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Apèndix a la seguretat lingüística 

Anàlisi de les tendències de la seguretat lingüística per a cadascuna de les 
variables lingüístiques 

Una vegada estudiades les tendències globals de la seguretat lingüística és també 
convenient explorar les tendències que es donen en cadascuna de les variables, ja 
aquesta anàlisi proporcionarà informació útil per a valorar de la dinàmica d’aquestes 
variants dins del model de llengua dels alumnes de la comarca de l’Alacantí. Així 
mateix, l’examen d’aquestes dades permetrà revalidar les conclusions obtingudes en 
l’estudi global de les tendències de la seguretat lingüística. Igual que en els apartats 
anteriors, s’analitzaran les variables en tres grups segons es tracte d’oposicions entre 
formes normatives i formes tradicionals no normatives, entre variants més formals en 
oposició a variants tradicionals menys formals o entre variants pròpiament valencianes 
enfront de variables d’altra procedència geogràfica. 

Formes normatives vs. formes no normatives 

L’ús de davall (davall / baix) 

L’ús de baix en compte de davall no pot considerar-se normatiu, encara que 
algun autor (Polanco, 1990 : 98) 
l’accepte en el registre col·loquial.951 
En aquesta variable s’observa un 
equilibri per les preferències d’una o 
altra forma (el 53.2% de l’alumnat 
prefereix davall front al 46.8% que 
considera preferible baix), i ocorre un 
altre tant pel que fa a l’ús (el 54.5% 
empra davall front al 45.5% que afirma 
usar baix). Pel que fa a la seguretat 
lingüística, que globalment és del 66% i 
s’orienta preferentment envers l’ús de 
                                                 

951 Es pot consultar el comentari que hi ha en el capítol dedicat al model de llengua : supra, apartat 
7.7.4.12, pàgs. 546 i ss. 
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gràfic 1: tendències de la seguretat en l’ús de davall / 
baix 
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la forma normativa (36.9%), tampoc no s’observen diferències significatives entre els 
diferents grups d’alumnes. L’anàlisi de les coincidències o divergències entre les 
preferències i els usos (gràfic 1)952 mostra la major seguretat del grup castellanoparlant 
escolaritzat en castellà en l’ús de la forma no normativa baix (44.1% del total del grup), 
que és paral·lela a l’ús que en fa el castellà, i la inseguretat del grup castellanoparlant 
escolaritzat en català que considera preferible davall tot i emprar habitualment baix 
(28.6%).953 Tot plegat sembla mostrar un alt grau de desconeixement de l’ús normatiu 
d’aquesta preposició, ja que les preferències i els usos no mostren un patró clar de 
distribució. 

La seguretat en l’ús de davall o baix està relacionada amb el lloc de 
residència (p = 0.00020), en el sentit que els alumnes de Xixona presenten una notable 
seguretat (54.1%) en l’ús de davall, mentre que els d’Alacant i els de Mutxamel són els 
més segurs en l’ús de baix (47.6% i 50% respectivament).954 Aquesta diferència segons 
la localitat reflecteix l’ús habitual que es fa de la variant davall a la població de Xixona, 
que s’ha comentat anteriorment en el capítol dedicat al model de llengua. 

                                                 
952 Les etiquetes de les columnes en els gràfics d’aquest apèndix s’interpreten fàcilment si es té present 

que en cada variable individual la forma normativa (o més formal, o valenciana) apareix en primer lloc 
(1a) i la forma no normativa (o menys formal, o no valenciana) apareix en segon lloc (2a), i que primer es 
fa referència a la valoració de la forma lingüística i en segon lloc a l’ús que se’n fa. Així, per exemple, 
“Segur : 1a i 1a” es refereix al percentatge de casos en què l’alumnat considera preferible la primera forma 
(normativa) i la utilitza ; “Segur : 2a i 2a” es refereix al percentatge de casos en què l’alumnat considera 
preferible la segona forma (no normativa) i la utilitza ; “Insegur : 1a i 2a” indica el percentatge de casos en 
què es considera preferible la primera forma (normativa) però s’usa la 2a (no normativa) ; i “Insegur : 2a i 
1a” indica el percentatge de casos en què es considera preferible la segona forma (no normativa) però 
s’usa la 1a (normativa). 

953 Es pot consultar l’anàlisi estadística (taula de contingència) en la figura 16 de l’annex a la seguretat 
lingüística. Les valoracions de les diferències entre els grups s’han fet a partir de l’anàlisi dels residus 
tipificats i corregits. En cada figura apareixen normalment 4 taules de contingència : la primera mostra les 
respostes de cada grup d’alumnes a la primera part del test de seguretat lingüística (forma millor o 
preferida) ; la segona presenta les respostes a la segona part del test (forma utilitzada habitualment) ; la 
tercera mostra la seguretat lingüístic, tot indicant si les respostes a les dues parts del test són iguals o 
diferents ; per últim, la quarta presenta el sentit de les diferències o les coincidències de les dues parts del 
test (tendències). 

954 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 17 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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L’adverbi de manera (així / aixina) 

L’ús del col·loquialisme aixina no pot considerar-se normatiu, encara que puga 
ser tolerable en la parla informal.955 Aquesta vegada la majoria dels alumnes sí que 
expressa una clara preferència per la forma normativa (83.2%) enfront de la col·loquial 
(16.8%), però no s’observen diferències clares entre els grups. El grup d’alumnes 
catalanoparlants i bilingües escolaritzats en castellà destaca en l’ús de la variant col·lo-
quial (71.4%). Aquest resultat és 
coherent amb els percentatges d’ús 
d’aquest grup –també superiors– que 
s’han obtingut en l’enquesta sobre el 
model de llengua.956 L’índex de 
seguretat lingüística global és del 
59.9%, i s’orienta sobretot a l’ús de la 
variant normativa (50.7%). En el gràfic 
2 s’observa que el grup d’alumnes 
bilingües i catalanoparlants escola-
ritzats en el programa monolingüe des-
taca per la menor seguretat en l’ús de la 
forma així i la major inseguretat en el 
sentit de considerar preferible la forma així però utilitzar habitualment aixina, però 
l’anàlisi de les dades no permet demostrar que aquestes diferències siguen estadísti-
cament significatives, segurament perquè aquest grup és el que compta amb menys 
individus.957 

La seguretat en l’ús d’aquest adverbi de manera està relacionada amb altres 
variables relacionades amb la catalanitat lingüística i amb la identitat valenciana. Així, 
els alumnes més insegurs perquè consideren que és millor la forma col·loquial aixina 
però recorden utilitzar més la forma normativa així es caracteritzen per parlar castellà 

                                                 
955 Es pot consultar el comentari que hi ha en el capítol dedicat al model de llengua : supra, apartat 

7.7.4.7 pàgs. 537 i ss. 
956 En l’enquesta, però, l’ús de la forma aixina en aquest grup és menor (57.1%) que el que recorden 

utilitzar en el test de seguretat. Aquestes diferències –i les que continuaran apareixent– entre l’ús recordat 
en el test de seguretat i l’ús arreplegat en l’enquesta sobre el model de llengua poden explicar-se pel 
diferent registre implicat : mentre que el test sobre la seguretat lingüística pregunta per la forma utilitzada 
habitualment (és a dir, l’ús general que pot ser formal o informal), l’enquesta sobre el model de llengua 
arreplega l’ús formal de la llengua. 

957 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 18 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 2 : tendències de la seguretat en l’ús de l’adverbi 
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amb els pares, no utilitzar mai la llengua catalana, sentir parlar únicament castellà en 
l’entorn, identificar-se com a valencians entre gens i a mitges i no tenir una bona actitud 
envers la llengua catalana.958 

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

Ni la normativa ni les propostes d’estàndard oral accepten l’ús de se en comptes 
de li en les combinacions de pronoms febles. Els resultats del test de seguretat 
lingüística mostren que el 67.6% dels alumnes considera preferible la combinació 
normativa enfront del 32.4% que considera preferible la combinació castellanitzant. Hi 
ha diferències significatives entre els grups pel que fa a la valoració de les formes més 
adequades (p = 0.01910), tot destacant 
el fet que el alumnes castellanoparlants 
escolaritzats en castellà es decanten 
significativament per la combinació se 
la (48.5%) mentre que, per contra, els 
alumnes de bilingües i de primera 
llengua catalana escolaritzats en 
castellà consideren preferible la combi-
nació li la (92.9%). Pel que fa a l’ús 
recordat també hi ha diferències signi-
ficatives entre els grups (p < 0.00001), 
destacant molt fortament l’ús de la 
combinació se la entre els alumnes 
castellanoparlants de línia en castellà front a l’ús predominant de li la en els altres grups, 
especialment en el grup d’alumnes bilingües i catalanoparlants escolaritzats en català.959 

Hi ha un índex global del seguretat del 66% en l’ús d’aquesta combinació de 
pronoms, que s’orienta clarament a la utilització de la combinació normativa (48.2%), 
però hi ha diferències estadísticament significatives entre les grups (p = 0.00520), 

                                                 
958 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 19 de l’annex a la seguretat lingüística. S’utilitza la 

variable referida a l’actitud envers la llengua catalana –que originàriament és numèrica i contínua– 
recodificada en quatre categories (s’ha segmentat pels valors dels quartils). Igualment s’han recodificat 
pels quartils les variables referides al Coeficient de Bilingüitat (Coebilin) i la percepció de la unitat 
supradialectal de la llengua catalana per tal de poder-les incloure en les taules de contingència 

959 Es poden comparar els resultats amb els obtinguts en l’enquesta sobre el model de llengua (supra, 
apartat 7.7.4.14.2.1.3, pàgs 574 i ss.). 
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destacant l’elevada inseguretat dels alumnes de primera llengua castellana escolaritzats 
en castellà (51.5%). L’anàlisi del sentit de la seguretat (gràfic 3) mostra que els alumnes 
castellanoparlants dels programes monolingües es caracteritzen tant per la seguretat en 
l’ús de la combinació se la (33.3%) com per la preferència de la combinació li la 
contraposada a l’ús de se la (36.4%), mentre que els alumnes bilingües i 
catalanoparlants escolaritzats en castellà mostren una elevada seguretat en l’ús de la 
combinació normativa (78.6%), que també apareix en els grups bilingüe (67.6%) i 
catalanoparlant (62.5%) escolaritzats en els programes bilingües. En resum, es veu que 
el desconeixement de la normativa i la inseguretat lingüística en l’ús d’aquesta variable 
se centren sobretot en els alumnes castellanoparlants, especialment en els que estan 
escolaritzats en la seua pròpia llengua.960 

L’estudi de les relacions amb altres variables mostra que la seguretat en l’ús 
d’aquesta combinació de pronoms està relacionada amb les variables relacionades amb 
el grau de catalanitat lingüística dels alumnes (primera llengua, llengua familiar,961 àmbit 
d’aprenentatge del català, ús d’aquesta llengua, Coeficient de Bilingüitat, actitud envers 
el català, autoadscripció a un grup lingüístic i identitat valenciana) i el context (població 
de residència), en el sentit que hi ha una major seguretat en l’ús de la combinació li la 
en els alumnes amb un major grau de catalanitat lingüística i en els alumnes que 
resideixen en els contextos on s’utilitza més la llengua catalana (Xixona). Per contra, els 
alumnes de primera llengua castellana, que han aprés el català a l’escola, amb un 
Coeficient de Bilingüitat decantat cap al predomini de la llengua castellana i que viuen a 
Alacant són els més segurs en l’ús de la combinació acastellanada se la.962 

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

directe (en / ∅) 

S’ha comentat en l’apartat dedicat a l’estudi del model de llengua que les 
propostes d’estàndard oral recomanen l’ús del pronom en, sobretot en funcions com la 
que s’investiga (complement directe) en què sol aparéixer col·loquialment (Polanco, 
1990 : 79-80). L’elisió del pronom en aquest context no és acceptable des del punt de 

                                                 
960 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 20 de l’annex a la seguretat lingüística. 
961 S’ha triat com a indicador de l’ús familiar de la llengua la variable que indica la llengua que parlen 

els alumnes als seus pares. 
962 Es pot veure l’anàlisi estadística (figura 21 de l’annex a la seguretat lingüística) per a més informació 

sobre aquestes relacions entre variables.  
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vista normatiu. Els resultats obtinguts mostren un índex de seguretat en l’ús d’aquest 
pronom feble del 69.7%, però aquesta seguretat està dividida entre els alumnes que 
consideren preferible l’ús del pronom i afirmen utilitzar-lo habitualment (35.9%) i els 
alumnes que consideren preferible l’elisió i no usen el pronom (33.8%). El 61.5% dels 
enquestats consideren preferible l’ús del pronom, front a un 38.5% d’alumnes desconei-
xedors d’aquest aspecte de la normativa. Hi ha diferències significatives entre grups 
(p = 0.00050), destacant el desconeixement dels alumnes castellanoparlants escolaritzats 
en la seua llengua (el 64.7% considera preferible l’elisió) front a la major consciència de 
la resta de grups, especialment dels alumnes bilingües escolaritzats en català (el 85.3% 
considera més adequat l’ús del pronom). Les diferències obtingudes entre els grups en 
l’ús declarat són menors i no són massa coincidents amb els resultats obtinguts en 
l’enquesta sobre el model de llengua.963  

L’anàlisi de les tendències dins de la seguretat (gràfic 4) mostra que el grup de 
primera llengua castellana escolaritzat en castellà destaca per una elevada seguretat en 
l’ús de la variant no normativa (58.8%), 
mentre que el grup bilingüe escolaritzat 
en català destaca per una major 
seguretat que la resta de grups en l’ús 
del pronom en (50%).964 

Pel que fa a la relació amb 
d’altres variables, es veu que la 
seguretat en l’ús o l’elisió del pronom 
feble en es relaciona amb la primera 
llengua i amb la població de residència, 
en el sentit que els alumnes de primera 
llengua castellana i els que resideixen a 
Alacant (context més castellanitzat) són els que presenten una major seguretat 
lingüística en l’elisió no normativa del pronom en (45.2% i 50% respectivament). També 
hi ha relació amb l’actitud envers el català, ja que són els alumnes que tenen una actitud 

                                                 
963 Supra, apartat 7.7.4.14.1.6, pàgs. 562 i ss. 
964 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 22 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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més positiva envers aquesta llengua els que destaquen per ser més insegurs en el sentit 
de reconéixer la forma normativa però usar la no normativa.965 

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

Totes dues formes poden considerar-se tradicionals, però en el context estudiat 
(“en la classe només hi ha (n’hi ha) una pissarra”) l’ús del pronom feble en és 
pleonàstic, i per tant poc recomanable 
des d’un punt de vista normatiu (Valor, 
19842 : 48-50). La major part dels 
alumnes consideren preferible l’ús de 
la forma normativa (83.9%), i un per-
centatge menor (62%), però també ma-
joritari, declara utilitzar-la habi-
tualment. L’índex de seguretat en l’ús 
d’aquestes variants és del 67.6%, 
majoritàriament en el sentit de la 
variant no pleonàstica (57%). Malgrat 
que no hi ha diferències 
estadísticament significatives entre els 
grups d’alumnes ni per a la seguretat considerada globalment ni tampoc per a les tendèn-
cies de la seguretat o la inseguretat entre els diferents grups d’alumnes,966 es pot veure 
en el gràfic 5 que el grup d’alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe presenta percentatges superiors de seguretat en l’ús de la variant n’hi ha 
que la resta de grups. 

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

La concordança de la forma impersonal del verb haver amb els complements en 
plural es considera no normativa, encara que hi ha veus des de Fabra mateix (198411 : 
66) que aconsellen benevolència davant d’aquest fenomen lingüístic.967 En general, els 

                                                 
965 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 23 de l’annex a la seguretat lingüística. 
966 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 24 de l’annex a la seguretat lingüística. 
967 Altres autors que advoquen per aquesta benevolència, encara que en diferent grau, són Solà (1994 : 

21-26), que afirma que s’ha de modificar la normativa sobre aquest punt, o Badia (1994 : 301), que malgrat 
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gràfic 5 : tendències de la seguretat en l’ús de : hi ha /  
n’hi ha 
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alumnes enquestats presenten un índex de seguretat del 74.5% en aquesta variable, però 
decantat clarament a favor de la forma habitual no normativa (60.3%), mentre que la 
seguretat a favor de la forma normativa és molt reduïda (14.2%). El coneixement de la 
normativa, reflectit en la preferència per la forma sense concordança, és també reduït 
(24.5%, front al 75.5% que considera preferible la concordança). Les comparacions 
entre grups no mostren en general diferències significatives. De fet, són els alumnes 
castellanoparlants escolaritzats en castellà els que en major grau consideren preferible la 
no concordança (38.2%) i afirmen no realitzar-la habitualment (47.1%). També és 
aquest grup el més segur en l’ús de la forma normativa (gràfic 6), encara que l’índex de 
seguretat no deixa de ser molt baix (29.4%). Pel que fa a la inseguretat, destaca una 
mica el grup bilingüe escolaritzat en català (38.2%), però la seua inseguretat no té un 
sentit definit.968 

És interessant assenyalar l’existència de relació entre la seguretat en l’ús 
d’aquesta variable lingüística i la classe social (p = 0.01960). De fet, s’observa que els 
alumnes de classe mitjana-alta i alta 
són significativament més segurs en 
l’ús de la forma normativa (33.3%), 
amb un percentatge de seguretat 
idèntic al que manifesten en l’ús de la 
forma no normativa (33.3%), mentre 
que els alumnes de classe treballadora 
són els que expressen un percentatge 
menor de seguretat en l’ús de la variant 
normativa (2.9%). També hi ha relació 
entre aquesta variable i el context, ja 
que els alumnes d’Alacant són els que 
mostren una major seguretat en l’ús de 
la forma normativa (28.6%), mentre que els de Xixona són els que presenten una 
seguretat més elevada en l’ús de la forma no normativa (73.8%). Igualment, els alumnes 
que senten parlar més el castellà en l’entorn on viuen presenten una major seguretat en 
l’ús de la forma sense concordar (25.9%), mentre que els que senten parlar igualment les 

                                                                                                                                               
que afirma que no es pot admetre aquesta construcció també aconsella “d’adoptar una actitud d’una certa 
flexibilitat davant aquesta falta”. 

968 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 25 de l’annex a la seguretat lingüística 
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gràfic 6 : tendències de la seguretat en la realització de 
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dues llengües o sobretot senten el català destaquen per la seguretat en l’ús de la forma 
amb concordança (71.4% i 74.2% respectivament).969 

Ús del pronom adverbial hi en funció de complement circumstancial de lloc 

(hi / ∅ ) 

L’elisió del pronom hi en aquest context no és normativament acceptable, 
encara que és tradicional en el parlar 
valencià. Per això, s’ha vist que la 
proposta d’estàndard oral de Polanco 
(1990 : 80) recomana un ús limitat i 
progressiu del pronom hi en la funció 
que s’investiga.970 Les preferències dels 
alumnes enquestats estan decantades a 
favor de l’elisió (41.5% a favor de l’ús i 
58.5% a favor de l’elisió), i si bé s’ob-
serven percentatges més elevats de pre-
ferència per la forma normativa entre 
els alumnes dels programes educatius 
bilingües, les diferències no arriben a 
ser significatives. L’ús es decanta també globalment (77.6%) envers la forma no 
normativa, sense que hi haja diferències significatives entre els grups. L’índex de 
seguretat lingüística en l’ús d’aquesta variable és del 61.3%, però el sentit majoritari 
d’aquesta seguretat és en l’elisió del pronom (48.6%), front a un percentatge reduït 
d’alumnes que consideren preferible l’ús de hi en aquest context i, a més, afirmen 
emprar-lo (12.7%).971 En el gràfic 7 s’observa una major seguretat en l’ús de la forma 
tradicional no normativa (71.4%) en el grup d’alumnes bilingües familiars i 
catalanoparlants del programa monolingüe, i una major inseguretat en el sentit de 
considerar preferible l’ús de pronom però no utilitzar-lo habitualment en el grup 

                                                 
969 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 26 de l’annex a la seguretat lingüística. 
970 Supra, pàg. 566. 
971 En l’enquesta sobre el model de llengua només han emprat el pronom adverbial hi en aquest context el 

10.7% dels alumnes, que es concentren sobretot en el grup de primera llengua catalana escolaritzats en 
programes bilingües (23.5%). Es pot consultar supra, apartat, 7.7.4.14.1.7, pàgs. 565 i ss. 
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gràfic 7 : tendències de la seguretat en l’ús locatiu del 

pronom adverbial hi (hi / ∅) 
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catalanoparlant del programa bilingüe (40.6%), però en tot cas aquestes diferències que 
s’observen entre els grups no són estadísticament significatives.972 

L’ús o l’elisió d’aquest pronom adverbial està relacionat amb algunes variables 
que indiquen el grau de catalanitat lingüística (llengua preferida, adscripció a un grup 
lingüístic, Coeficient de Bilingüitat i actitud lingüística), en el sentit que els alumnes que 
prefereixen la llengua catalana, s’autoconsideren més catalanoparlants, tenen un 
Coeficient de Bilingüitat més decantat envers l’equilibri lingüístic i una bona actitud cap 
a la llengua catalana són els més insegurs en el sentit de considerar més adequada la 
forma normativa però usar habitualment la forma col·loquial amb elisió. També sembla 
haver-hi relació amb el grau d’identitat espanyola, ja que els alumnes que no es 
consideren gens espanyols mostren una seguretat elevada en l’ús de la forma normativa 
(38.5%), mentre que els que es consideren molt espanyols mostren també una seguretat 
molt alta, però en l’ús de la variant no normativa (67.9%).973 

Forma del pronom datiu de tercera persona plural els (–los /–lis ) 

L’ús de lis com a plural de li no és normativament acceptable (IEC, 1993 : 23). 
Malgrat això, gairebé dues terceres parts dels alumnes (62.7%) consideren preferible la 
forma lis, encara que declaren utilitzar-
la una mica menys de la meitat 
(44.8%).974 L’índex de seguretat 
lingüística en l’ús d’aquesta variable és 
del 59.2%, i el sentit de la seguretat 
indica que existeix una seguretat major 
en l’ús de la forma innovada no 
normativa (33.1%) que en l’ús de la 
forma normativa (26.1%). L’anàlisi de 
les tendències entre els grups no mostra 
diferències significatives ni en les 
preferències, ni en l’ús, i tampoc en 

                                                 
972 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 27 de l’annex a la seguretat lingüística. 
973 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 28 de l’annex a la seguretat lingüística. 
974 Aquesta xifra contrasta amb el 62.4% que s’ha arreplegat en l’enquesta sobre el model de llengua. 
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gràfic 8 : tendències de la seguretat en l’ús de –los / –lis 
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l’índex de seguretat o les tendències d’aquesta seguretat (gràfic 8).975 La comparació 
amb altres variables només permet assenyalar la relació que hi ha entre la seguretat en 
l’ús del pronom i el sexe, ja que hi ha una major seguretat en l’ús de la forma innovada 
no normativa entre les xiques (43.8%) que no entre els xics (21.7%), que es pot 
interpretar com un resultat del caràcter innovador que se sol atribuir a la parla 
femenina.976 

L’adverbi de quantitat gens (gens / res) 

L’ús del pronom res en comptes de gens no és acceptable en la llengua formal, 
ni pot considerar-se normatiu. La majoria dels alumnes considera preferible l’ús de gens 
en aquest context (83%), però només un 45.1% assegura que l’usa habitualment.977 
L’índex de seguretat en l’ús d’aquest adverbi és del 53.6%, i el sentit de la seguretat 
indica que predomina l’ús normatiu (41.4%) sobre el no normatiu (12.1%). Les 
diferències entre els grups pel que fa al coneixement de la norma i a la seguretat no són 
estadísticament significatives, però sí que ho són les diferències per a l’ús recordat, amb 
un resultat sorprenent : són els alumnes catalanoparlants escolaritzats en els programes 
bilingües els que afirmen utilitzar més la forma res (75.8%), quan en l’enquesta sobre el 
model de llengua aquests mateixos alumnes utilitzaven majoritàriament gens en el 
mateix context (73.5%).978 Per tant, el resultat es tradueix en una major inseguretat en 
aquest grup en el sentit de considerar preferible la forma normativa però utilitzar 
habitualment la forma no normativa (59.4%). El gràfic 9 permet apreciar que el grup 
bilingüe familiar i catalanoparlant escolaritzat en castellà presenta també una inseguretat 
elevada (57.1%) en el mateix sentit, encara que en aquest cas l’anàlisi estadística no 
permet determinar que les diferències no siguen degudes a l’atzar.979 

                                                 
975 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 29 de l’annex a la seguretat lingüística. 
976 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 30 de l’annex a la seguretat lingüística. 
977 El percentatge d’ús arreplegat en l’enquesta és molt superior (82.1%). 
978 De tota manera, cal tenir en compte que la resta de grups mostren en l’enquesta sobre el model de 

llengua percentatges superiors d’ús de gens que els alumnes catalanoparlants escolaritzats en català 
(supra, apartat, 7.7.4.9.1, pàgs. 540 i ss.). 

979 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 31 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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L’anàlisi de les relacions amb altres variables indica que l’ús de gens o res està 
lligat a algunes variables que indiquen la catalanitat lingüística i la identitat valenciana 
dels alumnes (ús habitual de la llengua, 
llengua preferida, autoadscripció a un 
grup lingüístic i grau d’identitat valen-
ciana). Així, els alumnes més insegurs 
en el sentit que jutgen que és preferible 
la forma normativa però usen la no nor-
mativa són els que utilitzen sempre el 
català (66.7%), tenen com a llengua 
preferida el català (63.9%), s’auto-
consideren catalanoparlants (60%) i 
s’identifiquen com a totalment valen-
cians (54.2%).980 

La conjunció final perquè (perquè / per a què) 

La normativa catalana des de Fabra (19337 : 134) estableix l’ús de perquè com a 
conjunció final. Sanchis Guarner (1950 : 292-293) explica que “cal rebutjar per 
incorrecta la composició per a que amb 
valor de locució conjuntiva final”. 
L’índex global de seguretat expressat 
pels alumnes enquestats és del 73.9%, 
però aquesta seguretat es basa en la 
preferència i la utilització de la forma 
no normativa (69%). De fet, el 73.2% 
de l’alumnat considera preferible la 
locució per a què, i el 90.9% afirma 
utilitzar-la habitualment. Mentre que 
les diferències de la valoració de la 
preferència que hi ha entre els grups no 
són significatives, sí que ho són els usos 
que declaren. En aquest aspecte destaca el fet que els alumnes castellanoparlants 
escolaritzats en el programa monolingüe són els que afirmen utilitzar la forma normativa 

                                                 
980 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 32 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 9 : tendències de la seguretat en l’ús de l’adverbi 
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gràfic 10 : tendències de la seguretat en l’ús de la 

conjunció final perquè (perquè / per a què) 
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perquè en una major proporció (20.6%), mentre que són els alumnes catalanoparlants 
escolaritzats en els programes bilingües els que afirmen utilitzar més la locució 
conjuntiva no normativa per a què (100%).  

Aquests resultats es traslladen a l’anàlisi de les tendències dins de la seguretat 
(gràfic 10) : els alumnes castellanoparlants escolaritzats en castellà són els que 
expressen una seguretat relativa major en l’ús de la forma normativa (11.8%), mentre 
que els alumnes catalanoparlants escolaritzats en la seua pròpia llengua són els que 
expressen una seguretat major basada en l’ús de la forma no normativa (84.4%).981 

Ús del verb ser amb valor locatiu (ser / estar) 

S’ha analitzat la seguretat en l’ús del verb ser (o la substitució per estar) amb 
valor locatiu. Com s’ha comentat en el capítol sobre el model de llengua,982 només és 
acceptable normativament l’ús de ser amb aquest sentit, encara que al País Valencià 
aquest ús sembla que està pràcticament perdut. Hi ha una majoria d’alumnes (61.3%) 
que valoren com a més adequat l’ús de ser en aquest context, però majoritàriament 
recorden utilitzar estar (73.4%).983 Mentre que en la valoració de la forma preferible no 
hi ha diferències significatives entre els grups, si que n’hi ha en l’ús recordat, en el sentit 
que són els alumnes catalanoparlants escolaritzats en els programes bilingües els que 
afirmen utilitzar estar en un 
percentatge major (90.9%). De tota 
manera, l’ús declarat per aquest grup 
d’alumnes és molt semblant al que s’ha 
obtingut en l’enquesta sobre el model 
de llengua (el 88.2% dels alumnes 
d’aquest grup van emprar el verb estar 
i el 11.8% el verb ser), mentre que l’ús 
que declara la resta de grups és molt di-
vergent del d’aquella enquesta, cosa 
que indueix a sospitar que en realitat el 
grup catalanoparlant dels programes 

                                                 
981 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 33 de l’annex a la seguretat lingüística. 
982 Supra, apartat 7.7.4.15.7, pàgs. 603 i ss. 
983 En l’enquesta sobre el model de llengua l’ús d’estar és molt més majoritari (93.8%). 
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gràfic 11 : tendències de la seguretat en l’ús de ser / 
estar 
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bilingües expressa una major consciència sobre l’ús real d’aquesta variable que no els 
altres grups. L’índex general de seguretat és del 51.4%, i es dóna sobretot a favor de la 
forma no normativa (31.7%). Per últim, l’anàlisi de les tendències de la seguretat segons 
els grups (gràfic 11) no mostra diferències significatives, encara que en el gràfic 
s’aprecia una major inseguretat del grup bilingüe familiar i catalanoparlant escolaritzat 
en castellà en el sentit de considerar preferible l’ús de ser però utilitzar habitualment 
estar (64.3%).984 

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

que) 

La normativa no accepta l’ús de la perífrasi castellanitzant tenir que per a 
expressar l’obligació.985 Els alumnes semblen ser conscients d’aquest precepte, ja que la 
majoria (83.2%) considera preferible la perífrasi haver de, sense que hi haja diferències 
importants entre els diferents grups d’alumnes. Pel que fa a l’ús recordat, només el 43% 
dels alumnes reconeix utilitzar la forma normativa, i en aquest cas sí que hi ha 
diferències significatives entre els grups d’alumnes (p = 0.00670), destacant l’alt 
percentatge d’alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües que 
reconeixen emprar la perífrasi tenir que (78.8%). Aquest resultat pot ser, almenys en 
part, resultat de la major consciència 
lingüística d’aquest grup. Com a 
conseqüència del que s’acaba de veure, 
l’índex global de seguretat lingüística és 
modest (45.8%), i si bé destaca la 
seguretat dels alumnes castellano-
parlants dels programes bilingües 
(60.7%), les diferències que hi ha entre 
els grups no són estadísticament signi-
ficatives. L’anàlisi de les tendències de 
la seguretat (gràfic 12) permet 
comprovar la inseguretat elevada dels 
alumnes del grup bilingüe i catalano-
parlant dels programes monolingües i 

                                                 
984 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 34 de l’annex a la seguretat lingüística. 
985 Supra, apartat 7.7.4.15.10, pàgs. 607 i ss. 
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gràfic 12 : tendències de la seguretat en l’expressió de 

l’obligació personal (haver de + infinitiu / tenir que + 
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del grup catalanoparlant del programa bilingüe en el sentit de considerar preferible la 
forma normativa però usar habitualment la no normativa (71.4% i 60.6% respecti-
vament), i el baix percentatge de seguretat en l’ús de variant normativa dels alumnes 
d’aquests mateixos programes (21.4% i 18.2% respectivament).986  

L’ús de la perífrasi d’obligació està relacionat amb les variables relacionades 
amb la catalanitat lingüística dels alumnes. Així, els alumnes que tenen com a primera 
llengua el català, s’autoconsideren catalanoparlants, parlen català amb els pares, 
utilitzen sempre el català, és aquesta la seua llengua preferida i s’identifiquen com a 
totalment valencians són els més insegurs en el sentit que reconeixen la forma normativa 
com a preferible però utilitzen la no normativa. Per contra, els alumnes més castellanit-
zats (de primera llengua castellana, que s’autoconsideren castellanoparlants, parlen 
castellà amb els pares, utilitzen el català poques vegades, el castellà és la seua llengua 
preferida i es consideren poc valencians) són els que expressen més seguretat en l’ús de 
la forma normativa.987 

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

L’ús de la perífrasi anar a + infinitiu amb el valor de futur immediat sol 
considerar-se inadequat, i és poc acceptable des d’un punt de vista normatiu.988 Els 
alumnes són conscients majoritàriament d’aquest fenomen, ja que la majoria dels 
enquestats (86.6%) considera preferible utilitzar el futur amb aquesta funció. Malgrat 
això, l’ús que declaren és inferior (64.1%) a la consciència d’adequació.989 En tots dos 
casos no hi ha diferències d’entitat entre els diferents grups d’alumnes. L’índex global 
de seguretat és del 61%, i es dóna sobretot en la coincidència entre preferència i ús de la 
forma normativa (56%). L’anàlisi de la seguretat mostra diferències entre els grups que 
no arriben a ser estadísticament significatives.990 

                                                 
986 En el gràfic també s’observa la tendència que hi ha entre els alumnes dels programes bilingües a 

disminuir la seguretat en l’ús de la forma normativa i a augmentar correlativament la inseguretat per 
considerar preferible haver de però usar la perífrasi tenir que en la mesura que hi ha una major presència 
del català com a primera llengua. Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 35 de l’annex a la 
seguretat lingüística. 

987 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 36 de l’annex a la seguretat lingüística. 
988 Fabra, 198411 : 88 : Badia, 1994 : 615. 
989 L’ús global que s’ha arreplegat en l’enquesta sobre el model de llengua és del 73.9%. 
990 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 37 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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S’ha descobert que hi ha relació 
entre aquesta variable lingüística i la 
classe social (p = 0.01370), en el sentit 
que els alumnes de classe treballadora 
expressen una seguretat relativament 
elevada (i estadísticament significativa) 
en l’ús de la perífrasi no normativa 
(14.7%) mentre que els alumnes de 
classe mitjana-alta i alta mostren el 
major grau de seguretat en l’ús de la 
forma verbal normativa (80%).991 

 

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

La normativa proscriu l’aparició de la preposició de davant de la conjunció que 
(Fabra, 19337 : 117). Els alumnes, però, 
no són conscients d’aquesta 
proscripció, ja que molt 
majoritàriament (85.3%) consideren 
preferible la forma de + que, i la 
utilitzen també majoritàriament 
(78.3%). En conseqüència, l’índex glo-
bal de seguretat és elevat (79%), però 
en el sentit contrari al que indica la 
normativa (71.3%). L’anàlisi 
estadística indica que no hi ha 
diferències de les tendències de la 
seguretat entre els grups que siguen 
estadísticament significatives,992 però en tot cas es pot comprovar en el gràfic 14 la 
major tendència dels dos grups d’alumnes de primera llengua castellana a la seguretat en 

                                                 
991 Es pot consultar la taula de contingència en la figura 38 de l’annex a la seguretat lingüística. 
992 Es poden consultar les anàlisis estadístiques en la figura 39 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 14 : tendències de la seguretat en l’ús de : ∅ + que 
/ de + que 
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l’ús de la forma normativa i a la inseguretat per considerar preferible la forma normativa 
però emprar la no normativa. 

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

L’alumnat és majoritàriament conscient (72.3%) de l’ús de la preposició a 
davant dels topònims recomanat per la normativa (Fabra, 19337 : 114-155), però utilitza 
més la preposició en amb aquesta 
funció (60.1%). En conseqüència, la 
seguretat global és reduïda (53.2%), i 
només un 32.6% dels alumnes són 
conscients de la norma i la segueixen 
habitualment. Les diferències entre els 
grups són poc significatives des d’un 
punt de vista estadístic. De tota manera 
cal destacar (gràfic 15) que hi ha una 
proporció relativament elevada 
d’alumnes bilingües i catalanoparlants 
escolaritzats en el programa 
monolingüe que usen la preposició en 
davant dels topònims (85.7%), i que també hi ha una seguretat lingüística més elevada 
(71.4%) en el grup d’alumnes de primera llengua castellana escolaritzat en els programa 
bilingüe que, a més, es decanta sobretot a favor de l’ús normatiu (50%).993  

Hi ha relació entre aquesta variable i la competència en l’expressió oral en 
català : els alumnes que afirmen parlar català “bé” són relativament més segurs en el 
sentit expressat per la normativa (40.3%), mentre que els que afirmen parlar català 
“molt bé” són els més insegurs perquè usen la preposició a malgrat desconéixer la 
norma (14.8%).994 

                                                 
993 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 40 de l’annex a la seguretat lingüística 
994 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 41 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 15 : tendències de la seguretat en l’ús de la prepo-

sició a davant dels topònims (a + topònim / en + 
topònim) 
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Expressió de la probabilitat (deure / condicional o futur) 

La normativa considera en l’actualitat que el verb deure s’ha de fer servir per a 
expressar la probabilitat, i jutja castellanitzants altres usos, com ara la utilització del 
condicional per a expressar la pro-
babilitat en temps passat o del futur per 
a expressar la probabilitat en temps 
present (Badia, 1994 : 613). La major 
part dels alumnes enquestats considera 
preferible la forma no normativa 
(69.9%) i, a més, també recorden utilit-
zar-la preferentment (78.2%). Pel que 
fa a les diferències entre els grups, no 
són en conjunt estadísticament 
significatives, però destaca l’elevat 
percentatge d’alumnes castellano-
parlants escolaritzats en la seua llengua 
que considera preferible la forma normativa (47.1%).995 En conseqüència, l’índex global 
de seguretat lingüística és del 73.2%, i s’inclina majoritàriament a favor de la forma no 
normativa (60.6%). Pel que fa a les tendències de la seguretat, no s’hi observen 
diferències globals significatives entre els diferents grups d’alumnes (gràfic 16), però és 
remarcable la major seguretat en l’ús de la forma normativa del grup d’alumnes 
castellanoparlants escolaritzats en castellà (23.5%).996 

                                                 
995 Davant de resultats com aquest caldria preguntar-se si els alumnes amb menor coneixement i ús del 

català (castellanoparlants escolaritzats en programes monolingües) no tenen tendència, si més no en algunes 
variables, a considerar preferibles aquells usos lingüístics en català que valoren com a més diferents del 
castellà o d’ús menys freqüent. Una altra possible explicació és que en els programes monolingües la 
metodologia d’ensenyament del català siga diferent a la dels programes bilingües. Així, en els programes 
monolingües es basaria més en una gramàtica explicita de tipus prescriptiu, mentre que en els programes 
bilingües l’ús funcional de la llengua catalana implicaria un model d’aprenentatge basat en una gramàtica 
implícita amb un grau menor d’estudi de la normativa. De tota manera, l’explicació més plausible és que es 
tracta d’una manca de competència sociolingüística deguda a l’ús escàs de la llengua catalana, que duu a 
valorar les preferències lingüístiques de manera diferent a la de la resta d’alumnes, que utilitzen més 
aquesta llengua. 

996 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 42 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 16 : tendències de la seguretat de l’expressió de la 

probabilitat : deu ser / serà (o devien ser / serien) 
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Ús de les preposicions a i en davant d’infinitiu (a + infinitiu / en + infinitiu) 

La normativa estableix que davant d’infinitiu la preposició en ha de canviar-se 
per la preposició a (Fabra, 19337 : 119). Els alumnes desconeixen majoritàriament 
aquest aspecte de la normativa, ja que 
el 74.8% considera preferible la 
construcció en + infinitiu, i l’ús també 
segueix aquesta pauta : el 87.4% de 
l’alumnat enquestat afirma usar la 
construcció no normativa, sense que hi 
haja diferències significatives entre els 
grups tant en el coneixement de la 
norma com en l’ús de la variable. 
L’índex global de seguretat és del 
67.8%, i expressa majoritàriament la 
coincidència entre la preferència i l’ús 
de la construcció en + infinitiu (65%). 
L’examen de les tendències dins de la seguretat o la inseguretat (gràfic 17) no mostra 
diferències significatives entre els grups.997 

L’ús de les preposicions davant de l’infinitiu està relacionat amb el sexe 
(p = 0.01030), ja que els xics semblen més segurs en l’ús de la forma normativa (5.8%) 
que no les xiques (0%), i a la vegada les xiques són més insegures en considerar 
preferible la forma normativa sense utilitzar-la (31.1%). De tota manera, cal fer notar 
que la diferència de percentatges, sobretot en el primer cas, és reduïda, per la qual cosa 
aquests resultats s’han de prendre amb precaució.998 

                                                 
997 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 43 de l’annex a la seguretat lingüística. 
998 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 44 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 17 : tendències de la seguretat en l’ús de a / en + 

infinitiu  
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Concordança del participi passat (l’he vista / l’he vist) 

La normativa recomana la concordança del participi passat amb el complement 
directe quan aquest és un pronom personal feble de tercera persona (Fabra, 19337 : 96). 
La major part dels alumnes no coneix aquesta norma (60.6%), però hi ha diferències 
significatives entre els grups (p = 0.02480) : mentre el 82.4% dels alumnes de primera 
llengua castellana escolaritzats en programes monolingües la desconeixen, el 
percentatge baixa al 46.9% entre els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües. 
L’ús també mostra diferències significatives (p = 0.02410) : els alumnes 
castellanoparlants escolaritzats en castellà són els que menys recorden realitzar aquesta 
concordança (38.2%), i els alumnes castellanoparlants escolaritzats en els programes 
bilingües els que més (78.6%). L’índex general de seguretat és del 58.5%, sense que hi 
haja diferències estadísticament significatives entre els grups –encara que el grup 
d’alumnes de primera llengua catalana 
dels programes bilingües és el que 
sembla més insegur (56.3%)–, i les 
tendències de la seguretat mostren una 
gran igualtat entre els alumnes que se 
senten segurs en l’ús de la realització de 
la concordança (28.9%) i els que se 
senten segurs en la no realització 
(29.6%). L’anàlisi d’aquestes 
tendències (gràfic 18) sí que mostra 
diferències entre els grups 
(p = 0.00520), destacant la gran segu-
retat dels castellanoparlants dels programes monolingües en l’ús de la variant no 
normativa (55.9%) i la inseguretat dels alumnes catalanoparlants dels programes bilin-
gües en el sentit de reconéixer la forma més recomanable però no utilitzar-la (21.9%).999 

La seguretat en la realització de la concordança del participi passat es relaciona 
amb la competència oral i escrita dels alumnes, de manera que són els alumnes amb una 
millor competència oral i escrita (parlen i escriuen català “molt bé) els més insegurs en 
el sentit de conéixer la norma i no emprar-la, mentre que els alumnes amb una menor 
competència oral i escrita (parlen català “bé”, l’escriuen “regular” i tenen un Coeficient 

                                                 
999 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 45 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 18 : tendències de la seguretat en la concordança 

del participi passat : l’he vista / l’he vist 
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de Bilingüitat molt decantat envers el predomini del castellà) són més segurs en el sentit 
de no conéixer la norma i no utilitzar-la.1000 

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

La normativa arreplega l’ús del pronom hi per a convertir en intransitius els 
verbs de percepció (Fabra, 19337 : 42 ; Badia, 1994 : 478). Els alumnes es decanten 
lleument a favor de la forma normativa (56.7%) sense que hi haja diferències 
significatives entre els grups en aquesta 
valoració, mentre que pel que fa a l’ús 
predomina la forma no normativa 
(55%) i sí que hi ha diferències entre 
els grups (p = 0.01080) : els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilin-
gües són els que utilitzen més el 
pronom hi en aquest context (59.4%), 
mentre que els alumnes castellano-
parlants dels programes monolingües 
són els que menys l’empren 
(23.5%).1001 L’índex global de seguretat 
és reduït (56.5%) i està molt equilibrat 
entre la forma normativa (29%) i la no normativa (27.5%). L’anàlisi del gràfic 19 
permet apreciar una tendència major a la seguretat en l’ús de la variant normativa i 
tradicional a mesura que augmenta l’ús del català en el programa educatiu i la presència 
del català com a primera llengua, i un percentatge més elevat de seguretat en l’ús de la 
variant no normativa en els alumnes de primera llengua castellana del programa 
monolingüe (44.1%). L’anàlisi de dades confirma que si bé les diferències que es donen 
en les tendències de la seguretat no són globalment significatives, sí que es ratifiquen els 
percentatges elevats de seguretat en l’ús de la forma no normativa en els alumnes de 
primera llengua castellana escolaritzats en el programa monolingüe.1002 

                                                 
1000 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 46 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1001 L’ús global que declaren els alumnes és més elevat que el que s’ha arreplegat en l’enquesta sobre el 

model de llengua (31.3%). Es pot consultar supra, apartat 7.7.4.14.1.7, pàgs. 568-569. 
1002 Es poden consultar les taules estadístiques en la figura 47 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 19 : tendències de la seguretat en : no m’hi veig / 
no em veig 
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L’ús del pronom hi amb aquesta funció es relaciona amb el context (lloc de 
residència i llengua que els alumnes senten parlar al lloc on viuen) i amb moltes de les 
variables que indiquen la catalanitat lingüística dels alumnes : llengua familiar, primera 
llengua, àmbit d’aprenentatge del català i llengua preferida. Així, s’observa que els 
alumnes d’Alacant i els alumnes que senten parlar sobretot castellà en l’entorn són els 
més segurs en la manca d’utilització del pronom hi amb funció intransitiva (48.7% i 
40.4% respectivament), mentre que els alumnes de Xixona i els alumnes que senten 
parlar sobretot català en el context són els més segurs en l’ús normatiu del pronom 
(44.4% i 43.3% respectivament). Tocant al grau de catalanitat lingüística, són els 
alumnes més castellanitzats (que parlen castellà als pares, de primera llengua castellana, 
que han aprés el català a l’escola, que expressen la seua preferència lingüística pel 
castellà, amb un Coeficient de Bilingüitat molt decantat cap al predomini del castellà i 
amb una actitud envers el català mitjana-baixa) els que sistemàticament mostren nivells 
més elevats de seguretat a favor de l’ús no normatiu.1003 

Ús de lo neutre (el / lo) 

Com és sabut, la normativa del català rebutja l’ús de l’anomenat article neutre 
(Fabra, 19337 : 39). Els alumnes 
coneixen majoritàriament i sense dife-
rències significatives entre els grups 
aquesta restricció normativa (80.4%), 
però en la taula de contingència 
s’observa que els alumnes dels 
programes bilingües són més conscients 
d’aquesta proscripció. Pel que fa a l’ús, 
els alumnes que empren la variant el 
(55.2%) són molts menys que els que 
són conscients de la normativa, i sí que 
hi ha diferències entre els 
grups (p = 0.00740). Estranyament, 
destaca l’ús de la variant el en el grup d’alumnes castellans del programa monolingüe 
(73.5%), que com s’ha vist són els menys conscients de la normativa. L’índex global de 
seguretat és del 59.4%, i es concentra sobretot en l’ús normatiu (47.6%). L’anàlisi del 

                                                 
1003 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 48 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 20 : tendències de la seguretat de l’ús de l’article 

neutre : el que / lo que 
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gràfic 20 permet apreciar que els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe destaquen per presentar la menor seguretat en l’ús normatiu (21.4%) con-
trarestada perquè també presenten la major seguretat en l’ús no normatiu (35.7%). 
També s’hi observa que els alumnes catalanoparlants del programa bilingüe destaquen 
per la inseguretat que presenten deguda al fet que són conscients de quina és la variant 
preferible però utilitzen la variant no normativa (48.5%). Aquestes diferències són 
confirmades per l’anàlisi estadística.1004 

La seguretat en l’ús del pronom neutre està relacionada amb diverses variables 
sociolingüístiques, que poden agrupar-se en dos blocs ; a) llengua de l’entorn 
(p < 0.00001) : els alumnes que senten sobretot castellà en l’entorn semblen els més 
segurs en l’ús de la forma normativa (63.6%), els alumnes que senten per igual el català 
i el castellà en l’entorn són els més segurs en l’ús de la forma no normativa (24.6%), i 
els alumnes que senten sobretot el català en l’entorn són els més insegurs en el sentit de 
reconéixer la forma més adequada però emprar la col·loquial (61.3%) ; b) catalanitat lin-
güística : els alumnes de primera llengua catalana i els que prefereixen aquesta llengua 
presenten un grau elevat d’inseguretat en el sentit de reconéixer la variant normativa 
però utilitzar la no normativa (47.5% i 44.7% respectivament), mentre que els alumnes 
de primera llengua castellana i els alumnes que prefereixen la llengua dominant són els 
que, estranyament, presenten una inseguretat més elevada en el sentit de considerar més 
adequada la forma col·loquial però utilitzar la normativa (14.5% i 12.7% respec-
tivament).1005 

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

La normativa actual no accepta el canvi de gènere que és habitual en alguns 
mots d’ús corrent, com ara el front, el corrent, el dubte, la suor o el costum (IEC, 
1993 : 19). En el cas del mot costum, la major part dels alumnes no són conscients 
d’aquest ús normatiu, ja consideren preferible la variant femenina (62.9%) i la utilitzen 
majoritàriament (73.9%), sense que hi haja diferències significatives entre els grups. 
L’índex global de seguretat lingüística és del 66.2%, i es decanta envers l’ús de la forma 
no normativa (51.4%). No hi ha diferències estadísticament significatives per als 

                                                 
1004 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 49 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1005 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 50 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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diferents grups d’alumnes ni en l’índex global de seguretat ni en les tendències cap on 
s’orienta (gràfic 21).1006 

La seguretat en el gènere del mot costum es relaciona amb el sexe (els xics són 
més insegurs i les xiques més segures en l’ús de la forma col·loquial), el lloc de 
residència (els alacantins són més 
insegurs en el sentit de conéixer la 
forma normativa però no utilitzar-la i 
els xixonencs són més segurs en l’ús de 
la forma no normativa), la classe social 
(els alumnes de classe mitjana-alta i 
alta són més segurs en l’ús de la variant 
normativa) i l’actitud envers el català 
(els alumnes amb una actitud positiva 
mitjana-alta són segurs en l’ús de la 
forma no normativa, i els alumnes amb 
una actitud positiva més alta són 
insegurs perquè coneixen la forma 
normativa i no l’empren).1007 

Plural del substantiu dilluns (dilluns / dillunsos) 

La normativa estableix el caràcter invariable del substantiu dilluns, i no accepta 
com a correcta la forma de plural dillunsos (Fabra, 19337 : 33 : IEC, 1993 : 19). Els 
enquestats valoren com a preferible la forma dilluns (64.3%), però amb diferències 
importants entre els grups (p < 0.00001) : els alumnes castellanoparlants del programa 
monolingüe són els que opten en major mesura per la forma normativa (91.2%), mentre 
que són els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe i els alumnes 
bilingües dels programes bilingües els que trien en major proporció la forma dillunsos 
(57.1% i 58.8% respectivament). Pel que fa a les formes que recorden utilitzar, el 
percentatge d’utilització és molt semblant al de preferència : el 65% del total usa dilluns 
i el 35% usa dillunsos. En aquest apartat també hi ha diferències significatives (p < 
0.00001) entre els grups d’alumnes : els que utilitzen més la forma invariable són els 

                                                 
1006 Es pot comprovar l’anàlisi estadística en la figura 51 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1007 Es poden veure les taules de contingència en la figura 52 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 21 : tendències de la seguretat en l’ús del plural 

del mot costum (el costum / la costum) 



Apèndix a la seguretat lingüística  Pàg. 843 

alumnes castellanoparlants, tant els del programa monolingüe (91.2%) com els dels 
programes bilingües (85.7%) ; per contra, són els alumnes bilingües i catalanoparlants 
del PIP bàsic i els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües els que utilitzen 
més la variant dillunsos (64.3% i 57.6% respectivament). L’índex general de seguretat 
és del 79.7%, i es concentra en l’ús de la forma dilluns (54.5%). Hi ha diferències 
significatives (p = 0.04130) entre els grups pel que fa a la seguretat : els alumnes més 
segurs són els castellanoparlants del programa monolingüe (94.1%), i els més insegurs 
els catalanoparlants escolaritzats en català (36.4%). Mentre que la seguretat del primer 
grup es basa en l’ús de la forma normativa (88.2%), la inseguretat del segon grup es basa 
en la valoració de dilluns com a forma més adequada en contraposició a l’ús de 
dillunsos (27.3%).  

L’anàlisi del gràfic 22, que mostra les tendències dins de la seguretat o la 
inseguretat, permet apreciar la major seguretat en l’ús de la forma normativa dilluns dels 
dos grups d’alumnes de primera llengua 
castellana (88.2% i 71.4% respecti-
vament), mentre que tots dos grups 
presenten uns percentatges de seguretat 
molt reduïts en l’ús de la forma tradi-
cional no normativa (5.9% i 10.7% res-
pectivament), que contrasta amb la ma-
jor seguretat dels altres tres grups en 
l’ús de la forma no normativa (50%, 
41.2% i 30.3% respectivament) ; el grà-
fic també permet constatar que el grup 
d’alumnes de primera llengua catalana 
escolaritzats en català destaca per una 
major inseguretat en el sentit de conéixer la preferència de la forma normativa però usar 
la forma tradicional (27.3%). L’anàlisi estadística confirma que quasi totes aquestes 
tendències no són degudes a l’atzar.1008 

La seguretat en l’ús del plural del mot dilluns està relacionada amb les variables 
que indiquen la catalanitat lingüística (primera llengua, llengua als pares, competència 

                                                 
1008 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 53 de l’annex a la seguretat lingüística. L’única 

diferència comentada que no es pot afirmar que siga estadísticament significativa és la major seguretat del 
grup de primera llengua catalana dels programes bilingües a usar la variant no normativa (dillunsos). 
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gràfic 22 : tendències de la seguretat en l’ús del plural 

de dilluns (els dilluns / els dillunsos) 
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oral en català, adscripció a un grup lingüístic, àmbit d’aprenentatge de la llengua, ús 
habitual de la llengua catalana, preferència lingüística i Coeficient de Bilingüitat), la 
llengua del context (localitat de residència i llengua de l’entorn), i el grau d’identitat 
valenciana. Els alumnes més segurs en l’ús de la forma normativa són els de primera 
llengua castellana, que parlen castellà en l’àmbit familiar, que afirmen parlar “bé” en 
català, que s’autoconsideren castellanoparlants, que han aprés a parlar català 
bàsicament a l’escola, que tenen un Coeficient de Bilingüitat que indica un clar 
predomini del castellà, que utilitzen el català poques vegades i que tenen el castellà com 
a llengua preferida. Són alumnes que viuen sobretot a Alacant i a Mutxamel, que senten 
parlar castellà en el seu entorn i que només s’identifiquen com a valencians entre gens i 
a mitges. Els alumnes més segurs en l’ús de la forma no normativa són alumnes 
bilingües precoços, que parlen català als pares, que afirmen parlar català “molt bé”, que 
han aprés a parlar català en la família, que usen el català “moltes vegades”, que viuen 
sobretot a Xixona i senten parlar català en el seu entorn, i que s’identifiquen com a 
totalment valencians. Per últim, els alumnes més insegurs en el sentit de considerar 
preferible la forma normativa i usar sobretot la tradicional són alumnes de primera 
llengua catalana, que parlen català amb els pares, que s’autoconsideren sobretot 
catalanoparlants, que han aprés català en la família, amb un Coeficient de Bilingüitat 
decantat envers l’equilibri lingüístic, que afirmen parlar sempre català, que tenen com a 
llengua preferida el català, que senten utilitzar sobretot el català en l’entorn on viuen i 
que s’identifiquen com a totalment valencians.1009 

                                                 
1009 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 54 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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Ús de la preposició a davant de complement directe (∅ + CD / a + CD) 

La normativa no permet l’ús de la preposició a davant de complement directe 
llevat de quan el complement directe és un pronom personal fort, certs pronoms 
(principalment tothom, tots i el qual) o va immediatament darrere del subjecte sense que 
el subjecte i el complement directe estiguen separats per una pausa que represente un 
verb sobreentés (Fabra, 19337 : 112-113). Els alumnes enquestats apareixen separats en 
dos grups aproximadament iguals en l’avaluació de les preferències sobre aquesta 
variable lingüística (el 48.6% a favor de la variant normativa i el 51.4% a favor de la 
variant no normativa), i encara que les diferències entre els grups no són globalment 
significatives, sí que destaca la preferència per la forma normativa del grup 
castellanoparlant escolaritzat en castellà (64.7%). L’ús, en canvi, es decanta clarament a 
favor de la variant no normativa 
(85.2%), i només és remarcable el 
percentatge d’alumnes bilingües dels 
programes bilingües que afirma emprar 
la forma normativa (26.5%). Pel que fa 
a la seguretat lingüística en aquesta 
variable és baixa : l’índex general de 
seguretat és del 48.2%, i s’orienta molt 
clarament envers l’ús de la variant no 
normativa (42.6%). No hi ha diferèn-
cies significatives en la seguretat global 
entre els grups. L’examen del gràfic 23 
no mostra diferències importants en les 
tendències de la seguretat segons els diferents grups d’alumnes, i l’anàlisi estadística 
confirma aquest extrem.1010 

La seguretat en l’ús d’aquesta variable lingüística només apareix relacionada 
amb el sexe. Les xiques són clarament més segures (60.3%) que no els xics (35.3%). 
Aquesta seguretat, però, es basa en la preferència i l’ús de la forma no normativa 
(56.2%).1011 

                                                 
1010 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 55 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1011 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 56 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 23 : tendències de la seguretat en l’ús de la 

preposició a davant del complement directe : ∅ + CD / a 
+ CD 
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Resum de l’anàlisi de les tendències de la seguretat lingüística per a les 
variables en què s’oposa una forma normativa a una de no normativa 

En la taula 1 s’ha resumit la informació dels apartats precedents per tenir una 
visió de conjunt dels resultats obtinguts fins ara :1012 

VARIABLES AMB OPOSICIÓ ENTRE FORMES NORMATIVES I FORMES NO NORMATIVES 

VARIABLE Seguretat 

 Índex         Sentit 

Segur : 1a    
i 1a (grups) 

Segur : 2a i 
2a (grups) 

Insegur : 1a   
i 2a (grups) 

Insegur : 2a  
i 1a (grups) 

Relacions amb 
altres variables 

davall / baix 66% 1 
(36.9%) 

-1 +1 +3  Localitat 

així / aixina 59.9% 1 
(50.7%) 

  -1  
Catalanitat lingüis. 
Identitat valenc. 

Actitud 

li la / se la 66% 1 
(48.2%) 

-1, +2,+4 +1 +1  
Catalanitat lingüís. 
Identitat valenc. 

Localitat 

en / ∅ 69.7% 1 
(35.9%) 

+4 +1, -4 -1  
Catalanitat lingüís. 

Localitat 
Actitud 

hi ha / n’hi 
ha 

67.6% 1 (57%)      

hi havia /  

hi havien 
74.5% 2 

(60.3%) 
+1 -1   

Classe social 
Localitat 

Llengua entorn 

hi / ∅ 61.3% 2 
(48.6%) 

    
Catalanitat lingüís. 
Identitat espany. 

los / lis 59.2%, 2 
(33.1%) 

    Sexe 

gens / res 53.6% 1 
(41.4%) 

-5  +5  
Catalanitat lingüís. 
Identitat valenc. 

perquè / 

 per a què 
73.9%, 2 (69%)  +5   

 

                                                 
1012 En la primera columna hi ha la variable estudiada, en la segona i la tercera l’índex global de 

seguretat i el sentit predominat de la seguretat (1 : seguretat en la forma expressada en primer lloc –
normativa) (2 : seguretat en la forma expressada en segon lloc –no normativa) amb el percentatge de 
seguretat en aquest sentit predominant ; en les quatre columnes següents (que indiquen les tendències de la 
seguretat) hi ha els grups que presenten diferències estadísticament significatives (anàlisi dels residus) 
perquè presenten percentatges elevats (que s’indica amb el signe +) o perquè presenten percentatges molt 
reduïts (que s’indica amb el signe -). Els grups són : 1 : castellanoparlants del programa monolingüe ; 2 : 
bilingües i catalanoparlants del programa monolingüe ; 3 : castellanoparlants dels programes bilingües ; 4 : 
bilingües dels programes bilingües ; 5 : catalanoparlants dels programes bilingües. La darrera columna 
inclou altres variables sociolingüístiques relacionades amb la seguretat de l’ús de la variable lingüística. 
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VARIABLES AMB OPOSICIÓ ENTRE FORMES NORMATIVES I FORMES NO NORMATIVES 

VARIABLE Seguretat 

 Índex         Sentit 

Segur : 1a    
i 1a (grups) 

Segur : 2a i 
2a (grups) 

Insegur : 1a   
i 2a (grups) 

Insegur : 2a  
i 1a (grups) 

Relacions amb 
altres variables 

ser / estar 51.4%  2 
(31.7%) 

-5     

haver de / 
tenir que 

45.8% 1 
(35.9%) 

-5    Catalanitat lingüís. 

agafaré  / 
vaig a agafar 

61% 1 (56%)     Classe social 

∅ + que  / 

 de + que 
79% 2 

(71.3%) 
    

 

a + topònim / 
en + topònim 

53.2% 1 
(32.6%) 

-2, +3,     Competència oral 

deure / 
condicional o 

futur 

73.2% 2 
(60.6%) 

+1   +4 
 

a + infinitiu 
/ en + 

infinitiu 

67.8% 2 (65%)     Sexe 

l’he vista / 

 l’he vist 
58.5% 2 

(29.6%) 
-1 +1, -5 +5  

Competència oral i 
escrita ; Coebilin 

no m’hi veig 
/ no em veig 

56.5% 1 (29%) -1 +1  +2 

Localitat 
Llengua entorn  

Catalanitat lingüis. 
Coefic. Bilingüitat 

Actitud 

el que / lo 
que 

59.4% 1 
(47.6%) 

-2 +2 -1, +5  
Llengua entorn 

Catalanitat lingüis. 

el / la costum 66.2% 2 
(51.4%) 

    
Sexe ; Localitat 

Classe social 

dilluns / 
dillunsos 

79.7% 1 
(54.5%) 

+1, -2, +3,   
-4, -5 

-1, +2, -3, 
+4 

+5  
Catalanitat lingüis. 

Localitat 
Llengua entorn 
Identitat valenc. 

∅ + CD /     

a +CD  
48.2% 2 

(42.6%) 
  -4  Sexe 

taula 1 : resum de les tendències de la seguretat o la inseguretat lingüístiques en les variables amb 
oposició entre formes normatives i formes no normatives 
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Hi ha cinc variants que presenten una seguretat global superior al 70%, però és 
més interessant l’anàlisi de la seguretat quan es dóna en un sentit determinat, ja que 
segurament són aquests els usos que acabaran consolidant-se, sobretot si són els que 
predominen en els grups d’alumnes amb índex d’ús lingüístic més elevats. És per això 
que el primer aspecte en què caldrà fixar-se és en les variables que presenten una 
seguretat alta (superior al 60%) en un sentit determinat. Només n’hi ha cinc (hi havia / 
hi havien, perquè / per a què, ∅ / de + que, l’expressió de la probabilitat i a / en + 
infinitiu), i en tots els casos el sentit predominant de la seguretat és a favor de la variant 
no normativa, que és la utilitzada col·loquialment. Pensem, però, que els alumnes no són 
massa conscients de l’ús d’aquestes variants lingüístiques, ja que es tracta d’aspectes 
normatius que segurament encara no han estudiat1013 i que tampoc són massa evidents en 
el model de llengua formal dels mitjans de comunicació o de la llengua escrita. Aquests 
resultats fan pensar que és poc probable que l’ús normatiu d’aquestes variables 
lingüístiques passe a formar part del model de llengua de les noves generacions.  

A continuació hi ha una sèrie de variables que tenen un percentatge de seguretat 
en un determinat sentit d’entre el 40% i el 60%. Són deu en total (així / aixina, li la / se 
la, hi ha / n’hi ha, ús de hi locatiu [hi / ∅], gens / res, agafaré / vaig a agafar, el que / lo 
que, el costum / la costum, dilluns / dillunsos i ∅ / a + complement directe) i només en 
tres casos (hi / ∅, el costum / la costum i ∅ / a + complement directe) el sentit de la 
seguretat es decanta envers la forma no normativa. Les variables en què el sentit predo-
minant de la seguretat és envers la forma no normativa s’assemblen a les del grup 
anterior en el fet que els alumnes són, en general, poc conscients del seu ús. En la resta 
de variables d’aquest grup s’observen dos processos : de vegades la forma normativa no 
coincideix amb la tradicional (així / aixina, el que / lo que, dilluns / dillunsos), i en 
aquest cas hi ha en marxa un procés de penetració dels usos normatius ; d’altres 
vegades, quan els usos normatius coincideixen amb els tradicionals (li la / se la, hi ha / 
n’hi ha, gens / res, agafaré / vaig a agafar) els que s’observa realment és el procés de 
penetració de les formes no normatives. El fet que hi haja una seguretat (o inseguretat) 
mitjana en els dos processos fa pensar que tots dos estan obrint-se camí en l’actualitat. 

En la resta de variables hi ha índexs de seguretat en un sentit determinat inferiors 
al 40% (davall / baix, en / ∅, los / lis, ser / estar, haver de / tenir que, a / en + topònim, 

                                                 
1013 Cal recordar que l’ensenyament obligatori se centra en la producció textual més que no en l’estudi de 

la normativa, i menys encara d’aspectes normatius com aquests, alguns dels quals poden considerar-se 
difícils. 
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l’he vista / l’he vist i no m’hi veig / no em veig). Es tracta en gairebé tots els casos de 
situacions de confrontació entre usos normatius tradicionals i variants lingüístiques no 
normatives d’influència castellana. En aquests casos la baixa seguretat en l’ús de les 
variants lingüístiques, independentment del sentit que prenga, fa preveure que si 
continua la dinàmica actual acabaran imposant-se les formes innovades. 

L’anàlisi de les quatre tendències possibles de la seguretat per a cadascun dels 
grups estudiats confirma la conclusió anterior 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.1014 Com pot observar-se, no hi ha un patró de distribució 
homogeni de les tendències de la seguretat per als diferents grups d’alumnes. De fet, les 
úniques tendències que s’observen són que el grup primer (alumnes de primera llengua 
castellana del programa educatiu monolingüe) és el més segur (és el que més vegades 
apareix amb diferències significatives en les dues primeres columnes), i que el grup 
cinquè (alumnes de primera llengua catalana escolaritzats en els programes bilingües) és 
el més insegur, sobretot en el sentit de conéixer quines són les formes normatives però 
emprar les no normatives (hi apareix quatre vegades en aquesta columna amb 
diferències significatives). Aquestes dades confirmen les interpretacions en el mateix 
sentit fetes anteriorment.1015  

La darrera columna de la taula 1 mostra les relacions entre algunes de les 
variables sociolingüístiques de l’estudi i la seguretat lingüística. Els comentaris que s’han 
fet al llarg dels darrers apartats mostren que la catalanitat lingüística, la identitat 
valenciana, l’actitud envers la llengua catalana i la presència de la llengua catalana en el 
context on resideixen els alumnes tenen relació moltes vegades amb la seguretat (o la 
inseguretat) lingüística, i gairebé sempre coincideixen amb les tendències obtingudes en 
la comparació entre els grups d’alumnes : en general s’ha vist que la major catalanitat 
lingüística, la major identitat valenciana, l’actitud més positiva envers el català o la 
major presència d’aquesta llengua en el context presenten normalment una relació 
semblant amb la seguretat o la inseguretat lingüístiques que els grups d’alumnes de 
primera llengua catalana escolaritzats en català. Per contra, els índexs més negatius 
envers la llengua catalana en aquestes mateixes variables sociolingüístiques solen tenir 
una relació amb la seguretat o la inseguretat lingüístiques similar a la dels grups 

                                                 
1014 Supra, pàg. 747, nota 917, i pàg. 748. 
1015 Supra, apartat 8.2.1.1. 748-749,  i apartat 8.2.1.1.1., pàg. 753 i ss. 



Apèndix a la seguretat lingüística  Pàg. 850 

d’alumnes més castellanitzats (de primera llengua castellana escolaritzats en els 
programes monolingües). Aquestes relacions entre variables són, per tant, una 
confirmació que els resultats que es presenten no són deguts al atzar, i reafirmen la 
validesa de les conclusions a què s’ha arribat. Per últim, també cal assenyalar que en 
alguna ocasió s’han obtingut relacions entre la seguretat lingüística i altres variables 
sociolingüístiques (sexe i classe social). Mentre que les classes socials més afavorides 
solen aparéixer relacionades amb la seguretat en l’ús de les variants normatives, el sexe 
no presenta unes relacions amb la seguretat tan definides. En tots dos casos, però, les 
relacions amb la seguretat o la inseguretat no són massa notables. 

Variants més formals vs. variants menys formals 

Infinitiu de venir (venir / vindre) 

La normativa actual (IEC, 
1993 : 51) considera que vindre és 
admissible en l’estàndard oral en 
l’àmbit general, per la qual cosa s’ha de 
considerar aquesta forma com a 
normativa. En les gramàtiques produ-
ïdes en l’àmbit valencià hi ha autors 
que presenten totes dues formes sense 
decantar-se’n clarament per cap (San-
chis Guarner, 1950 : 186 ; Salvador, 
19829 : 130 ; Valor, 1983 : 110), però 
uns altres assenyalen el major grau de 
formalitat de venir (Barberà i aa., : 1980b : 86-87 ; Pitarch, 19833 : 189 ; Lacreu, 1991 : 
180 ; 1995 : 114), i també hi ha algun autor que opta per vindre en l’estàndard oral, però 
per venir en la llengua escrita (Polanco, 1990 : 87). En tot cas, la variant venir es 
considera habitualment com a més formal que no la variant tradicional vindre. 

Els resultats indiquen un grau de seguretat lingüística important en aquesta 
variable. El 87.3% dels alumnes expressa la coincidència entre la forma preferible i la 
utilitzada habitualment, front a un 12.7% d’alumnes insegurs. És de destacar la 
coincidència gairebé unànime dels alumnes segurs en la preferència i l’ús de la forma 
vindre, considerada com a menys formal : el 86.6% del total d’alumnes expressen la 
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seua seguretat en l’ús de vindre. L’anàlisi del gràfic 24 i dels residus en la taula de 
contingència mostra la major inseguretat dels alumnes bilingües escolaritzats en català 
respecte de la resta de grups. Aquesta inseguretat s’observa sobretot en un percentatge 
anormalment baix (73.5%) de coincidència entre la preferència i l’ús de vindre, i un 
percentatge alt d’inseguretat que es materialitza sobretot en la preferència per la forma 
vindre contraposada a l’ús efectiu de venir (11.8%).1016 

La seguretat en l’ús de venir o de vindre sembla estar relacionada amb la 
motivació per a aprendre català (els alumnes que manifesten una motivació integradora 
són relativament insegurs en el sentit de considerar preferible la variant més formal –
venir– però utilitzar la més tradicional –vindre), i amb la percepció de la unitat de la 
llengua (els alumnes amb una percepció alta de la unitat supradialectal del català són 
insegurs en el mateix sentit manifestat anteriorment).1017 

Forma reforçada o sense reforçar de l’adjectiu demostratiu de proximitat 
(aquest / este) 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 20) 
només accepta les formes sense 
reforçar dels demostratius o pronoms de 
proximitat dins de l’àmbit restringit, 
malgrat que reconeix que són pròpies 
no només dels parlars valencians, sinó 
també d’alguns parlars nord-
occidentals. Aquest fet juntament amb 
les valoracions expressades per molts 
dels tractadistes valencians (Sanchis 
Guarner, 1950 : 218-219 ; Barberà i aa., 
1980a : 96 ; Polanco, 1990 : 71 ; Mollà, 
1990 : 57 ; Lacreu, 1990 : 106-107) obliga a considerar totes dues formes com a norma-
tivament correctes, tot i destacant el major grau de formalitat de les formes reforçades. 
També s’ha de tenir present que la forma reforçada pot interpretar-se com una forma no 

                                                 
1016 Es poden consultar les anàlisis estadístiques (taules de contingència) en la figura 57 de l’annex a la 

seguretat lingüística. 
1017 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 58 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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valenciana, en oposició a la forma sense reforçar, que és l’usada habitualment en el 
valencià col·loquial oral. 

La gran majoria dels alumnes (90.9%) considera preferible la forma aquest 
enfront de la forma este i, a més, diuen utilitzar més la forma reforçada, ja que el 65.7% 
afirma emprar-la enfront d’un 34.3% que afirma que utilitza la forma sense reforçar.1018 
L’índex de seguretat global és del 69.2%, i el major grau de seguretat es dóna entre els 
alumnes que empren aquest (el 62.9% del total), mentre que la inseguretat es concentra 
entre els alumnes que consideren preferible la forma reforçada però empren la forma 
sense reforçar (el 28%). El major grau d’inseguretat s’observa entre els alumnes 
bilingües i catalanoparlants escolaritzats en el programa educatiu monolingüe i, en 
menor mesura, entre els alumnes catalanoparlants escolaritzats en programes educatius 
bilingües (gràfic 25). En tots dos grups la inseguretat es concentra en l’elevat 
percentatge d’alumnes que creuen preferible l’ús de les formes reforçades però empren 
les formes tradicionals sense reforçar (el 71.4% i el 42.4% respectivament). En 
contraposició, en aquests grups són anormalment baixos els percentatges d’alumnes que 
creuen preferibles les formes reforçades i les utilitzen habitualment (el 14.3% i el 
45.5%). També cal remarcar l’elevada seguretat lingüística expressada pels alumnes 
castellanoparlants independentment dels programes educatius, ja que tant els 
escolaritzats en el PIP bàsic com els escolaritzats en els programes bilingües mostren uns 
percentatges elevats de preferència i ús coincidents de la forma reforçada del pronom 
demostratiu de proximitat (82.4% i 82.1%).1019 

L’anàlisi de la relació entre aquesta variable lingüística i altres variables 
sociolingüístiques mostra que, a més d’estar relacionada amb la combinació de grup 
lingüístic i programa educatiu, també ho està amb variables referides al context lingüístic 
on viuen els alumnes (la llengua de l’entorn i el lloc de residència), al grau de catalanitat 
lingüística que expressen (l’ús de la llengua catalana, la llengua preferida, la llengua fa-
miliar, la primera llengua i l’adscripció a un grup lingüístic) i a la identificació com a 
valencians. Pel que fa al context, els alumnes més segurs (en el sentit que prefereixen i 
empren bàsicament la forma aquest) són els que senten parlar sobretot castellà en el seu 
entorn, que es concentren a Alacant (el 90.5% dels alumnes alacantins). També 

                                                 
1018 Si es comparen els resultats declarats pels alumnes amb els obtinguts en l’enquesta de l’apartat del 

model de llengua (supra, apartat 7.7.4.4., pàgs. 532 i ss.) s’observa que l’ús efectiu de les formes sense 
reforçar és molt més elevat que el que declaren els alumnes. 

1019 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 59 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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presenten un elevat grau de seguretat els alumnes de Xixona que prefereixen i empren la 
forma este (el 13.8% del total de Xixona). Els alumnes més insegurs són els que senten 
parlar totes dues llengües per igual i es concentren sobretot en el gran percentatge 
d’alumnes xixonencs que consideren preferible la forma reforçada però empren la 
variant sense reforçar (el 38.5% dels xixonencs). Tocant a les variables relacionades 
amb el grau de catalanitat lingüística, s’observa :  

a) Ús del català : els alumnes que empren poc el català expressen una elevada 
seguretat en l’ús de la forma aquest (88%) ; en canvi, els alumnes que empren sempre el 
català mostren una elevada inseguretat en la preferència d’aquest contraposada a l’ús 
d’este (51.7%).  

b) Llengua preferida : els alumnes que prefereixen sobretot la llengua catalana 
expressen una elevada inseguretat per considerar més adequada la forma reforçada però 
usar habitualment la forma sense reforçar (44.7%). Per contra, els alumnes que 
prefereixen el castellà expressen una elevada seguretat en l’ús de la variant reforçada 
(83.6%). 

c) Llengua familiar i primera llengua : els alumnes que parlen català en la família 
són els més insegurs en el sentit d’usar la forma sense reforçar però considerar preferible 
la reforçada (41.5%) ; aquests alumnes també expressen una seguretat significativa en 
l’ús de la forma tradicional este (15.1%). Per contra, els alumnes que hi parlen castellà 
són els més segurs en l’ús d’aquest (84.1%). De manera semblant, els alumnes de 
primera llengua castellana són els més segurs en l’ús d’aquest (82.3%) i els de primera 
llengua catalana els que mostren més inseguretat en la preferència d’aquest 
contraposada a l’ús d’este (47.5%).  

d) Adscripció a un grup lingüístic : de manera coherent amb els resultats 
anteriors, els alumnes que s’autoconsideren sobretot castellanoparlants són els que 
expressen major seguretat en l’ús d’aquest (87%), en contraposició als que 
s’autoconsideren sobretot catalanoparlants, que expressen inseguretat per emprar este i 
preferir aquest (46.3%).  

Per últim, pel que fa a la identificació com a valencians s’observa que els 
alumnes que s’identifiquen totalment com a valencians empren sobretot la forma este, 
però una part significativa expressen seguretat en el seu ús (13.7%) i una altra part, 
també significativa, inseguretat en aquest mateix ús (45.1%) ; per contra, els alumnes 
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que s’identifiquen com a poc valencians expressen una elevada seguretat en l’ús 
d’aquest (94.1%).1020 

En resum, s’observa que la major castellanització –lingüística o ambiental– i la 
identificació amb el grup etnolingüístic castellà impliquen la seguretat en l’ús de la 
forma reforçada aquest, mentre que la major catalanitat (contextual o lingüística) i la 
identificació amb el grup valencià es relaciona amb la inseguretat deguda a l’ús de la 
forma tradicional este i la percepció de la forma reforçada aquest com a preferible. 

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

En aquest cas valoren la seguretat en la utilització de dos temps verbals 
totalment normatius, encara que l’ús del pretèrit perfet simple sol considerar-se més 
literari, sobretot en aquelles comarques, 
com la que s’estudia, on no s’utilitza 
habitualment. L’alumnat enquestat 
considera en general preferible la forma 
perifràstica (77.5%) que, a més, és la 
més utilitzada (79.7%). No hi ha 
diferències significatives entre els grups 
en la percepció de la preferència, però 
sí en l’ús (p = 0.01120), en el sentit que 
són els alumnes castellanoparlants del 
programa monolingüe els que afirmen 
utilitzar més el perfet simple (38.2%). 
L’índex general de seguretat és del 
71.1%, i com és d’esperar es basa sobretot en la seguretat en l’ús del perfet perifràstic 
(64.1%). Encara que les diferències entre els grups pel que fa a les tendències de la 
seguretat no són significatives, sí que s’observa en el gràfic 26 una certa inseguretat del 
grup castellanoparlant escolaritzat en el programa monolingüe en el sentit d’usar el 
perfet simple i considerar preferible el perifràstic (26.5%), que contrasta amb la 
seguretat del grup castellanoparlant dels programes bilingües en l’ús del pretèrit perfet 
perifràstic (82.1%).1021 

                                                 
1020 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 60 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1021 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 61 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 26 : tendències de la seguretat en l’ús del pretèrit 
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L’ús del pretèrit perfet està relacionat amb l’autoadscripció a un grup lingüístic 
(p = 0.00990), amb la llengua preferida (p = 0.00680) i amb el programa educatiu (p = 
0.03790), en el sentit que els alumnes que es consideren castellanoparlants i que prefe-
reixen la llengua castellana mostren índexs elevats d’inseguretat perquè valoren com a 
més adequat el perfet perifràstic i empren el simple (23.9% i 25.5% respectivament), i 
els alumnes que es consideren catalanoparlants, prefereixen la llengua catalana i estan 
matriculats en el Programa d’Ensenyament en Valencià són insegurs en el sentit 
contrari, ja que consideren preferible el perfet simple però usen el perifràstic (30%, 
29.7% i 46.2% respectivament). L’ús del pretèrit perfet també es relaciona amb la 
població de residència (p = 0.00160), ja que els alumnes de Xixona són més segurs que 
els d’Alacant i els de Mutxamel en la utilització del pretèrit perfet perifràstic (75%).1022 

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

La PEOLC II (IEC, 1993 : 27)1023 assenyala únicament com a pròpies de l’àmbit 
general les formes amb s, tant amb –i– com amb –e– (cantés, cantessis o cantesses, 
etc.), mentre que les formes amb r només serien pròpies de l’àmbit restringit per als 
parlars valencians. També assenyala que les formes en –às, –asses, etc. són pròpies dels 
registres molt formals en els parlars valencians. Per tant, s’hi manté la doctrina 
tradicional de considerar les formes amb r com a més informals i les formes amb s com a 
més formals. Malgrat això, el conjunt de l’alumnat enquestat considera preferibles les 
formes amb r (81.1%), però amb diferències significatives entre els grups (p = 0.00900) 
en el sentit que són els alumnes castellanoparlants escolaritzats en castellà els que en 
major grau (38.2%) consideren preferibles les formes amb s, i els alumnes 
catalanoparlants escolaritzats en català els que destaquen en la valoració de les formes 
amb r com a més adequades (93.9%). Anteriorment s’han vist diferències amb un sentit 
semblant en alguna variable i s’ha apuntat la hipòtesi que és possible que els alumnes 
amb menor coneixement i ús del català (castellanoparlants escolaritzats en programes 
monolingües) tinguen tendència en algunes variables a considerar preferibles aquells 
usos lingüístics en català que perceben com a més allunyats del castellà, o d’ús menys 
habitual. També podria tractar-se d’una manca de competència sociolingüística dels 
alumnes que utilitzen menys el català, que els duria a avaluar les preferències en l’ús 

                                                 
1022 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 62 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1023 Supra, apartat. 7.7.4.15.5, pàgs. 600 i ss.  
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lingüístiques de manera diferent a la dels alumnes que utilitzen més aquesta llengua.1024 
En l’ús global també dominen les formes amb r (79%) i tornen a haver-hi diferències 
significatives (p = 0.00610) entre els grups : els alumnes castellanoparlants del programa 
monolingüe són els que afirmen utilitzar més la variant més formal amb s (41.2%), 
mentre que els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües destaquen en l’ús de 
les formes amb r (93.9%). L’índex global de seguretat és del 74.1%, i s’orienta sobretot 
en el sentit de considerar preferibles i utilitzar les formes amb r (67.1%). També hi ha 
diferències significatives en la seguretat (p = 0.00090) : els alumnes més insegurs són els 
castellanoparlants escolaritzats en la seua llengua (50.0%), mentre que els més segurs 
són els catalanoparlants dels programes bilingües (87.9%). En analitzar les tendències de 
la seguretat –que també són estadísticament significatives (p = 0.00840)–, es veu (gràfic 
27) que la inseguretat dels alumnes castellanoparlants del programa monolingüe no té un 
sentit definit, mentre que la seguretat 
dels alumnes catalanoparlants del 
programa bilingüe es basa totalment en 
l’ús de les formes amb r (87.9%).1025 

L’ús del pretèrit imperfet de 
subjuntiu està relacionat amb diverses 
variables que s’han considerat com a 
indicadores de la catalanitat lingüística i 
la identitat : l’ús del català, la primera 
llengua, la llengua als pares, la compe-
tència oral en català, el predomini lin-
güístic, l’adscripció a un grup lingüístic, 
la llengua preferida, l’actitud envers la llengua catalana, el programa educatiu i el grau 
d’identitat valenciana. Resumint molt es pot dir que l’anàlisi dels percentatges i dels 
residus indica que els alumnes que usen més el català, que el tenen com a primera 
llengua, que parlen català amb els pares, que en tenen una millor competència oral 
(s’autoavaluen que parlen català “molt bé”), que tenen un Coeficient de Bilingüitat 
proper a l’equilibri, que s’autoconsideren catalanoparlants, que tenen el català com a 
llengua preferida, que tenen una actitud molt bona envers la llengua catalana, que estan 
matriculats sobretot en el PEV i que s’identifiquen com a totalment valencians tenen un 

                                                 
1024 Supra, pàg. 836, nota 995. 
1025 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 63 de l’annex a la seguretat lingüística. 

Parlasses / parlares

Insegur: 2a i 1a

Insegur: 1a i 2a

Segur: 2a i 2a

Segur: 1a i 1a

6918726
6

6

14

7

24

88
79

61

79

35

677

15

Primera llengua i tipus de programa (2)

Cat.-L.Cat.
Bil.-L.Cat.

Cast.-L.Cat.
Bil./Cat.-L.Cast.

Cast.-L.Cast.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0%

 
gràfic 27 : tendències de la seguretat en l’ús del pretèrit 

imperfet de subjuntiu : parlasses / parlares 
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grau de seguretat elevat en l’ús de les formes amb r. Per contra, els alumnes que 
utilitzen poc o mai el català, que són de primera llengua castellana, parlen castellà amb 
els pares, autoavaluen la seua expressió oral com a simplement bona (parlen català 
“bé”), tenen un Coeficient de Bilingüitat molt esbiaixat envers el castellà, 
s’autoconsideren com a castellanoparlants i tenen aquesta llengua com a llengua 
preferida, tenen una actitud lingüística no molt positiva envers la llengua catalana i 
només s’identifiquen com a valencians a mitges, tenen un grau elevat d’inseguretat, que 
si bé no està totalment definit es dirigeix sobretot a considerar preferible la forma amb r 
i usar la forma amb s.1026 

Infinitiu de veure (veure / vore) 

La PEOLC II (IEC, 1993 : 51) només admet la forma vore en els parlars 
valencians (àmbit restringit) i en els registres informals. Per tant, hi ha una altra vegada 
una dualitat entre la variant més general i formal (veure) i la més restringida i informal 
(vore). La percepció dels alumnes és una mica favorable a la forma col·loquial (55.9%), 
amb diferències (p = 0.00950) entre el grup bilingüe i catalanoparlant escolaritzat en 
castellà, més favorable a la variant col·loquial (85.7%), i el grup catalanoparlant dels 
programes bilingües, que és més favorable a la variant més formal (66.7%). L’ús és 
decanta molt més cap a la forma 
col·loquial, que és la tradicional de la 
comarca (70.9%), destacant fortament 
l’ús de la forma col·loquial en el grup 
bilingüe i catalanoparlant escolaritzat 
en castellà (100%). L’índex de 
seguretat és del 67.4%, que es concreta 
sobretot en l’ús de la forma vore 
(46.8%), però hi ha diferències 
significatives en la menor seguretat glo-
bal dels alumnes del grup catalano-
parlant dels programes bilingües 
(45.5%). Per últim, l’anàlisi de les 
tendències (gràfic 28) mostra que els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe són els més segurs en l’ús de la variant col·loquial vore (85.7%), i els 

                                                 
1026 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 64 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 28 : tendències de la seguretat en l’ús de veure / 
vore 
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alumnes de primera llengua catalana dels programes bilingües són els més insegurs en el 
sentit de considerar preferible veure però usar habitualment vore (51.5%).1027 

La seguretat en l’ús d’aquesta variable està relacionada amb diverses variables 
que indiquen la catalanitat lingüística dels alumnes : primera llengua, ús lingüístic 
familiar, ús habitual de la llengua catalana i adscripció a un grup lingüístic. Així, cal 
remarcar que els alumnes de primera llengua catalana, que utilitzen el català en la 
relació amb els pares, que usen sempre el català i que s’autoconsideren catalanoparlants 
destaquen per la inseguretat lingüística que expressen en el sentit de considerar més ade-
quada la variant veure però utilitzar habitualment vore.1028 

Forma d’alguns ordinals (setè / sèptim) 

La normativa considera admissible en l’àmbit general l’ús dels ordinals del tipus 
de quint, sext, sèptim, octau i dècim 
(IEC, 1993 : 22). De tota manera, s’ha 
de tenir present que els gramàtics valen-
cians han recomanat habitualment l’ús 
de les formes en –è, –ena front a les 
formes cultes tipus quint, sext, etc. 
(Sanchis Guarner, 1950 : 220-221 ; Sal-
vador, 19829 : 90-91 ; Valor, 19792 : 
121-122 ; Barberà i aa. 1980a2 : 97 ; 
Pitarch, 19833 : 127 ; Lacreu, 1990 : 
120-121), i que llevat dels quatre 
primers ordinals, l’ús tradicional més 
habitual dels valencians ha estat emprar 
expressions del tipus el que fa set o el que fa vint (Sanchis Guarner, 1950 : 220-221).  

El 60.6% dels alumnes considera preferible la forma setè front al 39.4% que 
considera preferible sèptim, sense que es donen diferències significatives entre els grups 
pel que fa a la preferència. L’ús de la variant setè és una mica més reduït 55.6%, i ara sí 
que hi ha diferències importants entre els grups (p < 0.00001), en el sentit que són els 

                                                 
1027 Totes les diferències comentades són estadísticament significatives. Es pot comprovar en les taules 

de contingència de la figura 65 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1028 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 66 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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alumnes de primera llengua castellana –tant els del programa monolingüe com els dels 
programes bilingües– els més proclius a utilitzar la forma setè (79.4% i 71.4% 
respectivament), mentre que els alumnes bilingües i catalanoparlants del programa 
monolingüe i els catalanoparlants dels programes bilingües són els que més recorden 
utilitzar la forma sèptim (92.3% i 60.6% respectivament). L’índex general de seguretat 
és del 63.1%, sense diferències significatives entre els grups, i s’orienta preferentment 
envers l’ús de la variant setè (39.7%). Però en analitzar les tendències de la seguretat 
(gràfic 29) sí que hi ha patrons de distribució desiguals entre els grups amb diferències 
que són globalment significatives (p = 0.00020) : els alumnes de primera llengua 
castellana del PIP bàsic destaquen per la seua inseguretat relativa perquè usen la forma 
setè malgrat considerar preferible la forma sèptim (29.4%), i per la manca d’inseguretat 
en l’altre sentit -considerar preferible setè i utilitzar sèptim- (5.9%), que comparteixen 
amb els alumnes de primera llengua castellana dels programes bilingües (3.7%) ; els 
alumnes bilingües i catalanoparlants del PIP bàsic destaquen per la manca de seguretat 
en l’ús de la forma setè (0%), i per manifestar una inseguretat de signe contrari a la dels 
grups anteriors, en considerar preferible la variant setè però utilitzar habitualment sèptim 
(53.8%), tendència de la inseguretat que comparteixen amb els alumnes 
catalanoparlants dels programes bilingües (39.4%).1029 

La seguretat en l’ús d’aquest ordinal es relaciona amb l’ús habitual del català, 
l’ús familiar del català (llengua als pares), la primera llengua, la competència oral en 
català, la llengua preferida, l’àmbit d’aprenentatge del català, l’autoadscripció a un grup 
lingüístic, la llengua de l’entorn, el programa educatiu, la identificació valenciana i la 
classe social. Els alumnes més insegurs perquè consideren preferible la forma sèptim i 
recorden utilitzar setè es caracteritzen perquè usen poques vegades la llengua catalana, 
tenen el castellà com a primera llengua i l’utilitzen en l’àmbit familiar, tenen una 
competència lingüística simplement bona en català (afirmen parlar català “bé”), la seua 
llengua preferida és el castellà, s’autoconsideren castellanoparlants, i se solen identificar 
com a valencians només a mitges. Els alumnes més insegurs perquè consideren 
preferible la forma setè però utilitzen habitualment sèptim es caracteritzen globalment 
perquè utilitzen sempre el català, són de primera llengua catalana i la parlen 
habitualment en l’àmbit familiar, consideren que tenen una competència oral en aquesta 
llengua “molt bona” i de fet el català és la seua llengua preferida, han aprés a parlar el 
català en la família, s’autoconsideren preferentment catalanoparlants, senten parlar 

                                                 
1029 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 67 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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bàsicament el català en el seu entorn, estan matriculats en el PEV i s’identifiquen com a 
totalment valencians. Els alumnes més segurs en l’ús de la variant sèptim només 
destaquen perquè tenir una expressió oral regular en català i, sobretot, perquè estan 
matriculats en el PIP bilingüe i s’autoconsideren totalment valencians. Per últim, la 
seguretat en l’ús de la variant setè apareix relacionada amb la primera llengua 
castellana, l’ús del castellà en l’àmbit familiar, la preferència per la llengua castellana, 
l’aprenentatge escolar del català, el fet d’escoltar sobretot castellà en l’entorn, 
l’assistència al PIL, el fet d’identificar-se com a poc valencians i amb les classes socials 
més afavorides (mitjana-alta i alta).1030 

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

L’ús de vos en comptes de us com a forma reforçada del pronom feble de segona 
persona plural apareix arreplegat en alguna gramàtica valenciana (Salvador, 19829 : 
154), encara que, en general, s’ha recomanat l’ús de la forma us. Actualment la 
normativa admet, si més no en l’estàndard oral, l’ús proclític de la forma plena vos (IEC, 
1993 : 23). Per tant, i com que el test s’ha realitzat oralment, s’han d’acceptar totes dues 
formes com a plenament normatives, si bé tradicionalment les gramàtiques només han 
admés l’ús proclític de us (Valor, 19792 : 133), o bé han diferenciat la forma us com a 
literària (Sanchis Guarner, 1950 : 233-234) o més formal (Lacreu, 1990 : 158), sense 
oblidar que la forma us també pot ser interpretada com a no valenciana enfront de la 
forma vos, usada habitualment en el parlar valencià. 

En general, hi ha una lleugera preferència de l’alumnat per la forma us (61.5%), 
sense que globalment hi haja diferències importants entre els grups. Únicament torna a 
aparéixer un fenomen que ja és familiar : són els alumnes castellanoparlants del 
programa monolingüe els que expressen una major preferència per us (79.4%), la variant 
més formal. L’ús, per contra, es decanta cap a la forma vos (71.8%), i ara sí que es pot 
tenir la seguretat que les diferències entre els grups no són degudes a l’atzar (p < 
0.00001) : hi ha una tendència molt marcada dels castellanoparlants de línia en castellà a 
recordar l’ús de la forma us (61.8%) i, per contra, els alumnes bilingües i els 
catalanoparlants dels programes bilingües usen preferentment la variant vos (88.2% i 
87.5% respectivament). L’índex general de seguretat lingüística és del 59.2% –que es 
decanta sobretot per l’ús de la forma tradicional vos (34.5%)–, amb diferències entre els 

                                                 
1030 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 68 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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grups (p = 0.02370). Pel que fa a les 
tendències (gràfic 30) destaca la 
seguretat del grup castellanoparlant del 
programa monolingüe (82.4%), que es 
concreta sobretot en l’ús de la forma us 
(61.8%), i la inseguretat del grup 
catalanoparlant dels programes 
bilingües (56.3%), que es concreta 
gairebé totalment en l’ús habitual de la 
forma plena vos en contraposició a la 
preferència per la forma us (53.1%). 
Una altra tendència que és estadís-
ticament significativa en l’elevada pro-
porció (relativa) d’alumnes castellanoparlants escolaritzats en els programes bilingües 
que són insegurs perquè consideren preferible la forma vos i utilitzen, en canvi, la forma 
us (10.7%).1031 

La seguretat en l’ús del pronom personal feble de segona persona del plural es 
relaciona amb la població de residència i la llengua predominant en el context, l’ús 
habitual i l’ús familiar del català, la primera llengua, l’àmbit d’aprenentatge del català, la 
llengua preferida, la competència oral en català, el predomini lingüístic, l’autoadscripció 
a un grup lingüístic, el programa educatiu, l’actitud envers la llengua catalana, el tipus 
de motivació per aprendre el català, i la identificació predominant com a valencià o com 
a espanyol. Són variables que poden relacionar-se amb la presència de la llengua 
catalana en el context, la catalanitat lingüística dels enquestats, el tipus de programa 
educatiu, l’actitud envers la llengua catalana, el tipus de motivació en l’aprenentatge del 
català i la identificació amb els grups etnolingüístics de referència. En concret, els 
alumnes més segurs en l’ús de la variant reforçada us són bàsicament d’Alacant, senten 
parlar sobretot el castellà en l’entorn on viuen, utilitzen el català poques vegades, usen 
el castellà en la família, tenen com a primera llengua el castellà i han aprés el català a 
l’escola, la seua llengua preferida és el castellà, tenen una competència oral en català 
simplement bona, presenten un Coeficient de Bilingüitat decantat envers el predomini 
del castellà, s’autoadscriuen al grup etnolingüístic que parla castellà, estan matriculats 
en el programa monolingüe (PIP bàsic) i s’identifiquen com a poc on gens valencians en 

                                                 
1031 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 69 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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un percentatge relativament elevat. Els alumnes més segurs en l’ús de la forma 
tradicional vos es caracteritzen per viure sobretot a Xixona i escoltar tant el català com 
el castellà en el seu entorn, tenir en un percentatge relativament elevat una expressió 
oral simplement regular, presentar un Coeficient de Bilingüitat no tan decantat envers el 
castellà com el grup anterior, estar matriculats en el PIP bilingüe, no considerar 
important l’aprenentatge del català i identificar-se com a totalment valencians. Els 
alumnes insegurs perquè utilitzen habitualment la forma vos i consideren preferible la 
variant us es caracteritzen sobretot perquè utilitzen el català moltes vegades, han aprés 
aquesta llengua en la família i la utilitzen en la relació familiar, tenen un Coeficient de 
Bilingüitat proper a l’equilibri entre les dues llengües, expressen la seua preferència 
lingüística pel català, s’autoconsideren bàsicament catalanoparlants, tenen una actitud 
lingüística envers aquesta llengua mitjana-alta o alta i estan matriculats sobretot en el 
PIL.1032 

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

servisca) 

La normativa catalana (IEC, 1993 : 25-27) admet dins de l’àmbit general les 
formes serveixi/servisca, serveixis/servisques, serveixi/servisca, servim, serviu, 
serveixin/ servisquen, i considera les formes valencianes servesca, servesques, etc. com 
a pròpies de l’àmbit restringit però només per a registres molt formals. Cal recordar, 
però, que fins a temps recents solien considerar-se aquestes darreres formes com les pre-
feribles en els registres formals.1033 

                                                 
1032 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 70 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1033 Supra, apartat, 7.7.4.15.4, pàgs. 597 i ss. 
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En l’actualitat els alumnes enquestats consideren preferible la forma servisca 
(77.6%), sense que hi haja diferències significatives entre els grups. Només hi ha un 
percentatge més alt (91.2%) a favor de 
servisca en el grup castellanoparlant es-
colaritzat en la pròpia llengua. L’ús lin-
güístic s’inclina encara més (88.8%) 
que les preferències envers la forma 
servisca, sense diferències entre els 
grups d’alumnes. En conseqüència, hi 
ha un índex de seguretat del 74.8%, que 
és bastant homogeni entre els grups i 
que es concreta d’una manera molt 
clara en la preferència i l’ús paral·lels 
de servisca (70.6%). Les tendències de 
la seguretat (gràfic 31) tampoc no 
mostren diferències significatives entre grups, i potser només cal esmentar el 
percentatge relativament elevat (14.7%) d’inseguretat entre els alumnes castellano-
parlants del programa monolingüe perquè usen servesca malgrat que consideren que 
servisca és la forma més adequada.1034 

Resum de l’anàlisi de les tendències de la seguretat lingüística per a les 
variables en què s’oposa una variant formal a una de menys formal 

En la taula 2 hi ha una visió de conjunt dels resultats obtinguts en els apartats 
anteriors:1035 

                                                 
1034 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 71 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1035 En la primera columna hi ha la variable estudiada, en la segona i la tercera l’índex global de 

seguretat i el sentit predominat de la seguretat (1 : seguretat en la forma expressada en primer lloc –més 
formal) (2 : seguretat en la forma expressada en segon lloc –menys formal), amb el percentatge de seguretat 
en aquest sentit predominant ; en les quatre columnes següents (que indiquen les tendències de la seguretat) 
hi ha els grups que presenten diferències estadísticament significatives perquè presenten percentatges 
elevats (que s’indiquen amb el signe +) o perquè presenten percentatges massa reduïts (que s’indiquen amb 
el signe -). Els grups són : 1 : castellanoparlants del programa monolingüe ; 2 : bilingües i catalanoparlants 
del programa monolingüe ; 3 : castellanoparlants dels programes bilingües ; 4 : bilingües dels programes 
bilingües ; 5 : catalanoparlants dels programes bilingües. La darrera columna conté les variables socio-
lingüístiques que es relacionen amb la seguretat de l’ús de la variable lingüística. 
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VARIABLES AMB OPOSICIÓ ENTRE VARIANTS AMB DIFERENT GRAU DE FORMALITAT 

VARIABLE Seguretat 

 Índex         Sentit 

Segur : 1a    
i 1a (grups) 

Segur : 2a i 
2a (grups) 

Insegur : 1a   
i 2a (grups) 

Insegur : 2a  
i 1a (grups) 

Relacions amb 
altres variables 

venir / vindre 87.3% 2 (86.6%)  -4  +4 
Motivació 

Unitat llengua 

aquest / este 69.2% 1 (62.9%) +1, -2, +3, -
5 

 -1, +2, +5  
Localitat 

Llengua entorn 
Catalanitat lingüis. 

anares 

  / vas anar 
71.1% 2  (64.1%)  -1  +1 Catalanitat lingüis. 

Progr. Educatiu 

parlasses / 
parlares 

74.1% 2 (67.1%.) +1 +5 +1 +1 
Catalanitat lingüis. 
Identitat valenc. 

veure / vore 67.4% 2 (46.8%) -2 +2,  -5 +5  Catalanitat lingüis. 

setè / sèptim 63.1% 1 (39.7%) -2  -1, +2, -3, +5 +1 
Catalanitat lingüis. 

Llengua entorn  
Identitat valenc. 

Classe social 

us / vos 59.2% 2 (34.5%), +1, -4, -5 -1 -1, +5 +3 

Catalanitat lingüis. 
Localitat 

Llengua entorn  
Motivació 

Identitat valenc. 

seervesca / 
servisca 

74.8% 2 (70.6%)     
 

taula 2 : resum de les tendències de la seguretat o la inseguretat lingüístiques en les variables amb 
oposició entre variants més formals i variants menys formals 

En la taula s’observa que més de la meitat de les variables (cinc d’un total de 
vuit) presenten un percentatge de seguretat en un sentit determinat superior al 60%, i en 
quatre casos la seguretat es dóna a favor de la variant menys formal però més 
tradicional (vindre, vas anar, parlares i servisca). Es pot preveure que l’elevada 
seguretat lingüística que hi ha a favor d’aquestes variants farà que es mantinguen en el 
model de llengua dels jóvens. Només en el cas del demostratiu (aquest / este) hi ha una 
seguretat elevada (62.9%) a favor de l’ús de la forma reforçada, que és més formal i 
menys tradicional que la forma sense reforçar. Es tracta, per tant, d’una forma 
plenament acceptada que ja forma part dels usos lingüístics formals dels jóvens. Tan sols 
hi ha una variable d’aquest grup (veure / vore) amb una seguretat d’entre el 40% i el 
60%, i es decanta també per l’ús de la forma tradicional. Per últim, hi ha dues variables 
amb índexs de seguretat menors, entre el 30% i el 40% : seté / sèptim, que s’orienta 
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lleument envers la preferència per la primera forma i us / vos, que s’orienta envers la 
forma tradicional. Es pot suposar que en el futur les dues parelles de variants 
continuaran convivint en el model de llengua formal dels jóvens. 

L’anàlisi de les tendències mostra amb claredat que el grup 1 (alumnes de 
primera llengua castellana escolaritzats en el programa monolingüe) destaca tant per la 
seguretat en l’ús de les variants més formals com per la inseguretat, en el sentit de 
considerar preferibles les variants menys formals però usar les més formals. Aquesta 
darrera tendència de la seguretat ha estat qualificada abans de poc lògica,1036 i s’ha 
interpretat com la possibilitat que aquests alumnes valoren en alguns casos que el model 
de llengua parlat és més adequat que no el model de llengua escolar, més formal i amb 
un important component escrit i, per això, susceptible de ser valorat com a més 
artificiós. L’altra tendència que s’ha de destacar és la inseguretat del grup de primera 
llengua catalana que assisteix als programes bilingües, que es dóna en el sentit de valorar 
com a més adequades les variants més formals però emprar, en canvi, les més 
tradicionals. Aquests resultats només fan que detallar i confirmar els exposats 
anteriorment en analitzar globalment aquest conjunt de variables.1037 Per últim, es veu 
que en gairebé totes aquestes variables (llevat de servesca / servisca) hi ha relació amb 
altres variables sociolingüístiques que de fet, tal i com s’ha justificat anteriorment,1038 
serveixen per a confirmar la coherència dels resultats descrits. 

Formes valencianes vs. formes no valencianes 

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

La normativa accepta i considera pròpies de l’àmbit general tant les formes de 
plural amb –s com les formes de plural amb –ns en alguns mots, com ara home, que 
acaben –e àtona i restitueixen una –n– etimològica en els derivats (Fabra, 19337 : 32 ; 
IEC, 1993 : 19). La preferència dels alumnes es decanta cap a les formes amb -ns 
(60.6%), però no d’una manera unànime, i amb diferències importants (p = 0.00020) 
entre els grups : mentre els alumnes de primera llengua castellana del programa 
monolingüe prefereixen homes (70.6%), els alumnes bilingües i catalanoparlants del 

                                                 
1036 Supra, apartat 8.2.1.2, pàg. 758. 
1037 Supra, apartat  8.2.1.2., pàgs. 756 i ss. i apartat 8.2.1.2.1, pàgs. 762 i ss. 
1038 Supra, pàg. 849. 
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programa monolingüe i els bilingües del programa bilingüe elegeixen molt majorità-
riament la forma hòmens com a més adequada (85.7% i 76.5% respectivament). Pel que 
fa a l’ús recordat, les diferències també són significatives (p = 0.00010) i apunten molt 
clarament en el mateix sentit : els alumnes castellanoparlants del PIP bàsic són els que 
recorden utilitzar més la variant homes (70.6%) mentre que la resta de grups tenen 
percentatges d’utilització de hòmens superiors al 70%, destacant especialment l’ús del 
grup catalanoparlant escolaritzat en català (78.8%).1039  

L’índex general de seguretat lingüística és del 78.2%, i es decanta sobretot 
envers l’ús de la forma amb restitució de la –n– etimològica (51.4%). El grup que 
sembla més insegur és el d’alumnes de 
primera llengua catalana escolaritzats 
en la pròpia llengua (34.4%), en el 
sentit de considerar preferible la forma 
homes però utilitzar en canvi hòmens 
(28.1%). Les diferències entre les 
tendències de la seguretat (gràfic 32) 
són significatives (p = 0.00020), 
destacant la seguretat del grup 
castellanoparlant del PIP bàsic en utilit-
zar homes (61.8%), la seguretat del 
grup bilingüe i catalanoparlant del ma-
teix programa en utilitzar hòmens 
(78.6%), i la inseguretat –ja explicada– del grup catalanoparlant dels programes 
bilingües.1040 

La seguretat en l’ús d’aquesta variable lingüística està relacionada amb moltes 
de les variables que són un índex de la catalanitat lingüística dels enquestats : 
autoadscripció a un grup lingüístic, primera llengua, ús habitual del català, ús familiar 
del català (llengua als pares), àmbit d’aprenentatge de la llengua catalana, Coeficient de 
Bilingüitat i programa educatiu. Així, es comprova que els alumnes que 
s’autoconsideren castellanoparlants, de primera llengua castellana, que utilitzen el català 
poques vegades, que parlen castellà amb els pares, que han aprés el català a l’escola, 

                                                 
1039 Es pot consultar l’ús arreplegat en l’enquesta sobre el model de llengua a supra, apartat 7.7.4.2.2, 

pàgs. 530 i ss. S’hi comprova que els resultats són molt divergents. 
1040 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 72 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 32 : tendències de la seguretat en l’ús del plural 

del mot home : hòmens / homes 
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que tenen un Coeficient de Bilingüitat decantat cap al predomini de la llengua castellana 
i que estan matriculats en el programa educatiu monolingüe són els més segurs en l’ús de 
la variant homes ; els alumnes que s’autoconsideren igualment catalanoparlants que 
castellanoparlants, que són bilingües familiars, que utilitzen el català la meitat del temps, 
que han aprés el català en l’àmbit familiar i que es troben matriculats sobretot en el 
Programa d’Immersió Lingüística són els més segurs en l’ús de la variant hòmens ; i els 
alumnes que s’autoconsideren catalanoparlants, de primera llengua catalana, que parlen 
als pares sempre en català i que es troben matriculats sobretot en el Programa 
d’Ensenyament en Valencià són els més insegurs en el sentit de considerar preferible 
l’ús d’homes però utilitzar habitualment la forma hòmens.1041 

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

Les formes dels possessiu meua, teua, seua són descrites per Fabra com a 
dialectals (19337 : 56), però es consideren normatives i pròpies de l’àmbit general (IEC, 
1993 : 20). Com que tant la forma meua com la forma meva són igualment normatives i 
tenen un nivell de formalitat totalment equivalent, la diferència s’ha de veure com a 
estrictament dialectal : la variant meva, per ser la forma pròpia del català central és 
identificada per bona part dels parlants, sense informació sobre aquesta temàtica, com 
una forma “catalana”, enfront de meua, que és la forma habitual del parlar valencià i per 
això molts parlants la identifiquen com a exclusivament “valenciana”. Per tant, 
l’oposició entre totes dues formes és al final una confrontació entre dues varietats 
dialectals amb diferent prestigi lingüístic. 

Els enquestats valoren com a més adequada la forma meua (72%) amb 
diferències significatives entre els grups (p = 0.00300) : són els alumnes castellano-
parlants, tant del programa monolingüe com dels programes bilingües, els que 
consideren en major proporció que la forma meua és més adequada (88.2% i 89.3% 
respectivament), mentre que els alumnes catalanoparlants dels programes bilingües són 
els que tenen més tendència a valorar com a millor la forma meva (45.5%). Pel que fa a 
l’ús recordat, la majoria dels alumnes usen la variant tradicional valenciana (85.9%), i 
encara que les diferències entre els grups no són estadísticament significatives és 
interessant destacar que torna a ser el grup de primera llengua catalana escolaritzat en 
català el que utilitza la forma meva en major proporció (25%). L’índex general de 

                                                 
1041 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 73 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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seguretat és del 73.2%, i es concreta sobretot en l’ús de la forma tradicional (65.5%). Si 
bé les diferències de seguretat no són globalment significatives, torna a destacar la major 
inseguretat del grup catalanoparlant dels programes bilingües (40.6%). En analitzar les 
tendències dins de la seguretat –que sí són estadísticament significatives (p = 0.03740)–, 
s’observa (gràfic 33) que destaca sobretot la seguretat dels dos grups d’alumnes 
castellanoparlants en l’ús de la forma tradicional meua (82.4% i 82.1% respectivament), 
i la manca de seguretat del grup de primera llengua catalana escolaritzat en català en 
l’ús d’aquesta mateixa variant (43.8%).1042 

Els alumnes que presenten una major seguretat en l’ús de la variant tradicional 
meua expressen la seua preferència 
lingüística pel castellà, són de primera 
llengua castellana, parlen en aquesta 
llengua en l’àmbit familiar, s’auto-
consideren castellanoparlants, tenen un 
Coeficient de Bilingüitat decantat 
envers el predomini de la llengua 
castellana, estan matriculats en el PIP 
bàsic, mostren una actitud lingüística 
mitjana-baixa o baixa envers el català, 
expressen una motivació bàsicament 
instrumental per a aprendre català i 
s’identifiquen com a totalment 
espanyols. 

Els estudiants que expressen una seguretat relativament important en l’ús de la 
variant meva expressen la seua preferència lingüística per la llengua catalana, es troben 
en bona mesura matriculats en el PEV, tenen una motivació integradora en 
l’aprenentatge del català i no s’identifiquen gens com a espanyols.  

Els enquestats que expressen una major inseguretat en el sentit de considerar 
preferible la forma meva però utilitzar la forma meua es caracteritzen bàsicament per 
tenir com a llengua preferida el català, utilitzar aquesta llengua en la relació familiar, 
autoconsiderar-se catalanoparlants, tenir un Coeficient de Bilingüitat decantat envers el 

                                                 
1042 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 74 de l’annex a la seguretat lingüística. 
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gràfic 33 : tendències de la seguretat en l’ús del 

possessiu femení de primera persona singular : meua / 
meva 
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predomini de la llengua catalana, estan matriculats en el PEV i tenir una actitud mitjana-
alta envers la llengua catalana.1043 

Resum de l’anàlisi de les tendències de la seguretat lingüística per a les 
variables en què s’oposa una variant normativa valenciana a una de no 
valenciana 

En aquest cas es disposa de poques variables, cosa que impedeix que les 
valoracions de les tendències tinguen la mateixa fiabilitat que en els casos anteriors. De 
les dades reflectides en la taula 3 cal destacar en primer lloc la seguretat (en els dos 
casos superior al 50%) orientada a l’ús preferent de les formes valencianes, la major 
seguretat del grup d’alumnes de primera llengua castellana i la inseguretat dels alumnes 
de primera llengua catalana dels programes bilingües, que en aquesta ocasió s’orienta a 
considerar preferibles les formes foranes però emprar, per contra, les formes tradicionals 
valencianes.1044 Una altra vegada el contrast entre els resultats obtinguts per a les 
tendències de la seguretat entre els diferents grups d’alumnes i les relacions entre la 
seguretat i les altres variables sociolingüístiques de l’estudi serveixen per a confirmar-
nos la fiabilitat dels resultats que s’han obtingut. 

VARIABLES AMB OPOSICIÓ ENTRE FORMES VALENCIANES I FORMES NO VALENCIANES 

VARIABLE Seguretat 

 Índex         Sentit 

Segur : 1a    
i 1a (grups) 

Segur : 2a i 
2a (grups) 

Insegur : 1a   
i 2a (grups) 

Insegur : 2a  
i 1a (grups) 

Relacions amb 
altres variables 

hòmens  / 
homes 

78.2% 1 (51.4%). -1, +2 +1, -5  +5 
Catalanitat lingüis. 

Programa 
educatiu 

meua / meva 73.2% 1 (65.5%) +1, +3, -5    
Catalanitat lingüis. 

Motivació 
Identitat valenc. 
Identiat espany. 

taula 3 : resum de les tendències de la seguretat o la inseguretat lingüístiques en les variables amb 

oposició entre variants normatives valencianes i variants normatives no valencianes 

 

 

                                                 
1043 Es poden consultar les taules de contingència en la figura 75 de l’annex a la seguretat lingüística. 
1044 Són conclusions revaliden les que ja s’havien comentat anteriorment en l’estudi global de la seguretat 

(supra, apartat, 8.2.1.3, pàgs. 763 i ss. i apartat 8.2.1.3.1, pàgs. 769 i ss.). 




