengua catalana, però 
únicament a través de la institució escolar, que presenta un model lingüístic normatiu 
bastant allunyat del model de llengua tradicional. Aquesta dimensió és la que explica la 
major part de la variabilitat de la taula de contingència (79.1%), i la que millor explica 
els resultats de tots els grups d’alumnes a excepció dels alumnes castellanoparlants del 
programa monolingüe. 

                                                 
925 Cal recordar que les contribucions absolutes (contribution of row points to the inertia of each 

dimension) representen el percentatge d’inèrcia que aporta una determinada modalitat respecte de la 
inèrcia total projectada sobre el factor. Per tant, indiquen les modalitats que més han intervingut en la 
definició dels factors. Els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe (g2) són el grup 
que presenta una inèrcia més elevada en la primera dimensió. Malgrat que aquest grup té una massa reduïda 
(marginal profile = 0.093), ja que és el que compta amb menor nombre d’alumnes, la seua contribució a la 
dimensió primera és la més elevada (0.360) perquè és el grup que presenta unes coordenades més extremes 
en aquesta dimensió. De fet, els grups que més contribueixen a la dimensió primera són, a més d’aquest, el 
grup 5 (0.295), que correspon als alumnes catalanoparlants del programa bilingüe i, ja a una certa 
distància, el grup 4, format pels alumnes bilingües del programa bilingüe (0.228). 

926 El grup 2 coincideix amb el grup d’alumnes catalanoparlants o bilingües escolaritzats en el programa 
monolingüe de l’estudi sobre el model de llengua. Malgrat que alguns d’aquests alumnes declaren que van 
aprendre a parlar al mateix temps el català i el castellà, s’ha pogut comprovar que la totalitat d’aquests 
alumnes utilitza habitualment en la família la llengua catalana, cosa que no ocorre, per exemple, en el grup 
4 (alumnes bilingües dels programes bilingües). 
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d.2) Les contribucions absolutes més importants a la segona dimensió 
corresponen al grup d’alumnes castellanoparlants del programa monolingüe (g1) i a les 
tendències Segur : -N-N i Insegur : +N-N.927 El contrast entre les tendències 
Segur : -N-N (amb coordenades positives) i Insegur : +N-N (amb coordenades 
negatives) és una oposició que es dóna bàsicament entre la valoració (o no) de la variant 
normativa com a preferible, ja que totes dues tendències es basen en la utilització de les 
formes tradicionals no normatives. En el gràfic 5 s’observa que les puntuacions positives 
en aquesta dimensió corresponen als grups d’alumnes escolaritzats en el programa 
monolingüe (g1 i g2) mentre que les puntuacions negatives corresponen als grups 
d’alumnes dels programes bilingües (g3, g4 i g5). Pensem, doncs, que aquesta segona 
dimensió oposa el programa educatiu monolingüe i la manca de consciència normativa 
d’una banda, i els programes bilingües i la major consciència de la normativitat, de 
l’altra. Aquesta major consciència de la normativitat és la que provoca la inseguretat en 
els alumnes dels programes bilingües. Per tant, la dimensió mostra diferències en la 
seguretat lingüística degudes a la major o menor consciència de normativitat que 
és el resultat de l’assistència als programes educatius bilingües. Aquesta dimensió 
explica el 20.1% de la variabilitat total de la taula de contingència, però és la que més 
contribueix a explicar (55.4%) els resultats dels alumnes castellanoparlants del programa 
monolingüe, cosa que sembla totalment lògica. 

8.2.1.1.1 Conclusions de l’anàlisi de la seguretat lingüística en l’ús de 
variables que presenten l’oposició entre una forma normativa i la 
corresponent no normativa 

En resum, els resultats de l’anàlisi de correspondències permeten confirmar les 
conclusions que s’havien expressat anteriorment a partir de l’estudi de la informació 
sintetitzada en el gràfic 4,928 ja que les relacions de proximitat entre les modalitats dels 
grups d’alumnes i de les tendències de la seguretat corroboren que els alumnes catalano-
parlants del programa bilingüe són els més insegurs perquè utilitzen les formes 
tradicionals no normatives però consideren preferibles les formes normatives, i que els 
alumnes catalanoparlants i bilingües del programa monolingüe són relativament segurs 
en l’ús de les formes tradicionals no normatives. Però a més, aquesta anàlisi ha permés 
aprofundir en les relacions entre els grups d’estudiants i les tendències de la seguretat i, 
                                                 

927 Les contribucions absolutes d’aquests grups són : g1 = 0.518 ; Segur : -N-N = 0.461 ; Insegur : 
+N-N = 0.453. 

928 Supra, pàgs. 748-749. 
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sobretot, ha permés identificar les causes d’aquestes relacions (dimensions subjacents) i 
la importància relativa que tenen aquestes causes. 

Pot sobtar la menor seguretat lingüística del grup d’alumnes catalanoparlants 
escolaritzats en els programes bilingües, ja que són en principi els que haurien de tenir 
un millor coneixement de la llengua catalana. De fet, se sap pel capítol dedicat a l’estudi 
del model de llengua que aquest grup és el que té la millor qualitat lingüística de tots els 
grups d’estudiants. No s’ha de caure en el parany de valorar la inseguretat lingüística 
com un fenomen negatiu. En el cas d’aquests alumnes només indica un percentatge 
relativament elevat de consciència (coneixement) de la normativa, que s’uneix a la 
utilització predominant de les formes lingüístiques tradicionals (no normatives). La 
inseguretat és, per tant, el resultat del coneixement de dos registres lingüístics (formal-
normatiu i tradicional-no normatiu) combinat amb l’ús del registre menys normatiu, 
segurament perquè valoren que és el més adequat en els contextos comunicatius en què 
utilitzen habitualment la llengua catalana. 

Com que la inseguretat és un motor del canvi lingüístic, aquesta manca de 
seguretat pot indicar una tendència al canvi, que només pot prendre un sentit : l’ús més 
freqüent de les formes normatives. Però, en tot cas, el que hauria de preocupar més és 
per què aquests alumnes no segueixen la normativa malgrat ser-ne conscients. 
Probablement, les causes són tres : la manca de difusió social de l’estàndard oral, la 
manca d’àmbits (a excepció de l’escola) on utilitzar els registres més formals i, sobretot, 
la distància que hi ha entre l’ús tradicional de la llengua en la comarca i els preceptes de 
la normativa lingüística. 

Davant d’aquest estat de coses l’escola pot actuar didàcticament, sobretot a 
través del model de llengua oral que difonen els mestres. Però cal ser conscient que la 
solució del problema és més general i s’escapa a les possibilitats d’actuació de la 
institució escolar. 

Pel que fa a la major seguretat lingüística dels alumnes castellanoparlants dels 
programes monolingües, seguretat basada tant en l’ús de les formes normatives com en 
l’ús de les no normatives, pensem que té dues causes que es complementen : a) el fet 
que aquests alumnes només tenen accés a un únic model de llengua, cosa que fa que 
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siguen més segurs ;929 b) per la manca de consciència de la normativa lingüística, que és 
el resultat del programa educatiu monolingüe que segueixen. Per tant, la seguretat 
d’aquest grup d’alumnes és una falsa seguretat, que és sobretot el resultat de la manca 
de competència sociolingüística (no tenen accés a una diversitat de registres), i de la 
manca de consciència de la normativa. Lògicament, l’ús del català que fan aquests 
alumnes és molt limitat.930 

L’altre grup relativament segur és el dels alumnes catalanoparlants i bilingües del 
programa monolingüe. La seua seguretat es basa en l’ús de les variants col·loquials 
tradicionals de la comarca. La interpretació que en fem té, però, la mateixa lògica : el 
coneixement del català que té aquest grup és degut sobretot al contacte amb el model de 
llengua familiar, ja que el programa educatiu que segueixen els proporciona poques 
ocasions d’usar la pròpia llengua en situacions formals. Per tant, és també una seguretat 
basada en la manca de competència sociolingüística (manca d’accés als registres 
formals), i la manca de consciència normativa. 

Per últim, el resultat potser més interessant de l’anàlisi de correspondències és 
que ha permés aprofundir en la interpretació de les causes de les diferents tendències de 
la seguretat en l’ús de les variables normatives dels grups d’estudiants. Les dues dimen-
sions subjacents que s’han identificat suggereixen que la raó principal de la seguretat o 
la inseguretat dels alumnes en l’ús de les formes lingüístiques normatives és el contacte 
amb el model de llengua col·loquial tradicional (dimensió primera), que és matisat per la 
major o menor consciència de la normativa com a resultat del tipus de programa 
educatiu que segueixen (dimensió segona). 

                                                 
929 Són alumnes que tenen molt poc de contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional i, per 

tant, el seu coneixement del català es redueix al model de llengua de l’escola –i secundàriament al dels 
mitjans de comunicació audiovisuals–, tots dos de caràcter formal. 

930 El 88.2% dels alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües que afirmen parlar bé 
o molt bé el català l’utilitzen poques vegades o mai, mentre que el 87.8% dels alumnes catalanoparlants 
dels programes bilingües l’usen moltes vegades o sempre. En general, l’anàlisi de la taula de contingència 
entre els grups de l’estudi i l’ús de la llengua mostren com l’ús del català augmenta en la mesura que és la 
primera llengua dels alumnes i en la mesura que es troba present en el seu programa educatiu. Les 
diferències trobades són estadísticament significatives (p < 0.0001). Es pot consultar la taula de 
contingència en la figura 11 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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8.2.1.2 Anàlisi de les variants més formals vs. les variants menys formals 

Es pot comprovar en el gràfic 6 que les tendències de la seguretat i de la 
inseguretat són bastant 
diferents quan l’oposició no es 
dóna entre formes normatives i 
formes no normatives, sinó que 
s’estableix entre variants for-
mals i variants menys formals 
(col·loquials).931 En aquest cas, 
la tendència dominant és la se-
guretat (71.6%), clarament de-
cantada envers l’ús de les vari-
ants menys formals (50.4%), 
que també són les usades tradi-
cionalment en la comarca. En 
conjunt, la percepció que les 
formes tradicionals menys for-
mals són preferibles (59%) supera la creença que són preferibles les variants més 
formals (41%).  

En el gràfic 7 hi ha les tendències de la seguretat en l’ús de les variables que, tot 
i ser normatives, estan caracteritzades per tenir un grau diferent de formalitat (i d’ús 
tradicional) segons els diferents grups d’alumnes. A primera vista s’observa que les 
diferències en les tendències entre els grups són molt més evidents que en el cas 
anterior, la qual cosa pot indicar que els diferents grups d’alumnes són més conscients 
de les diferències que hi ha entre variants amb diferent grau de formalitat que no de les 
diferències entre les variants normatives o no normatives que s’han vist en el gràfic 4. A 

                                                 
931 Per a interpretar les etiquetes s’ha de recordar que primer es fa referència a la valoració de la forma 

lingüística i en segon lloc a l’ús que se’n fa. Per tant, “Segur : +F+F” es refereix al percentatge de casos en 
què l’alumnat considera preferible la variant més formal i la utilitza ; “Segur : -F-F” es refereix al 
percentatge de casos en què l’alumnat considera preferible la variant tradicional menys formal i la utilitza ; 
“Insegur : +F-F” indica el percentatge de casos en què es considera preferible la variant més formal però 
s’usa la tradicional menys formal ; i “Insegur : -F-F” indica el percentatge de casos en què es considera 
preferible la variant tradicional menys formal però s’usa la més formal. 
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gràfic 6 : mitjana dels percentatges de les tendències de la 
seguretat lingüística en els ítems en què hi ha l’oposició entre una 
variable formal i una de menys formal 
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més a més, les disparitats entre les tendències representades en el gràfic són estadísti-
cament significatives (p < 0.00001) si es consideren globalment.932  

Cal destacar especialment les tendències següents, cap de les quals no és deguda 
a l’atzar : a) el reduït grau de seguretat en l’ús de les variants més formals dels alumnes 
bilingües i catalanoparlants es-
colaritzats en el programa mo-
nolingüe i dels alumnes catala-
noparlants del programa bilin-
güe, que contrasta amb els 
percentatges més elevats de la 
resta de grups, especialment 
del grup d’alumnes castellano-
parlants del programa monolin-
güe ; b) l’elevat percentatge de 
seguretat en l’ús de les variants 
tradicionals menys formals dels 
alumnes bilingües i 
catalanoparlants escolaritzats 
en el programa monolingüe, 
que contrasta sobretot amb la seguretat més reduïda dels alumnes castellanoparlants del 
programa monolingüe ; c) l’elevat grau d’inseguretat (en el sentit de valorar com a més 
adequada la variant formal però usar la variant tradicional menys formal) dels alumnes 
de primera llengua catalana escolaritzats en els programes bilingües, que contrasta amb 
la menor inseguretat en aquest mateix sentit dels alumnes castellanoparlants, tant els del 
programa monolingüe com els dels programes bilingües ; d) la inseguretat relativament 
elevada del grup castellanoparlant del programa monolingüe en el sentit de valorar com 
a més adequada la variant menys formal i tradicional però utilitzar preferentment la 
variant formal menys tradicional. Aquesta inseguretat contrasta amb la inseguretat molt 
més baixa en aquest mateix sentit del grup bilingüe i catalanoparlant del programa 
monolingüe i del grup catalanoparlant del programa bilingüe.933 

                                                 
932 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 12 de l’annex a la seguretat lingüística. Igual que en el 

cas anterior, les freqüències de la taula de contingència són la suma de les contestacions dels alumnes de 
cada grup en cadascuna de les tendències de la seguretat lingüística. 

933 Totes les diferències entre grups comentades en aquest darrer paràgraf són estadísticament 
significatives (p < 0.05). 
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gràfic 7 : percentatges de les tendències de la seguretat en l’ús de 
les variants més o menys formals segons els diferents grups 
d’alumnes 
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Aquest resultats tenen una interpretació semblant als resultats obtinguts en 
analitzar les variants normatives o no normatives, però ara les dades són més concloents, 
segurament pel fet, ja apuntat, que els alumnes són més conscients de les diferències en 
el nivell de formalitat o en l’ús tradicional de les formes lingüístiques que no de les dife-
rències entre formes normatives o formes no normatives.  

Igual que en l’apartat anterior, els alumnes que tenen una condició lingüística 
més decantada envers el català i major contacte amb el model de llengua tradicional 
(bilingües i catalanoparlants escolaritzats en castellà, i catalanoparlants escolaritzats en 
català) són més proclius a l’ús de les formes tradicionals, que en l’apartat anterior es 
caracteritzaven per ser formes no normatives i ara es caracteritzen pel menor grau de 
formalitat. En el cas dels alumnes dels programes bilingües, la major consciència 
lingüística els provoca inseguretat en el sentit de considerar adequada la variant formal 
però utilitzar habitualment la variant tradicional menys formal. En els alumnes bilingües 
i catalanoparlants del programa monolingüe, la menor consciència lingüística els permet 
valorar les variants tradicionals com a més adequades, cosa que fa augmentar la seua 
seguretat en l’ús d’aquestes variants molt per damunt de la resta de grups. Lògicament, 
aquests dos grups d’alumnes es caracteritzen alhora perquè presenten un grau més reduït 
de seguretat en l’ús de les variants més formals que la resta de grups.  

Per últim, el percentatge relativament alt d’inseguretat dels alumnes castellano-
parlants del programa monolingüe en el sentit –que pot semblar menys lògic– d’estimar 
com a més adequada la variant menys formal i tradicional però usar predominantment 
les variants més formals (que en l’apartat anterior també s’ha trobat referit a les variants 
normatives), podria valorar-se com una possible manca de competència sociolingüística 
-en el sentit emprat per Canale i Swain (1980) i Canale (1983)-, però també és possible 
que aquests alumnes valoren com a més adequat el model de llengua parlat efectivament 
pels catalanoparlants que no el model de llengua escolar, més formal i amb un elevat 
component de llengua escrita. 
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L’anàlisi de correspondències permetrà aprofundir en les conclusions que s’aca-
ben de presentar.934 En el 
gràfic 8 hi ha la representació 
de les puntuacions de les dife-
rents modalitats de les varia-
bles de la taula de contin-
gència.935 L’anàlisi visual per-
met formular les conclusions 
següents :  

a) En aquesta ocasió 
són els alumnes bilingües dels 
programes bilingües (g4) els 
que mostren un comportament 
mitjà entre la resta de grups, ja 
que la seua posició en el gràfic 
coincideix amb l’origen de les coordenades, però la qualitat de la representació del grup 
no és bona.936 

b) Pel que fa a les associacions entre grups i tendències de les seguretat, cal 
destacar-ne les següents :  

b.1) Es comprova una altra vegada l’existència d’una forta associació entre el 
grup d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g5) i la inseguretat per causa 
d’usar les variants tradicionals menys formals però considerar preferibles les més 
formals (t3, insegur : +F-F).  

                                                 
934 Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències es poden consultar en la figura 13 de l’annex 

a la seguretat lingüística. La inèrcia total de la representació en dues dimensions és molt alta (99.3%) ; el 
88.6% correspon a la dimensió primera i el 10.8% a la segona. 

935 En aquesta ocasió s’ha hagut de simplificar les etiquetes de les categories de les dues variables per 
millorar la lectura del gràfic. Així, les etiquetes g1, g2, etc. signifiquen grup 1, grup 2, i així 
successivament, i fan referència als diferents grups de la variable GRP_TIP2 (Primera llengua i tipus de 
programa (2). Els significats són : g1 : alumnes castellanoparlants del programa monolingüe (PIP bàsic) ; 
g2 : alumnes bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe (PIP bàsic) ; g3 : alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g4 : alumnes bilingües dels programes 
bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües (PIP 
bilingüe, PIL i PEV). D’igual manera, les etiquetes de les tendències de la seguretat o la inseguretat són : 
t1 : Segur : +F+F ; t2 : Segur : -F-F ; t3 : Insegur : +F-F ; t4 : Insegur : -F+F. 
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gràfic 8 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 
de l’anàlisi de correspondències per a les variables en què hi ha 
oposició entre variants més formals i les menys formals 
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b.2) També s’hi observa una relació molt intensa entre el grup d’alumnes de 
primera llengua castellana del programa monolingüe (g1) i dues tendències de la 
seguretat : la seguretat en l’ús de les variants més formals (t1, segur : +F+F), i la 
inseguretat deguda a l’ús de les variants més formals però la preferència per les 
tradicionals menys formals (t4, insegur : -F+F). Aquesta associació ja s’havia observat 
en l’anàlisi anterior realitzada sobre variables caracteritzades per la seua normativitat, 
però en aquest gràfic la relació que s’observa és molt més estreta. 

b.3) El grup 2 (g2, alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe) continua estant relacionat sobretot amb la seguretat en l’ús de les variants 
tradicionals menys formals (t2, segur : -F-F), tal i com passava també en l’estudi 
realitzat sobre les variables normatives. 

c) Pel que fa a les similituds entre les modalitats dins de cadascuna de les 
variables, cal comentar-ne les següents, que ja havien aparegut anteriorment en l’anàlisi 
de correspondències realitzat sobre les variables normatives o no normatives :  

c.1) La que es dóna entre les tendències primera (t1, Segur : +F+F) i quarta (t4, 
Insegur : -F+F), que són molt a prop en el gràfic. 

c.2) La que hi ha entre els grups tercer (g3, alumnes castellanoparlants dels 
programes bilingües) i quart (g4, alumnes bilingües dels programes bilingües).  

d) La interpretació de les dimensions subjacents en l’anàlisi de correspondències 
proporciona els resultats següents : 

d.1) Per a la interpretació de la primera dimensió es tindran en compte sobretot 
les modalitats g1, g5, g2, t1, t3 i t4, que són les que hi aporten una inèrcia major.937 Es 
comprova que pot fer-se’n una interpretació semblant a la que se n’ha fet en l’apartat 
anterior, ja que el que caracteritza els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe (g2) i els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g5), tots dos 
amb coordenades positives en la dimensió primera, és el contacte habitual amb el model 
de llengua col·loquial tradicional de la comarca, en oposició al poc contacte que té amb 

                                                                                                                                               
936 La qualitat de la representació és molt bona per a tots els grups d’alumnes (igual o superior al 99.5%) 

excepte per al grup 4, que la té molt baixa (7%). Pel que fa a les modalitats de les tendències de la 
seguretat, totes tenen una qualitat de representació molt bona (igual o superior al 97.8%). 

937 Les contribucions absolutes d’aquestes categories en la dimensió primera són : g1 = 0.423, g5 = 
0.311, g2 = 0.221, t1 = 0.409, t3 = 0.291 i t4 = 0.226. 
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la llengua col·loquial el grup d’alumnes castellanoparlants del programa monolingüe 
(g1), que té coordenades negatives en la dimensió. A més, l’oposició entre la tendència 
tercera (t3, insegur +F-F), amb coordenades positives, i les tendències primera (t1, 
segur : +F+F) i quarta (t4, insegur : -F+F), que tenen coordenades negatives és, 
precisament, l’ús de les variants col·loquials tradicionals o de les variants formals no 
tradicionals. Per tant, cal considerar que la primera dimensió és refereix al contacte dels 
alumnes amb les variants lingüístiques col·loquials tradicionals.938 

d.2) Les contribucions absolutes més importants a la dimensió segona són les de 
les modalitats g2, g5, t3 i t2.939 Allò que diferencia els alumnes catalanoparlants dels 
programes bilingües (g5), amb coordenades positives, i els alumnes bilingües i 
catalanoparlants del programa monolingüe (g2), amb coordenades negatives, és el tipus 
de programa educatiu, i el que diferència la tendència tercera (insegur : +F-F) i la 
tendència segona (segur : -F-F) és la major o menor preferència per variants formals –ja 
que totes dues es basen en la utilització de les variants col·loquials tradicionals–, i la 
menor o major seguretat que se’n deriva. Per tant, és possible interpretar aquesta 
dimensió d’una manera semblant a la de l’anterior anàlisi de correspondències en el 
sentit que reflecteix diferències en la seguretat lingüística degudes a la major o 
menor competència sociolingüística que és el resultat de l’assistència als programes 
educatius bilingües. En resum, la dimensió mostra la influència dels programes 
educatius bilingües sobre la seguretat lingüística. 

8.2.1.2.1 Conclusions de l’anàlisi de la seguretat lingüística en l’ús de 
variables que presenten l’oposició entre variants amb diferent nivell de 
formalitat 

En conjunt, la interpretació del gràfic 7 i l’anàlisi de correspondències que s’ha 
efectuat a partir de les tendències de la seguretat en l’ús de variants lingüístiques 
formals o de les corresponents variants tradicionals menys formals proporciona una 
interpretació molt semblant a la que s’ha realitzat sobre la comparació de variants 
                                                 

938 Aquesta dimensió explica el 88.6% de la inèrcia total, quantitat bastant superior a la que explica la 
dimensió segona (10.8%), i també superior a la que explicava la primera dimensió de l’anàlisi de 
correspondències realitzat sobre les variables classificades segons la seua normativitat (79.1%). Es tracta 
d’un resultat lògic si es té present que el tret que enfronta les variables en aquesta anàlisi és, precisament, 
el fet de ser més o menys formals. A més, aquesta dimensió és la que contribueix millor a explicar els 
resultats de tots els grups de l’enquesta (a excepció del grup 4 que té una qualitat de representació molt 
pobra). 

939 Les contribucions absolutes d’aquestes categories en la dimensió segona són : g2 = 0.365, g5 = 0.349, 
t3 = 0.508 i t2 = 0.422.  



La seguretat lingüística  Pàg. 762 

lingüístiques normatives i de les corresponents variants tradicionals no normatives, cosa 
que revalida les conclusions prèvies. En aquesta ocasió les relacions entre les categories 
de les variables en l’anàlisi de correspondències són molt més clares i les dades en el seu 
conjunt són més concloents. S’ha interpretat que això és degut al fet que els alumnes 
són, en general, més conscients de les diferències en el nivell de formalitat o de l’ús 
tradicional de les formes lingüístiques que no de les diferències degudes a la 
coincidència o discrepància amb els preceptes de la normativa lingüística.  

Una altra vegada s’ha constatat que els alumnes amb major contacte amb el 
model lingüístic col·loquial tradicional i amb una condició lingüística més decantada 
envers la llengua catalana (els alumnes bilingües i catalanoparlants dels programes 
monolingües i els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües) són els que 
utilitzen en major grau les formes lingüístiques tradicionals, que en aquest cas 
coincideixen amb les variants menys formals. Quan aquest contacte amb el model de 
llengua tradicional coincideix amb l’escolarització en els programes educatius bilingües, 
la major competència sociolingüística provoca inseguretat en els alumnes, ja que 
utilitzen les variants tradicionals familiars però, alhora, són conscients del major nivell 
de formalitat de la variant no tradicional i més formal, que avaluen com a més 
adequada. En canvi, quan els alumnes amb molt de contacte amb el model lingüístic 
col·loquial tradicional es troben escolaritzats en els programes educatius vehiculats en 
castellà, la menor competència sociolingüística els impedeix tenir un grau de consciència 
alt de les variants lingüístiques més formals, cosa que els permet d’utilitzar el model de 
llengua tradicional amb una seguretat superior a la resta de grups.  

Els alumnes castellanoparlants dels programes vehiculats en la seua primera 
llengua mostren una relació molt intensa amb les dues tendències basades en l’ús de les 
variants més formals : la seguretat per considerar-les preferibles i utilitzar-les alhora, i la 
inseguretat per considerar preferibles les variants tradicionals menys formals però, per 
contra, usar les variants més formals. A més, el gràfic 8 mostra que totes dues 
tendències són molt semblants entre si. Aquest resultat pot ser degut a la manca de 
competència sociolingüística, però de signe contrari a la que s’ha comentat referida als 
alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà. En aquest cas, la manca de 
contacte dels alumnes castellanoparlants escolaritzats en castellà amb el model lingüístic 
col·loquial tradicional implica que l’únic accés que tenen a la llengua catalana és a 
través del model de llengua més formal de l’escola i dels mitjans de comunicació 
audiovisuals. Per tant, només tenen un model de llengua a seguir, cosa que proporciona 
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una certa seguretat lingüística. Malgrat això són alumnes que en general utilitzen molt o 
gens la llengua catalana. L’elevat percentatge relatiu d’alumnes d’aquest grup que són 
insegurs per considerar preferibles les variants menys formals però utilitzar les més 
formals podria deure’s al fet que alguns d’aquests alumnes valoren com a més adequat 
el model de llengua tradicional que utilitzen la major part dels catalanoparlants que no el 
seu model de llengua, més formal, basat en el model de la llengua escrita i, en definitiva, 
marcat com a poc habitual. 

La interpretació de les dimensions subjacents en aquesta anàlisi de 
correspondències és també semblant a les que s’havien obtingut en l’anàlisi de les 
variables normatives o no normatives, cosa que revalida aquelles conclusions. S’ha 
tornat a descobrir que les associacions entre les categories de les variables s’expliquen 
sobretot per la influència del contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional 
(dimensió primera), que apareix matisada per una segona dimensió que arreplega els 
efectes del programa educatiu que segueixen els alumnes sobre la major o menor 
seguretat lingüística. 

8.2.1.3 Anàlisi de les formes normatives valencianes vs. les formes 

normatives no valencianes 

Només s’han inclòs en el test dos ítems que es poden classificar únicament des 
d’aquest punt de vista, encara que també n’hi ha d’altres (com per exemple els referits a 
les formes reforçades o sense reforçar del demostratiu de proximitat o a les formes 
d’alguns ordinals) que d’alguna manera també incorporen aquest component. Malgrat 
que el nombre reduït d’ítems pot provocar dubtes en la valoració dels resultats, pensem 
que són variables que estan ben triades i, per tant, són representatives del fenomen que 
s’estudia. També s’ha de tenir present que per als alumnes (almenys per a alguns grups 
d’alumnes), les diferents varietats dialectals poden relacionar-se amb un diferent nivell 
de prestigi, la direcció del qual no es coneix a priori. 
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En el gràfic 9 s’observa un perfil de les tendències dins de la seguretat o la 
inseguretat lingüístiques molt diferent al dels gràfics anteriors.940 En aquest cas predomi-
na amb molta claredat la 
seguretat en l’ús de les formes 
normatives valencianes 
(58.2%), que triplica molt am-
plament la seguretat en l’ús de 
les formes d’altres varietats 
dialectals (17.9%). La inse-
guretat dominant es dóna en el 
sentit de considerar preferibles 
les formes procedents d’altres 
varietats geogràfiques 
catalanes però utilitzar les 
formes valencianes (16.1%), 
que duplica l’altre sentit de la 
inseguretat (7.9%). En conjunt, 
és clarament majoritari l’ús de 
les formes valencianes –suma de les alçades de la primera i de la quarta columnes–, que 
arriba al 74.3%.  

                                                 
940 Per a interpretar les etiquetes de la llegenda s’ha de tenir present que primer fan referència a la 

valoració de la forma lingüística i en segon lloc a l’ús que se’n fa. Per tant, “Segur : +V+V” es refereix al 
percentatge de casos en què l’alumnat considera preferible la variant valenciana i la utilitza ; “Segur : -V-
V” es refereix al percentatge de casos en què l’alumnat considera preferible la variant no valenciana i la 
utilitza ; “Insegur : +V-V” indica el percentatge de casos en què es considera preferible la variant 
valenciana però s’usa la no valenciana ; i “Insegur : -V+V” indica el percentatge de casos en què es 
considera preferible la variant no valenciana però s’usa la valenciana. 
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gràfic 9 : mitjana dels percentatges de les tendències de la 
seguretat lingüística en els ítems en què hi ha l’oposició entre una 
variable normativa valenciana i una de no valenciana 
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Les tendències que es mostren en el gràfic 10 són coherents amb les estudiades 
en els apartats anteriors, i són estadísticament significatives (p = 0.00430). En el primer 
grup (alumnes de primera 
llengua castellana escolaritzats 
en castellà) destaca per la 
seguretat en l’ús de les variants 
no valencianes (31.8%). Els 
grups segon (catalanoparlants i 
bilingües escolaritzats en cas-
tellà) i tercer (castellanopar-
lants escolaritzats en català) 
destaquen clarament per la se-
guretat en l’ús de les variants 
valencianes (73.1% i 71.4% 
respectivament). Per últim, el 
grup cinquè (alumnes catalano-
parlants dels programes bilin-
gües) és el més insegur en l’ús de les variants morfosintàctiques autòctones (29.7%). No 
és que no les utilitze, ja que l’ús real és del 75%, sinó que destaca sobre la resta de grups 
per la inseguretat en el seu ús, ja que opina en un grau important que són preferibles les 
variants no valencianes.941  

Sembla, per tant, que per al primer i el cinquè grups les variants foranes tenen un 
important component de prestigi, encara que possiblement per raons diferents : per al 
primer grup perquè hi té un accés més habitual a través del model de llengua escolar i 
dels mitjans de comunicació, mentre que no deu tenir un accés igualment fàcil a l’ús de 
les variants tradicionals –encara que també és possible que els alumnes d’aquest grup les 
avaluen com a preferibles simplement perquè són menys habituals o més desconegudes 
per a ells ; per al cinquè grup és possiblement el resultat del major coneixement 
lingüístic i del prestigi que el català central té entre els parlants amb una major 
conscienciació lingüística. Un altre element que s’aprecia clarament en el gràfic són les 
tendències que es donen entre els grups tercer, quart i cinquè. S’hi pot veure com 
                                                 

941 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 14 de l’annex a la seguretat lingüística. Igual que en 
els casos anteriors, les freqüències de la taula de contingència són la suma de les contestacions dels 
alumnes de cada grup en cadascuna de les tendències de la seguretat lingüística. Totes les diferències 
comentades entre els grups són estadísticament significatives (p < 0.05), excepte la seguretat del grup 
bilingüe i catalanoparlant del programa monolingüe en l’ús de les formes valencianes. 
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gràfic 10 : percentatges de les tendències de la seguretat en l’ús de 
les variants normatives valencianes (o no valencianes) segons els 
diferents grups d’alumnes 
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mentre que la seguretat en l’ús de les formes valencianes minva d’una manera 
progressiva en aquests grups, augmenta de manera complementària i progressiva la 
inseguretat per considerar millors les formes foranes i emprar, en canvi, les formes 
locals. Es tracta, doncs, d’unes tendències que estarien relacionades amb la millora pro-
gressiva de la condició lingüística dels alumnes, però apareixen sobretot entre els 
alumnes dels programes bilingües. Aquestes tendències permeten formular la hipòtesi 
que els alumnes dels programes educatius bilingües utilitzen habitualment les formes 
normatives valencianes, però en la mesura que augmenta la seua conscienciació 
lingüística (que està directament relacionada amb la presència del català com a primera 
llengua) augmenta també la percepció del prestigi de les variants lingüístiques foranes 
(que en aquest cas són identificables amb una varietat prestigiosa com és el català 
central) i augmenta correlativament la inseguretat per utilitzar les formes valencianes 
però considerar preferibles les no valencianes. 

L’anàlisi de correspondències ajudarà a aprofundir en l’estudi de les conclusions 
que s’acaben de presentar.942 En el gràfic 11 hi ha representades les puntuacions de les 
diferents modalitats de les variables de la taula de contingència.943 Una primera 
inspecció visual permet comprovar els resultats següents :  

                                                 
942 Els resultats complets de l’anàlisi de correspondències es poden consultar en la figura 15 de l’annex 

a la seguretat lingüística. La inèrcia total de la representació en dues dimensions torna a ser molt alta 
(96.2%), però en aquesta ocasió es distribueix d’una manera més equilibrada entre les dues dimensions (el 
54.4% correspon a la dimensió primera i el 41.8% a la segona). 

943 Les etiquetes simplificades dels grups corresponen a : g1 : alumnes castellanoparlants del programa 
monolingüe (PIP bàsic) ; g2 : alumnes bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe (PIP bàsic) ; 
g3 : alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g4 : alumnes bilingües dels 
programes bilingües (PIP bilingüe i PIL) ; g5 : alumnes de primera llengua catalana dels programes 
bilingües (PIP bilingüe, PIL i PEV). 



La seguretat lingüística  Pàg. 767 

a) El grup 4 (alumnes bilingües dels programes bilingües) és el més proper al 
centre de masses (centroide), de manera que igual que en l’anàlisi anterior –referit a les 
variables caracteritzades per 
tenir un diferent grau de 
formalitat–, es comporta com 
el grup més “neutre” o, dit amb 
altres mots, el grup que més 
s’assembla a un grup 
d’alumnes ideal que tingués les 
mateixes tendències de la 
seguretat que el conjunt dels 
alumnes enquestats. Cal 
assenyalar, però, que és el grup 
amb una qualitat de 
representació més baixa, jun-
tament amb la tendència 
tercera (t3, insegur : +V-V), 
que també ocupa una posició propera al centroide.944 

b) En relació a les associacions entre els grups i les tendències de la seguretat 
lingüística, cal remarcar-ne les següents :  

b.1) La relació entre el grup d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües 
(g5) i la inseguretat per causa d’usar les variants valencianes tradicionals però consi-
derar preferibles les variants foranes (insegur : -V+V). 

b.2) La relació entre el grup d’alumnes de primera llengua castellana del 
programa monolingüe (g1) i la seguretat en l’ús de les variants no valencianes (segur : 
-V-V). 

b.3) Hi ha dos grups, el g2 (alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe) i el g3 (alumnes castellanoparlants del programa bilingüe) clarament 
relacionats amb la seguretat en l’ús de les variants valencianes (segur : +V+V).  

                                                 
944 La qualitat de la representació és molt bona per a tots els grups d’alumnes (igual o superior al 86.3%) 

excepte per al grup 4 (g4), que torna a tenir-la baixa (59.4%), encara que no tant com en l’anàlisi anterior. 
Pel que fa a les modalitats de les tendències de la seguretat, hi ha tres amb una qualitat de representació 
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gràfic 11 : gràfic conjunt de les puntuacions de files i de columnes 
de l’anàlisi de correspondències per a les variables en què hi ha 
oposició entre variants valencianes i variants no valencianes 
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c) Pel que fa a les similituds entre les modalitats dins de cada variable cal 
destacar únicament el veïnatge dels grups g2 (alumnes bilingües i catalanoparlants del 
programa monolingüe) i g3 (alumnes castellanoparlants dels programes bilingües), que 
semblen tenir un comportament relativament paregut pel que fa a la seguretat en l’ús 
d’aquestes variables lingüístiques. 

d) Per últim cal interpretar les dimensions subjacents. S’ha de tenir present que 
en aquest cas hi ha un clar equilibri entre la inèrcia de totes dues (54.4% en la primera i 
41.8% en la segona) : 

d.1) Les modalitats que contribueixen més a la inèrcia de la primera dimensió 
són els grups d’alumnes castellanoparlants del programa monolingüe (g1) i el grup 
d’alumnes catalanoparlants dels programes bilingües (g5), el primer amb coordenades 
positives i el segon amb coordenades negatives, i les tendències segur : -V-V i insegur : 
-V+V, la primera amb coordenades positives i la segona amb coordenades negatives.945 
Els grups g1 i g5 s’enfronten tant en la primera llengua com en el tipus de programa 
educatiu. Les tendències segur : -V-V i insegur : -V+V es diferencien en l’eix de la 
seguretat-inseguretat i en l’ús de les formes no valencianes enfront de l’ús de les formes 
tradicionals valencianes, i s’assemblen en la valoració de les formes no valencianes com 
a preferibles. Per tant, sembla que aquesta primera dimensió reuneix les característiques 
de les dues dimensions de les dues anàlisis de correspondències anteriors, ja que implica 
tant la primera llengua com el programa educatiu en relació a la seguretat 
lingüística dels alumnes. Aquesta dimensió dóna compte del 54.4% de la inèrcia total i 
explica la major part de la variabilitat dels alumnes catalanoparlants del programa 
bilingüe (73%) i dels alumnes castellanoparlants del programa monolingüe (70.3%). 

d.2) Els grups d’alumnes amb contribucions majors a la dimensió segona són els 
alumnes castellanoparlants dels programes bilingües (g3) i els alumnes bilingües i 
catalanoparlants dels programes monolingües(g2), tots dos amb coordenades negatives, i 
els d’alumnes castellanoparlants del programa monolingüe (g1) i els alumnes catalano-
parlants dels programes bilingües (g5), amb coordenades positives. Les tendències amb 
inèrcies majors en la dimensió són la seguretat en l’ús de les variants no valencianes 
(segur : -V-V), amb coordenades positives, i la seguretat en l’ús de les variables 
                                                                                                                                               
molt bona (igual o superior al 99.4%), però la tendència tercera (t3) té una qualitat de representació molt 
pobra (9.6%). 

945 Les modalitats amb contribucions absolutes majors a la dimensió primera són : g1 = 0.473, g5 = 
0.433, insegur : -V+V = 0.711 i segur : -V-V = 0.256. 
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valencianes (segur : +V+V), amb coordenades negatives.946 Si bé les diferències entre 
les dues tendències semblen clares (oposició entre la seguretat en l’ús de les formes 
valencianes i la seguretat en l’ús de les formes no valencianes), no sembla que els grups 
g1 i g5 d’una banda i els grups g3 i g2 de l’altra compartesquen cap tret evident, ja que 
es diferencien tant en la primera llengua com en el programa educatiu. Per tant, la 
dimensió subjacent no deu ser tan palesa com en les anàlisis anteriors. En la 
interpretació de les tendències en la taula de contingència s’ha proposat la hipòtesi que 
per al primer i el cinquè grups les variants no valencianes tenen un important component 
de prestigi, encara que les raons d’aquest prestigi poden ser diferents.947 Potser que siga 
precisament el prestigi allò que caracteritza la segona dimensió de l’anàlisi de 
correspondències : per als grups g1 i g5 les formes no valencianes tindrien un major 
prestigi (fixem-nos que les tendències segur : -V-V i insegur -V+V coincideixen a 
considerar preferibles les variants no valencianes), mentre que per als grups g2 i g3 són 
les formes valencianes (representades per la tendència segur : +V+V) les que tenen un 
prestigi superior. Per tant, proposem com a hipòtesi que és el prestigi de les formes no 
valencianes enfrontat al prestigi de les formes valencianes l’element que configura la 
segona dimensió d’aquesta anàlisi de correspondències. La segona dimensió explica el 
41.8% de la inèrcia total i permet interpretar sobretot els resultats dels alumnes bilingües 
i catalanoparlants del programa monolingüe (82.5%) i dels alumnes castellanoparlants 
dels programes bilingües (82.2%). 

8.2.1.3.1 Conclusions de l’anàlisi de la seguretat lingüística en l’ús de les 
variables que presenten l’oposició entre una forma normativa valenciana i 
una forma normativa no valenciana 

En resum, l’anàlisi de correspondències ha revalidat les conclusions de l’estudi 
dels percentatges representats en el gràfic 10 i de les dades de la taula de contingència i, 
a més, ha permés caracteritzar les dimensions subjacents. Cal destacar en primer lloc 
que l’alumnat enquestat és, en conjunt, molt segur en l’ús de les formes normatives 
valencianes. D’entre les dues tendències possibles de la inseguretat, destaca la que 
consisteix a considerar preferibles les formes no valencianes (en aquest cas 
identificables amb el català central) però usar les formes valencianes. Això fa que, en 
conjunt, l’ús de les variants valencianes (que en aquest cas no només són tradicionals 
                                                 

946 Les modalitats que tenen contribucions absolutes majors en la dimensió segona són : g3 = 0.303, g1 = 
0.260, g2 = 0.209, g5 = 0.203, segur : -V-V = 0.539 i segur : +V+V = 0.359. 

947 Supra, pàg. 765. 
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sinó que també són normatives i formals) siga molt elevat, al voltant de les tres quartes 
parts dels alumnes. 

Les relacions entre les categories de les dues variables (grups d’alumnes i 
tendències de la seguretat) mostren que els alumnes castellanoparlants dels programes 
monolingües són els més segurs en l’ús de les variants no valencianes. Açò pot explicar-
se perquè tenen un cert coneixement de les formes no valencianes a través del model de 
llengua formal, que segurament és el que millor coneixen per mitjà de l’escola i, 
sobretot, d’alguns mitjans de comunicació audiovisuals. La manca de competència 
sociolingüística els deu produir una tendència a la hipercorrecció en l’ús d’aquestes 
formes, tendència que no corregeixen perquè valoren com a més prestigioses aquestes 
formes més diferents del castellà i perquè no poden contrastar el seu model de lingüístic 
amb el model de llengua tradicional de la comarca.  

Els alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà i els alumnes 
castellanoparlants dels programes bilingües són els més segurs en l’ús de les variables 
valencianes. El grup dels alumnes bilingües i catalanoparlants dels programes mono-
lingües sempre ha destacat per la preferència i l’ús de les variants tradicionals, cosa que 
en aquest cas es concreta en la seguretat que demostren en l’ús de les variants 
normatives valencianes. Però els resultats del grup d’alumnes castellanoparlants del 
programa bilingüe poden sorprendre, ja que per causa de la seua manca de contacte amb 
les varietats lingüístiques col·loquials-tradicionals semblava més probable a priori un 
resultat basat en l’ús de les variables no valencianes. 

Finalment, els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües tenen un grau 
alt d’inseguretat per considerar preferibles les formes no valencianes però usar, per 
contra, les formes valencianes. Aquesta inseguretat pot explicar-se pel prestigi que la 
varietat central té entre els catalanoparlants amb una major consciència lingüística. De 
fet, l’anàlisi de les tendències que s’observen en el gràfic 10 ha permés plantejar la 
hipòtesi que els alumnes dels programes educatius bilingües utilitzen en general les 
variants valencianes, però a mesura que augmenta la seua consciència lingüística (que és 
major en la mesura que hi ha una major presència del català com a primera llengua) 
augmenta correlativament la inseguretat en el sentit de considerar preferibles les 
variants no valencianes però usar, per contra, les formes normatives valencianes.  

Pel que fa a les dimensions subjacents en aquests resultats, que poden 
considerar-se com les causes que els expliquen, s’ha vist que a més dels factors que 



La seguretat lingüística  Pàg. 771 

apareixien en les anàlisis de correspondències anteriors (l’ús lingüístic i el contacte amb 
el model de llengua tradicional d’una banda, i la major o menor seguretat produïda com 
a resultat del programa educatiu de l’altra), apareix el prestigi com a nou factor 
explicatiu. Aquesta nova dimensió s’afegeix a les anteriors i contribueix a la 
interpretació dels diferents comportaments dels grups d’alumnes respecte de la seguretat 
en l’ús de les variants lingüístiques que es consideren pròpiament valencianes enfront 
d’aquelles que no ho són. 

8.3 Conclusions generals de l’anàlisi de la seguretat lingüística 

Els resultats obtinguts apunten tots en la mateixa direcció. Hi ha dades per a 
pensar que els alumnes de 8è de EGB o de 2n d’ESO de l’Alacantí són insegurs en l’ús 
de la llengua catalana. És un resultat que no ha de sorprendre després d’haver 
comprovat la inseguretat general dels parlants de les llengües minoritzades en altres 
contextos, sobretot quan a la condició de llengua minoritzada s’uneix la de ser parlants 
d’una varietat lingüística perifèrica respecte de les zones on irradien els usos lingüístics 
que es consideren més prestigiosos i que tenen més pes a l’hora d’elaborar la normativa 
lingüística. 

Però sobretot, les dades informen que els alumnes més insegurs en l’ús de la 
llengua catalana són els que tenen una millor formació lingüística en català, per ser la 
seua primera llengua i, a més, per haver assistit a programes educatius vehiculats 
principalment en català. La distància entre la normativa i el model de llengua 
col·loquial-tradicional i la manca d’un model de llengua formal conegut i acceptat per la 
majoria són, al nostre criteri, les causes principals d’aquesta inseguretat. Encara que no 
s’ha de considerar automàticament la inseguretat lingüística com una cosa negativa, 
aquest resultat fa que plantegem les mancances i, sobretot, les febleses de 
l’ensenyament de la llengua catalana. No és, òbviament, un problema exclusiu de la 
institució escolar, sinó que es tracta d’un situació general de la comunitat lingüística 
catalanoparlant, que en el cas del País Valencià s’agreuja segurament respecte d’altres 
territoris on s’ha avançat més en el procés de normalització lingüística.948 Però és en la 
institució escolar on aquest problema es presenta diàriament sota múltiples formes i, a 
més, es tracta d’un dels àmbits on s’hauria de començar a solucionar. 

                                                 
948 En les poblacions de l’Alacantí i en les de les comarques veïnes (sobretot conforme s’avança cap a la 

frontera lingüística) és freqüent escoltar expressions referides a la baixa qualitat que hi té la llengua 
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A llarg del capítol s’ha vist que mentre els alumnes de primera llengua castellana 
del programa monolingüe són els més segurs en l’“ús” de la llengua catalana –i 
col·loquem “ús” entre cometes perquè és una llengua que no utilitzen massa–, els 
alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües, que són els que més 
utilitzen el català són, paradoxalment, els més insegurs en aquest ús. S’ha comentat que 
aquest resultat pot estar relacionat amb els obtinguts per Blas Arroyo (1993 : 139) en 
analitzar la seguretat en l’ús del castellà, ja que la condició bilingüe és la variable 
sociolingüística que aquest autor troba més relacionada amb la inseguretat en l’ús del 
castellà. D’altra banda, l’anàlisi de les relacions entre la seguretat i les altres variables 
sociolingüístiques de l’estudi949 ha mostrat que la seguretat no està relacionada amb les 
variables sociolingüístiques més generals (com ara el sexe o la classe social) i sí que ho 
està en canvi amb altres variables que s’han considerat un índex de la catalanitat 
lingüística dels enquestats o de la seua identitat valenciana. Aquest resultat ha estat 
interpretat a partir de la influència del context, ja que s’han ressenyat estudis que 
indiquen que la seguretat o la inseguretat en l’ús de les llengües majoritàries sol estar 
relacionada amb la mobilitat social, mentre que s’ha interpretat que en el cas de les 
llengües minoritzades pot estar relacionada amb altres factors que tenen a veure amb el 
procés de normativització, les relacions de prestigi entre les varietats dialectals o la 
influència de la llengua majoritària. 

Una novetat metodològica que s’ha introduït en el present treball és l’anàlisi de 
les tendències de la seguretat o la inseguretat lingüístiques, ço és, l’examen del sentit 
que pren la seguretat o la inseguretat lingüístiques. Si bé es pot ser igualment segur si 
s’avalua com a preferible i s’usa preferentment tant una variant lingüística admesa per la 
normativa com una de proscrita, o una variable més formal enfront d’una altra de 
col·loquial, és evident que des del punt de vista de l’establiment i l’acceptació d’un 
model de llengua no és igual una tendència que l’altra, i tampoc no és indiferent el sentit 
del procés pel que fa a l’avaluació dels resultats dels programes educatius.  

L’anàlisi d’aquestes tendències mostra que els alumnes catalanoparlants 
escolaritzats en la pròpia llengua són insegurs sobretot perquè malgrat que són 
globalment conscients de quines formes lingüístiques són preferibles o més adequades –

                                                                                                                                               
catalana. Són expressions del tipus “aquí parlem molt mal el valencià”, que al capdavall vénen a indicar la 
inseguretat lingüística dels parlants. 

949 Ens referim a les dades de les pàgines 744-745 i també a les que s’analitzen en l’apèndix a la 
seguretat lingüística. 
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tant pel que fa a l’ús normatiu com pel que fa al grau de formalitat o al prestigi dins del 
domini lingüístic– tenen tendència a utilitzar les formes tradicionals de la comarca. 
Enfront d’aquest grup, els alumnes catalanoparlants i bilingües familiars escolaritzats en 
castellà són relativament segurs en l’ús lingüístic, però aquesta seguretat es basa en l’ús 
de les formes tradicionals que, a la vegada, avaluen com a preferibles, malgrat que solen 
ser les menys normatives o les menys formals. Aquest efecte ha estat assenyalat també 
en altres contextos lingüístics, com és el cas del francés :  

De fait, l’apprenant prend pour norme, c’est-à-dire légitime tel ou tel usage dont 
il est imprégné par son entourage, usage qui n’est pas nécessairement standardisé 
scolairement (Bousman & Giot & Ménager, 1993 : 53) 

Per tant, s’han d’interpretar les diferències entre aquests dos grups d’alumnes 
com un resultat del programa educatiu, ja que en aquest darrer cas el fet d’assistir a un 
programa monolingüe –on el català només té presència com a assignatura– implica 
segurament una menor consciència de la normativa i de l’ús formal de la llengua 
catalana. 

La interpretació de la major seguretat –relativa, com en tots els casos– dels 
alumnes castellanoparlants escolaritzats en el programa monolingüe, seguretat que es 
basa en l’ús de les formes lingüístiques normatives, més formals o no valencianes, 
resulta més ambigua. S’ha apuntat al llarg del capítol diverses possibilitats –com a 
simples hipòtesis– sense decidir-nos-en per cap. Així, s’ha dit que aquesta seguretat 
podria ser el resultat d’un estil d’ensenyament lingüístic diferent, basat més en 
l’aprenentatge de la normativa que no en l’ús de la llengua ; també s’ha dit que podria 
ser que aquests alumnes tinguessen una menor competència sociolingüística –motivada 
per la manca d’ús del català– que els portés a valorar com a millors aquelles formes que 
interpreten que són menys usuals, de manera que la falta d’un model de referència clar 
els portaria cap a processos d’hipercorrecció ; una altra possibilitat a valorar és que 
aquests alumnes –que es troben més allunyats de l’ús real de la llengua–, tinguen accés a 
la llengua catalana fonamentalment per mitjà del model de la llengua escrita –llibres de 
text o de lectura– i dels mitjans de comunicació ; aquests models tenen un caràcter 
formal i, a més, es troben allunyats del model tradicional de la localitat ;950 per contra, 
aquesta situació no es donaria en els alumnes catalanoparlants, ja que en aquest cas són 

                                                 
950 Es poden veure aquestes interpretacions en les pàgines 754, 762 i 765 del present capítol, i també en 

l’apèndix sobre la seguretat lingüística (infra, pàg. 836, nota 993). 
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els alumnes els que aporten a l’escola el model de llengua familiar, que seria proper als 
usos lingüístics tradicionals de la localitat. 

Una vegada arribats en aquest punt cal decantar-se per una interpretació que a 
partir d’alguna –o algunes– d’aquestes hipòtesis explique els resultats obtinguts. Tal i 
com es pot deduir de l’estudi global de la seguretat per mitjà de l’anàlisi de 
correspondències, els elements claus són l’ús lingüístic, que es relaciona directament 
amb el contacte amb el model de llengua col·loquial tradicional de la comarca, i 
l’adquisició d’una major o menor competència comunicativa com a resultat del 
programa educatiu que segueixen. Hom pot veure aquestes conclusions esquematitzades 
en el quadre següent, on només hi ha inclosos els grups més representatius en l’anàlisi 
les tendències de la seguretat o la inseguretat lingüístiques :  

 
Ús del 

valencià 

Contacte amb el model 
lingüístic col·loquial - 

tradicional 

Programa 
educatiu bilingüe 

Tendència de la 
seguretat lingüística 

Alumnes castellanoparlants 
del programa monolingüe 

Baix Molt poc No 
Segur en l’ús de les 

variants més formals o 
normatives 

Alumnes bilingües i 
catalanoparlants del 
programa monolingüe 

Mitjà Molt No 
Segur en l’ús de les 

variants menys 
formals o menys 

normatives 

Alumnes catalanoparlants 
dels programes bilingües 

Alt Molt Sí 
Insegur en l’ús de les 

variants menys 
formals o menys 

normatives 

taula 2 : relacions entre l’ús lingüístic, el contacte amb el model de llengua tradicional i els programes 
educatius amb les tendències de la seguretat lingüística. 

Hi ha algun aspecte d’aquesta interrelació que convé aclarir millor. En concret 
s’ha vist que els alumnes castellanoparlants dels programes monolingües són els que més 
destaquen per valorar com a preferibles les variants més formals (o normatives, o no 
valencianes), cosa que contribueix a la seguretat relativament elevada que mostren en 
l’ús d’aquestes variants. Per contra, els alumnes bilingües i catalanoparlants que 
assisteixen als mateixos programes no semblen tenir el mateix grau de consciència de 
l’ús de les variants més formals. Aquest fet porta a pensar que segurament és l’ús 
lingüístic i el contacte que implica amb el parlar tradicional l’element central de 
l’esquema, ja que els alumnes amb un ús lingüístic elevat i un major contacte amb 
aquest model lingüístic tenen tendència a seguir-lo, mentre que els alumnes amb un ús 
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lingüístic reduït i poc contacte amb la parla tradicional no segueixen aquest model, 
almenys en el mateix grau. Aquesta conclusió és coherent amb el fet que la dimensió 
referida a la primera llengua i al contacte amb el model de llengua tradicional aporta 
sempre una inèrcia major en les anàlisis de correspondències realitzades. A partir 
d’aquest element central –l’ús lingüístic i el contacte amb el model de llengua 
col·loquial-tradicional–, la menor o major competència sociolingüística, producte de l’ús 
lingüístic escolar en diferents situacions comunicatives, és la que duria els alumnes a ser 
segurs –o insegurs– en l’ús d’aquestes formes tradicionals. Aquesta segona conclusió 
també és congruent amb el fet que normalment la segona dimensió de les anàlisis de 
correspondències sobre les tendències de la seguretat –que aportava menys inèrcia 
total– es correspon amb la relació entre el programa educatiu i la seguretat lingüística. 
Tampoc no convé oblidar la hipòtesi prèviament formulada en el sentit que el factor 
prestigi té un pes molt important per a explicar la seguretat lingüística en l’ús de les 
variables en què s’enfronta una forma normativa valenciana a una forma normativa 
d’altra procedència geogràfica. 

També s’ha estudiat la seguretat lingüística per a cadascuna de les variables de 
l’estudi de manera particularitzada. Els resultats, que s’inclouen en forma d’apèndix, 
revaliden lògicament els obtinguts en l’estudi global de la seguretat lingüística. Així, es 
torna a comprovar que mentre els alumnes de primera llengua castellana del programa 
monolingüe són els més segurs en l’ús del valencià –que gairebé no utilitzen–, els 
alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües, que són els que més 
utilitzen el valencià, són paradoxalment els més insegurs. 

S’ha pogut comprovar que la inseguretat lingüística està molt relacionada amb 
totes aquelles variables sociolingüístiques que són índex de la catalanitat lingüística dels 
alumnes o de la identitat valenciana, i normalment en el mateix sentit : els alumnes 
lingüísticament més valencianitzats o que s’identifiquen més amb la identitat valenciana 
són els que es mostren generalment més insegurs en l’ús del català. Aquesta relació pot 
considerar-se una confirmació de la fiabilitat dels resultats obtinguts en analitzar les 
relacions entre els diferents grups d’alumnes  i la seguretat –o la inseguretat– 
lingüístiques. 

Per contra, també s’ha comprovat que no hi ha una relació massa definida entre 
la seguretat lingüística i altres variables sociolingüístiques com ara el sexe o la classe 
social, ja que només en alguns casos molt concrets es pot confirmar que la seguretat en 
l’ús de determinades variables lingüístiques es relaciona amb el sexe (generalment en un 
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sentit no massa definit) o amb la classe social (en el sentit que els alumnes de les classes 
més afavorides són també més segurs en l’ús de les formes normatives o més formals), 
però no es poden confirmar aquestes relacions ni per a la majoria de les variables ni per 
a la seguretat lingüística general o global. 

Tots els elements repassats fins ara condueixen a dues conclusions pel que fa al 
model de llengua. D’una banda, cal destacar el pes importantíssim que té el model de 
llengua col·loquial tradicional en la configuració del model de llengua dels alumnes. És 
evident, que qualsevol reforma normativa que acoste el model de llengua normatiu o 
més formal al model de llengua tradicional té moltes possibilitats de ser acceptat pels 
usuaris i, a més, reduirà la inseguretat en l’ús de la llengua. D’altra banda, la inseguretat 
lingüística és un indici de canvi lingüístic, i el fet que el grup més insegur siguen els 
alumnes catalanoparlants dels programes educatius bilingües (grup que considerem més 
influent en la configuració del futur model d’ús lingüístic), indica que cal esperar que la 
tendència al canvi que protagonitzen aquests alumnes (és a dir, la inseguretat en el sentit 
de valorar les variants més formals o normatives com a preferibles malgrat no usar-les 
habitualment) s’aferme amb el pas del temps, i aquest canvi només pot avançar en la 
direcció d’una major utilització de les variants lingüístiques normatives o més formals. 

 




