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8 Els joves valencians i el model normatiu : valoració de les varietats 
formals de referència de Ja llengua catalana 

Josep M. Baldaquí Escande/1, Universitat d'Alacant -1/FV 

Resum 

Al País Valencià conviuen en l'actualitat dos models de normativització dc la llengua catalana: el 
model consolidat i convergent dc l'lnstilllt d'Estudis Catalans (IEC) i Ics universitats valencianes 
(IIFV), i el nou model, més particularista, que està elaborant i difonent l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL). La coexistència dels dos models nonnatius, que si bé pm1eixen d'una base 
comuna incorporen diferències, és potencialment una font d'inseguretat per als usuaris de la llengua 
formal. En aquest treball volem estudiar com es viu aquesta situació entre els joves valencians, i 
per això analitzem: (a) la valoració d'algunes variables lingílístiques que presenten divergències 
entre Ics dues propostes normatives citades: (b) l'avaluació que els joves valencians realitzen dels 
models dc llengua fom1al vehiculats des de l'escola i des dels mitjans de comunicació. Els resultats 
suggereixen que Ics solucions lingüístiques particularistes no aconsegueixen una major identificació 
dels usuaris joves. També mostren que els joves no tenen prejudicis a I 'hora de valorar els models 
dc llengua de procedències dialectals diferent a Ja pròpia. Per últim, s'hi demostra que Ja valoració 
dels models formals de la llengua dominant, el castellà, són sempre superiors als de Ja llengua 
minoritzada. 

Abstract 

At present, there arc two models ofCatalan standardization in the Valencian Community in Spain: the 
consolidated model proposed by the lnstitute ofCatalan Srudics (!EC) and the Valcncian un i versi ties 
(IIFV), and a new more panicularist or local model, which has becn dcveloped and disseminated 
by the Valencian Academy o f Language (AVL). Although thc two regulatory models coexist with a 
com mon basis, their difTercnces arc potentially a source o f conflíct for Janguage uscrs. In this paper 
wc sn1dy how this situation is perceived among young Valencian speakcrs, and we analyze: (a) 
the asscssment o f certain linguístic variables that show difTerenccs bctwccn the two proposcd sets 
o f regulat ions; (b) the assessment that the young Valencian speakers makc o f thc fom1al Janguage 
models as taught in school and transmitted by the media. The results suggcst that thc particularistic 
language model fai ls to obtain a great sense of ownership among young uscrs. Thc rcsults al so show 
that young peoplc are not prejudicial when evaluating Janguage models olllside ofthcir own dialect. 
Finally, wc show that bascd on media evaluations, the group assessment of the formal model ofthc 
dominant Janguagc, Spanish, is always superior to the assessment of the minority languagc models. 

8.1 Introducció 

Al País Valencià, on l'ús de la llengua catalana té un grau de normalització molt inferior 
al que té a Catalunya, es viu acnaalment un període d'incertesa i un cert grau de desorien
tació pel que fa al model de llengua normatiu-prescriptiu. 
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La signant ra de les Normes Ortogràfiques de Castelló el dia 21 de desembre de 1932 
va suposar l'acceptació de la normativa fabriana al País Valencià. Des d'aleshores, a partir 
de les aportacions de destacats filòlegs, com ara Carles Salvador, Manuel Sanchis Guar
ner o Enric Valor, entre d'altres, i de l'ús dels sectors més conscienciats del món cultural 
valencià, s'ha anat consolidat un model de llengua que té com a referent institucional les 
universitats valencianes amb estudis de fi lologia a través de l' Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana (J!FV). Aquest model de codificació de la llengua, que anome
narem de l' IEC-IIFV, ha estat definit com a monocèntric, composicional i polimòrfic 
encara que, en la pràctica, també hi ha hagut en algun grau "pràctiques policèntriques", 
això sí, sempre dins "d'una sintonia plena amb els objectius dc convergència lingüística" 
(Pradilla 20 l i : 121 ). La descripció d'aquest model està arreplegada en la Guia d 'usos 
lingüístics I. A:,pectes gramaticals (GUL 1), publicada l'any 2002 per l' IIFV. 

La creació l'any 1998 de l'Acadèmia Valenciana dc la Llengua (AVL) com a ens nor
matiu del valencià va trencar, de fet , el caràcter monocèntric del model de normativitza
ció de la llengua catalana. Encara que el model promogut per I' AVL és cndonormatiu, és 
a dir, no qüestiona explícitament la unitat de la llengua catalana, es diferencia del model 
de IEC-II FV en un aspecte important: mentre la proposta de l' IIFV prioritza el caràcter 
convergent amb el diasistema de la llengua catalana, I' AVL ha optat per un model de 
codificació de caràcter autònom i individuador (Pradilla 20 li : 122), que es justifica per 
la priorització de "les solucions valencianes genuïnes vives" (AVL 2006b: 14).1 Per tant, 
és un model que té la intenció d'aproximar la nonna prescriptiva a la norma descriptiva 
dels valencians i està descrit en les obres normatives publicades fins ara per l' AVL, espe
cialmem en la Gramàtica Normativa Valenciana (GNV) de l'any 2006.2 

La coexistència dels dos models normatius, que si bé parteixen d'una base comu
na incorporen diferències, és potencialment una font de confusió i d'inseguretat per als 
usuaris de la llengua formal, sobretot en el móns editorial i de l'ensenyament i, en la 
pràctica, està provocant en alguns sectors un reajustament del model de llengua que es 
caracteritza per presentar graus variables d'hibridació entre els models de referència. 

Conforme ha destacat Pradilla, el criteri d'afavorir "la identificació de l'usuari amb 
el model, és extraordinàriament permeable amb la ideologia", i cal no oblidar que en 
un context de llengua subordinada s'hauria de preveure el fet que hi ha un sector molt 
importam de la població que, independentment del seu grau de coneixement i d'ús de la 
llengua minoritzada, s'identifica exclusivament amb la llengua dominant, el castellà, per 
als usos formals (Pradilla 2011: 123). 

1 El model de l'AVL també pretén "la convergència amb Ics solucions adoptades en els alrres 
territoris que companeixen la nosrra llengua" (AVL 2006b: 14), però és evident que tols dos 
objectius són contradictoris i que en el model de l'AVL es prioritza la genuïnitat sobre la 
convergència, almenys en comparació amb el model de l'IEC-llFV. 

1 J. A. Mas (2008 i 20 I O) fa una anàlisi ideològica dc la configuració dels models de llengua 
valencians que resumeix en quatre models, que classifica segons la freqUència d'ús de fomtes 
del dialecte propi o d'allres dialectes, en un eix que va dels models més endodialectals als més 
exodialectals. Els models són: secessionista, panicularista, convergent i uniformista. D'acord 
amb aquesta classificació, els models que comparem són un dc particularista (AVL) i un all re de 
convergent (IEC-IIFV). 
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La justificació del model de l' AVL no es basa únicamem en la defensa d'allò que és 
genuïnament valencià (criteri aquest, el dc la "genuïnitat", difícil de justificar filològi
cament), sinó també en la hipòtesi que l'augment de la identificació dels usuaris amb la 
norma del valencià hauria d' iJ1crcmentar l'ús de la llengua. Es tracta, en la nostra valora
ció, d'un criteri simplista, ja que l'ús de la llengua depén també de molts altres factors, 
alguns segurament més importants, que no es tenen en compte (cf. p. ex. Maclntyre et al. 
1998, Macfntyre 2009, Marí 2008 i 2009). 

En tot cas, aquest plantejament parteix del pressupòsit que els usuaris valencians 
tenen tendència a no utilitzar el models de llengua fonnal perquè no els valoren corn 
a adequats i no s' hi identifiquen, però no coneixem que s'hagen fet estudis que donen 
suport a aquesta hipòtesi. 

8.2 Objectius i metodologia 

En aquest treball volem donar resposta, almenys parcialment, a la qüestió que ha quedat 
formulada en l'apartat anterior: com valoren els usuaris els models de llengua fom1al dc 
la llengua catalana que s'han vehiculat fins ara en el context valencià. 

Les dades provenen d' una enquesta realitzada entre els mesos de setembre de 2007 i 
juny de 2008 a una mostra de 2190 estudiants dels dos darrers cursos de l'ensenyament 
obligatori, és a dir, joves valencians d'entre catorze i setze anys majoritàriament.3 

Aquest treball de camp es va realitzar en el context d'una investigació sobre la in
seguretat lingüística, els resultats principals de la qual ja han estat publicats (Baldaquí 
2009; Baldaquí et al. 20 I O; Baldaquí 20 l i). En aquella recerca es va passar als joves 
enquestats un qüestionari sobre la inseguretat lingüística formal en què se'ls preguntava 
l'opinió sobre l'adequació de diferents formes lingüístiques i un altre qüestionari sobre 
la percepció de la inseguretat lingiiística en el qual es preguntava, entre moltes altres 
coses, la seua va loració sobre els principals models de llengua formal als quals tenien 
accés a través dels mitjans de comunicació audiovisual (bàsicament la televisió) i dc 
I' ensenyament.' 

l Per al disseny de la mostra es va seguir un disseny polietàpic estratificat per conglomerats 
(centres educatius de secundària). Com a resultat es va elegir una mostra de trenta-un centres 
d'educació secundària (públics i privats) del conjunt del País Valencià (Alacant, València i 
Castelló). La mostra és representativa de l'univers esrudiat (els joves residents en les comarques 
dc predomini lingüístic valencià que esrudien els dos últims anys dc I 'ensenyament obligatori) 
amb una fiabilitat del 95% i un marge d 'error que, en el context més desfavorable (p = q = 0,5), 
és inferior a 0,03. L'enquesta es va realitzar dins del projecte d'investigació "La inseguretat 
lingüística en I 'ús de la llengua minoritzada en el sistema educatiu valencià: anàlisi i propostes 
dc millora" (IIUM2006-1 0229/FI LO), aprovat pel Ministerio de Educación y Ciencia dins del 
Plan Nacional de b westigación Ciemífica. Desm'l'ollo e lnnovación Tecnológica 2004-2007, 
cofinançat amb fons FEDER. 

' El qüestionari es pot consultar a « http://n m.ua.es/dspacc/handle/ 10045/16889>>. 
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L'enquesta, malgrat el temps transcorregut, té l'avantatge que no només preguntava 
sobre els models de llengua oral formal valencians sinó que també inclo'ia un model no 
valencià, el de TV3, que en l'actualitat no és accessible als valencians ja que, com és 
conegut, els repetidors de TV3 que van començar a transmetre el senyal d'aquesta cadena 
al País Valencià l'any 1986, a partir d'una iniciativa cívica liderada per Acció Cul rural del 
País Valencià, van ser tancats pel govern valencià del Partit Popular (PP) entre el 2007 
i el 20 11 en un atac contra la llibertat d'expressió que té difícil encaix en una societat 
democràtica.5 Per tant, l'enquesta en què ens basem no es podria realitzar en l'acrualitat. 

Aquest treball té una finalitat bàsicament descriptiva: presentar els resultats d'una 
enquesta en la qual els joves valencians valoren diversos aspectes relacionats amb 
els models de llengua formal. Per tant, la interpretació que farem dels resultats no té 
com a objectiu establir relacions dc causal itat sinó, simplement, descriure unes dades, 
interpretar-les i presentar unes conclusions obet1es a la discussió. Per això, les eines 
d'anàlisi estadística que emprarem són simples: les estadístiques descriptives (freqüèn
cies i percentatges), la comparació de mitjanes aritmètiques (amb les proves estadístiques 
associades)6 i l'anàlisi de taules de contingència. 

8.3 Avaluació de l'adequació d'algunes variables lingüistiques 

8.3.1 Variables lingüistiques 

Tot seguit descrivim i justifiquem la tria de les variables lingüistiques que s'analitzen en 
aquest apartat del treball (variables dependents) i les variables sociolingüístiques (inde
pendents) que serviran per analitzar els resultats. 

El criteri per a la tria de les variables lingüístiques és que diferencien, dc manera 
clara, els models de llengua formal de I' IEC-IIFV i de I'AVL. Hem tingut en compte la 
caracterització dels models de llengua feta per Mas (2008: 125) però, per raons d'espai i 
d'eficàcia, hem triat únicament set variables que són percebudes com a caracteritzadores 
dels dos models de llengua contrastats. Es tractaria, doncs, d'estereotips o dc marcadors 
lingüístics d'acord amb la tern1inologia que va encunyar Labov (1973: 314), i són varia
bles de caràcter morfològic i lèxic. 

5 La decisió definitiva de tancar els tres darrers repetidors dc TV3 en funcionament va ser pressa 
per ACPV el mes de febrer de 20 11 després de constatar la impossibilitat dc pagar les multes 
que per un import superior als 700.000 € li va imposar el govern valencià del PP. Prèviament, 
també per la persecució del PP, s'havien tancat altres repetidors. com el que hi ha a la serra dc 
la Carrasqucta (Xixona) que permetia rebre el senyal de TV3 a tot el sud d'Alacant, incloent-hi 
la capital. Aquest repetidor va ser tan cnt al desembre de 2007, molt poc temps després de la 
realització de la nostra enquesta a les comarques alacantines. 

6 Ens referim a la provaT de Srudent, l'A OVA d'un factor i, quan calga, la prova d 'estadística 
no paramètrica equivalent (K de Kn1skal-Wall is). En algun cas que comentarem també emprem 
la tècnica dels arbres de classificació (CHAID). 
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a) aquest l este: Guia d'Usos Lingiiístics I (GUL 1): totes ducs formes són 
acceptables però considera preferibles les formes reforçades en els registres 
formals. Gramàtica Normativa Valenciana (G V): considera pròpies del 
valencià tant les formes simples com les reforçades. Explica que Ics formes 
simples són actualment generals en la llengua oral i majoritàries "en la ràdio, 
en la televisió i en els texts d'algunes institucions públiques valencianes" (AVL 
2006b: 132), mentre que "les formes reforçades s'usen de manera preferent en 
registres escrits d'àmbits com ara el literari o l'universitari" (AVL 2006b: 132). 
Cal aclarir que mentre la GUL I utilitza les fonnes reforçades en la seua redacció, 
la G V empra sempre les formes sense reforçar, malgrat tractar-se d'una obra de 
caràcter acadèmic i formal. L'administració valenciana utilitza sempre est e en els 
seus escrits i censura I 'ús d'aquest. 

b) vezwe l vore: G UL I: no admet com a infinitiu de veure la forma col·loquial vore. 
GNV: admet vore com a forma secundària. 

e) jwbolistaljwboliste: la GUL I admet la variació -iste l -ista en la llengua parlada, 
però no en la llengua escrita. La GNV permet les ducs possibilitats tant per a la 
llengua oral com per a l'escrita. 

d) us / vos: la GUL I considera acceptable l'ús sense variació formal del pronom 
vos, però explica que en els registres més formal s són preferibles les formes amb 
variació fonnal segons el context. La G V les equipara totalment: "el pronom 
vos pot presentar l'alternança entre la forma vos i us o adoptar la forma vos 
en tots els contexts" (AVL 2006b: 172). En la redacció de la G V s 'empra 
únicament la forma vos, mentre que la GUL I usa us en aquells contextos on és 
possible. 

e) homes / hòmens: la GUL I considera totes ducs forn1cs com a acceptables i 
constata l'augment de l'ús de les formes sense n etimològica, que són les que 
usa en la seua redacció. La G V considera preferible les formes en -ns en 
aquells casos en què el seu ús és general en el llenguatge espontani, com és el 
cas d'hòmens o dejóvens, que són les formes que s'empren en la redacció de la 
GNV. 

f) cinquè/ quint: la GUL I considera admissibles les dues possibilitats, però valora 
com a preferibles per als registres formals les formes en -è/ -ena. La G V 
considera acceptables tant les formes cultes (quint) com Ics patrimonials amb el 
sufix -é / -ena. 

g) servei I servici: la GUL 1 utilitza servei en la seua redacció, mentre que la GNV 
empra servici, encara que al Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià 
(DOPV) hi ha les dues entrades. L'administració valenciana utilitza sempre 
servici en els seus escrits i censura I 'ús de servei. 

Les variables independents que emprarem en l'estudi són dues de caràcter general 
(sexe i classe social) i cinc directament relacionades amb la llengua i la identitat etno
lingüística dels enquestats: primera llengua, programa educatiu (amb dues modalitats: 
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PEV, vehiculat prioritàriament en valencià, i PIP, vehiculat bàsicament en castellà), re
gió sociolingüistica,7 ús del valencià i adscripció a un grup ctnolingüístic. 

8.3.2 Anàlisi de l'avaluació de l'adequació de les variables lingüístiques 

El qüestionari emprat tenia per funció l'anàlisi de la inseguretat lingüística fonnal dels 
joves. L'enquestador presentava oralment dues frases que només diferien en un element, 
la variable lingüística a valorar, i a continuació demanava als enquestats que marquessen 
en un fom1ulari quina dc Ics dues frases els semblava preferible per a utilitzar-la amb 
el professor dins de classe. Es deixava clar que no es tractava d'un examen, ja que en 
moltes ocasions les dues frases eren cotTectes.8 Per tant, el context d'avaluació de les 
formes lingüístiques és l'ús oral formal en un àmbit acadèmic. Presentem tot seguit els 
resultats {taula I): 

Nre. ----rp;r~e 
Forma de l'adjectiu __ a_q_u-es-la----1-- --1769[ 82,62% 

demostratiu de proximitat esta 372 ! 17,38 % 

Infinitiu de veure 

Fom1es del sufix 
-is1a 

Pronom personal feble de 
2a persona plural 

Plural dels mots amb 
restitució de n etimològica 

Fom1a d'alguns ordinals 

Sen•ei I servici 

1096 ~ 51,14 % 
1047 48,86% 

''em·em 

l'Orem 

J!llbolista --f---1_9_35 +--9_0..;,,2_l_'Y<_o-1 
jiaboliste 210 9,79% 

us done la raó 1348 62,90% ---
vos done la raó 795 37,10% 

hòmens 942 43,96% --- - --
homes 1201 56,04% 

cinquè 1670 77,96% 

quilli 472 22,04% 

sen•ei 1576 73,54~1 
servici 567 26,46% -- -- -

Taula I. Avaluació de l'adequació dc Ics variables ling!listiques: 
resultats del conjunt de la mostra 

Els resultats indiquen que hi ha quatre variables en les quals hi ha una preferència 
clara, de pràcticament tres quartes parts dc l'alumnat, per una de les fom1es lingüístiques: 

' Emprem les regions socioling!listiques que utilitza el Servici d' Investigacions i Estudis 
Socioling!listics de la Generalitat Valenciana (S! ES) en Ics seues enquestes. 

• Per a la prova sobre la inseguretat ling!listica formal se'ls preguntava més endavant sobre quina 
de les frases utilitzarien ells habitualment i es comparaven els resultats de Ics ducs respostes, cf. 
Baldaquí et al. 20 10. 

132 



ELS JOVES VALENCIANS I EL MODEL NORMATIU 

aquesta (86,62 %), ji11bolista (90,21 %), cinquè (77 ,96 %) i servei (73,54 %). En tots els 
casos les opcions preferides són formes convergents amb el català general i coincideixen 
millor amb el model dc llengua dc I'!EC-IIFV que no amb el dc l'AVL. En la variable refe
rida al pronom feble de segona persona de plural (us / vos) també hi ha una preferència cla
ra pel model dc I'IEC-IIFV (us done la raó, 62,9%), però no tan marcada. Per últim, hi ha 
dues variables en les quals els resultats mostren un major equilibri entre Ics dues opcions 
comparades: veurem (51,14%) / vorem (48,86%), i hòmens (43,96%) /homes (56,04%). 
En el primer cas, sobta que gairebé la meitat de l'alumnat valore com a més adequada la 
variant varem, considerada un col·loquialisme per la GUL I i admesa per la GNV com a 
forma secundària. En el segon cas no hi ha diferències entre els models de llengua pro
pugnats per les dues institucions, però els resultats indiquen que la forma convergent no 
tradicional (homes) guanya tcn·eny en l'acceptació enfront de la forma tradicional. 

Quan aprofundim en aquests resultats, tot estudiant les relacions entre les valoracions 
de Ics variables lingüístiques i Ics variables sociolingüístiques que caracteritzen els en
questats, ens trobem amb situacions diverses. Per a explorar els resultats hem fet servir 
l'anàlisi dc taules dc contingència i els arbres de classificació (CHAID). o disposem 
d'espai per a presentar els resultats amb detall, així que ens limitarem a assenyalar algu
nes conclusions: 

a) Els resultats de l'enquesta dels diferents grups d'alumnes (formats d'acord amb 
Ics variables dependents sociolingüístiques) s'assemblen als resultats del conjunt 
dels enquestats, encara que amb matisos. 

b) Els resultats de les diferents variables lingüístiques presenten diferències. de 
manera que és diftcil establir unes tendències que expliquen conjuntament 
els resultats de totes les variables. Interpretem que pot deure's al fet que, en 
la percepció de l'alumnat, les diferències entre les variants no són degudes 
únicament al model de llengua de referència (més o menys particularista o 
convergent) sinó també a altres factors que no hem tingut en compte, com ara 
la similitud o la distància de les variants amb la llengua dominant, la major o 
menor freqüència d' ús en el llenguatge acadèmic o en el llenguatge familiar, la 
presència o no de la variant en el model dc llengua col·loquial de la localitat de 
residència, etc. 

e) Malgrat el que acabem de dir, sí que sembla que a Ics zones on hi ha un ús 
social major del valencià i entre els grups d'alumnes que l'uti litzen habitualment 
hi ha una valoració comparativament millor dc les variants tradicionals menys 
convergents, mentre que l'escolarització en valencià (assistència al PEV) és un 
factor que ha servit per a difondre el model de llengua fonnal convergent. 

Som conscients que la quantitat de variables lingüístiques que hem presentat en 
aquesta primera part del treball és molt reduïda i que les conclusions a què podem arribar 
són, també, limitades. A més, tenim present que les tendències que trobem en l'estudi 
detallat dc cada variable lingüística són, de vegades, heterogènies. Dc tota manera, i amb 
les cauteles que hem expressat, ens atrevirem a interpretar els resultats que hem comen-
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tat. En resum, pensem que aquests resultats mostren que, en general, els joves valencians 
consideren adequat el model de llengua formal que aprenen i utilitzen als seus centres 
educatius, el qual segueix bàsicament el model de llengua convergent de I' IEC-IIFV, i no 
veiem indicis importants que hi haja una valoració millor dc les propostes particularistes, 
no sempre convergents, que s'estan vehiculant des de I'AVL. 

8.4 Valoració dels models de llengua formal de referència 

L'altra qüestió que indaguem en aquest treball és l'avaluació que fan els enquestats de 
l'adequació dels models de llengua formal de referència, tant l'oral com l'escrita, en dos 
àmbits: la llengua dels mitjans de comun icació audiovisual i la llengua que utilitzen quo
tidianament en l'àmbit acadèmic escolar. No cal justificar que tots dos àmbits, l'escolar i 
els mitjans de comunicació, són decisius en qualsevol procés dc planificació lingüística. 

8.4.1 Percepció del grau d'adequació dc Ja llengua oral dels mitjans de comuni
cació audiovisuals (televisió) 

8.4.1.1 Anàlisi del conjunt de la mostra 

En primer lloc, hem analitzat com valoren els joves el grau d'adequació del llenguatge 
oral dels mitjans dc comunicació audiovisuals, en concret de la televisió. En el moment 
dc realització de l'enquesta, a la major part del País Valencià encara es rebia el senyal de 
la televisió autonòmica de Catalunya, per la qual cosa va ser possible tenir en compte no 
només el model de llengua oral de la varietat geogràfica pròpia dels enquestats, el valen
cià de Canal 9 o Punt 2, sinó també el model de llengua oral de la televisió autonòmica de 
Catalunya, TV3.9 Com a punt de referència hem tingut en compte la valoració del model 
dc llengua en castellà de la televisió estatal, en concret del primer canal de Televisión 
Espaiiola (TV I) i també el model dc lleng1ta en castellà utilitzat per Canal 9, ja que, com 
és sabut, la televisió autonòmica valenciana és una televisió bilingüc. 10 

En el quadre I podem veure els ítems que s'han utilitzat per a valorar aquestes qües
tions. 
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9 D'acord amb la classificació de Mas (2008) el model de Canal 9 - Punt 2 caldria classificar
lo com a particularista (Mas 2008: 34), mentre que el model de la TV3 caldria considerar-lo 
unifonnista, almenys des de la perspectiva valenciana. 

10 Al llarg del mes de novembre de 2013, durant el procés d'edició d'aquest article, es va produir 
el tancament dc Ràdio Televisió Valenciana per ordre del Govern Valencià del Partit Popular. El 
tancament de Canal 9 es va executar el dia 29 dc novembre dc 2013. Es tracta d'uns dels atacs 
més greus que ha patit la llengua catalana al País Valencià en els darrers anys. 
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31) Corn \ a lores In llen¡:ua oral que utiUtza Canal 9 o Pun t2? 

VA LENCIÀ: 

Moll inadequada Vnlormirjà Moll udcquadn 

0--------1-----2------3-------4-------5------6------7-----11------9------1 o 

CASTELLÀ· 

Moll inndcqu.1dn Vnlormirjà Moll adequada 

0-----1------2-----3------4------5-----6------7 -----R -------9-----1 O 

3-'n) Com valores In llcn~:un orni que utilitza T\'3? 

VALENCIA: 

Moll inadequada Valor mitjil Molt adequada 

0------1-------2------3--- -----4·····-·5-··-··6·------7----- -R-----9------1 O 

34b) Com \ nlores In llcngun oral que utilitln Telcvlsión Espaíiola ( l'V I )'! 

CASTEL LA: 

Molt inadcqundl Valor mitjà Molt adequada 

0------1------2-------3-------4-------5------6------7-----8------9----10 

Quadre I. Ítems per a valorar la percepció del grau d'adequació de la llengua oral 
dels mitjans dc comunicació audiovisuals (televisió) 

La taula 2 ens mostra els resultats obtinguts en la valoració del model de llengua oral 
dels mitjans audiovisuals pel conjunt de la mostra estudiada. 

- r-

Nre. Mitjana 
Desviació 
estàndard 

Valencià: valoració llengua oral C9 2 119 6,372 3,0908 I Català: valoració llengua oral TV3 I 2044 

I 

6,228 

I 

3,1763 

Castellà: valoració llengua oral C9 

I 
2090 6,4 17 2,9014 

I Castellà: valoració llengua oral TV I 2121 8,448 2,0679 

Taula 2. Valoració dels models de llengua oral dels mitjans de comunicació audiovisuals: 
resultats del conjunt dc la mostra 
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El conjunt de la mostra atorga un valor mitjà, una mica superior a 6, i molt similar als 
dos models orals formals de llengua catalana (C9-P2, x = 6,372; TV3, x = 6,228), amb 
diferències que no són significatives, i valora en un grau similar el model de llengua cas
tellana emprat per Canal 9- Punt 2 (x = 6,417). Per contra, hi ha una valoració clarament 
superior del model de llengua castellana de la televisió estatal (X = 8,448). La informació 
més interessant d'aquesta primera aproximació és, en la nostra opinió, la següent: 

a) La similitud en la valoració dels dos models de llengua formal dels mitjans 
de comunicació en llengua catalana, que interpretem com un símptoma de 
normalitat i dc manca de prejudicis entre la població jove, a diferència d'altres 
sectors de la població valenciana. És, en tot cas, una valoració mitjana, que indica 
una percepció de l'adequació del nivell dc llengua que no és excessivament alta, 
sobretot si la comparem, com fem en el pas següent, amb la llengua dominant. 

b) La important diferència de valoració (més de 2 punts) entre el model de llengua 
formal de la llengua majoritària, en aquest cas el castellà de TV I, i els models dc 
llengua dc la llengua minoritzada (el català de Canal 9 - Punt 2 i el dc TV3), que 
segurament reflecteix el diferent estatus de les dues llengües en el nostre context. 

e) En relació al punt anterior, resulta interessant l'anàlisi de la distància entre la 
percepció de l'adequació dels dos models de llengua majoritària: el castellà 
de Canal 9 i el de TVI. Aquesta distància, significativa i poc justificable 
empíricament, pot ser deguda a diferents motius, com ara el prejudici existent entre 
allò que és local i allò que és general, però també podria ser que simultàniament 
s'estiga valorant de manera indirecta la diferència de qualitat percebuda entre 
els continguts dc tots dos mitjans o, fins i tot, el fet mateix que la televisió dels 
valencians emeta en una llengua diferent de la llengua pròpia. 

8.4. 1.2 Anàlisi dels diferents subgrups de la mostra 

Els resultats d'aquesta aproximació inicial cal matisar-los amb els resultats obtinguts pels 
diferents subgrups de la mostra, que podem consultar en la taula 3. 
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Valencià: 
Català: Castellà: 

Castellà: 

valomció 
valoració valomció 

valomció 

llengua oml C9 
llengua oral llengua orni C9 

llengua oml 
TV3 TV I 

Nre. Mitjana Nre. Mitjana Nre. Mitjana Nre. Mitjana 

Sexe Home 1022 6,2 1022 6,0 1022 6,3 1022 8,4 

Dona 1153 6,5 I I 53 6,4 1153 6,5 1153 8,5 

Prim cm Altra llengua 105 6,3 105 5,8 105 6,4 105 8,1 

llengua Castellà 1102 1 6,4 1102 5,8 1102 6,7 1102 8,6 

Valencià i castellà 378 6,6 378 6,6 378 6,5 378 8,4 

Valencià 557 6,3 557 6,9 557 5,8 557 8,3 

Programa 1- -
PIP 1216 6,6 1216 5,6 1216 6,6 1216 8,5 

educatiu 
PEV 971 6,1 971 7,0 971 6,2 971 8,3 

Regió R. Alacant 624 6,2 624 6,4 624 6,3 624 8,6 

R. Ciutat dc 748 6,7 748 5,9 748 6,8 748 8,5 
València i àrea 
metropolitana 

R. Castelló 293 5,9 293 6,9 293 5.9 293 8,5 

R. València 260 7,2 260 5.8 260 6,4 260 8,3 

R. Alcoi-Gandia 262 5,5 262 6,3 262 6,1 262 8,1 

Classe 
Classe 138 6,8 138 5,4 138 6,3 138 8,0 
rreballadom 

social 
6,6 , Classe mitjana- 803 6.8 803 6,1 803 803 8,4 

baixa 

Classe mitjana ml 6.2 772 6,4 772 6,2 1 ml 8,5 

Classe mitjana-
- 327 t 5,6 327 6,7 327 

6,3 j 327 8,7 
alia -

Ús valencià 
No en sé 20 4,5 20 3,9 20 6,9 20 8,3 

Mai 244 I 5,5 244 4,6 244 7,0 244 8,3 

Poques vegades 837 I 6,6 837 6,0 837 6,6 837 8,5 

La meitat del 316 6.4 316 6,4 316 6,6 316 8,7 
temps 

Molles vegades 345 6,4 345 7,2 345 6,0 345 8.5 

Sempre 417 6,5 417 6,7 417 6,0 417 8,1 

Adscripció Parlam d'una allm 59 6,1 59 5,3 59 6,3 59 8,0 

grup llengua 

lingülstic 
Cü" li"'""'~' 11 10 I 6,3 lli O 

,~"'U ··~ ""j 8,6 

Igual val. que cast. L 460 6,6 460 6.6 460 6,4 460 8,5 

Valcncianoparlam 548 6~ 548 6,9 548 5,9 548 8,2 

Taula 3. Valoració dels models de llengua oral fonnal dels mitjans de comunicació audiovisuals: 
resultats dels subgrups de la mostra 
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8.4.1.2.1 Els models fonnals de llengua oral i el sexe 

Les xiques expressen una valoració superior del model de llengua oral dels mitjans de 
comunicació en llengua catalana que no els xics, tant del de Canal 9 - Punt 2 com del de 
TV3, i aquesta diferència, si bé no té una magnitud gran, és estadísticament significativa 
en els dos casos (p = 0,009 i p = 0,002). Les diferències entre els dos models gcolectals 
són poc importants tant en el cas de les xiques com en el dels xics. 

8.4.1.2.2 Els models formals de llengua oral i Ja primera llengua 

La primera llengua no afecta dc manera significativa Ja valoració del model de llengua 
de Canal 9, però sí que afecta la valoració de Ja llengua oral de Ja resta dc models de 
referència. 

Els alumnes de primera llengua catalana i els alumnes bilingües tenen una millor 
percepció de I 'adequació del model dc llengua de TV3 (X = 6,880 i X = 6,617) que no 
els alumnes de primera llengua castellana (X = 5,81 0). La valoració comparada dels dos 
models de llengua geolectals també està relacionada amb Ja primera llengua: els alum
nes valencianoparlants tenen una millor percepció del model dc llengua de Ja TV3 (X = 
6,880) que del de Canal 9 - Punt 2 (X = 6,283), mentre que Ja percepció dels alumnes 
castellanoparlants és la contrària (C9-P2, x = 6,368; TV3, x = 5,81 0). En el cas dels 
alumnes bilingües no hi ha diferència en l'avaluació de les dues varietats gcolectals dc 
referència (C9 - P2, X = 6,616; TV3, X = 6,617). 

Pel que fa a Ja valoració dels dos models orals formals en llengua castellana, les ten
dències són similars en els dos casos: els alumnes de primera llengua castellana valoren 
millor els dos models, C9 i TV I, que I 'alumnat bilingüe o catalanoparlant, i tot I ' alumnat 
valora molt millor el model de fora (TV I) que el model propi (C9), amb diferències, com 
ja hem dit, bastant apreciables. 

8.4.1.2.3 Els models formals de llengua oral i el programa educatiu 

La llengua principal del programa educatiu està relacionada amb la percepció que té 
l'alumnat del model de llengua formal, especialment pel que fa al mitjans de comunica
ció en llengua catalana i, sobretot, pel que fa a Ja valoració de l'adequació del model de 
llengua de TV3. 

L'alumnat que ha estat escolaritzat predominantment en castellà en el Programa 
d'Incorporació Progressiva (PJP) té una millor percepció de l'adequació del model de 
llengua del C9- P2 (X = 6,671) que l'alumnat del Programa d'Ensenyament en Valen
cià (PEV, x = 6,071 ), que ha estat escolaritzat bàsicament en llengua catalana i, alhora, 
l'alumnat del PEV valora de manera molt més positiva el model de la TV3 (x = 6,997) 
que J'alunmat del PIP (x = 5,593). 

La valoració del model de llengua castellana presenta també diferències - l'alumnat 
del PIP valora millor el model de llengua dels dos mitjans analitzats- , però aquestes 
diferències, malgrat que són també significatives, tenen una intensitat menor. 
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8.4.1.2.4 Els models fonnals de llengua oral i la zona de residència (regió) 

L'anàlisi dels resultats mostra que el model de llengua de Canal 9 - Punt 2 té la major 
acceptació a les comarques centrals del país: la regió de València (X = 7, 162) i la regió de 
la ciutat de València i la seua àrea metropolitana (x = 6,745). o és casualitat, ja que el 
model de llengua de la zona central del país és el que predomina en el model de llengua 
d'aquest canal televisiu. La valoració del model oral de C9-P2 que fan la resta de regions 
marca una tendència clara: en la mesura que augmenta l'ús social dc la llengua catalana 
disminueix la valoració del model de llengua d'aquesta cadena: regió d'Alacant (X = 
6, 199), regió dc Castelló (X = 5,862) i regió d'Alcoi-Gandia (X = 5,527). 

La distribució territorial de la valoració del model oral de TV3 és complementària a 
la valoració de C9: disminueix a la zona central del país (regió de València: (X = 5,768; 
regió dc la ciutat de València i àrea metropolitana: X = 5,943) i augmenta a la resta dc 
comarques: regió d'Alacant (X = 6,428), regió d'Alcoi-Gandia (X = 6,257) i, sobretot, en 
la regió de Castelló (X = 6,868), on possiblement hi ha l'efecte del major grau de contacte 
amb el model del català central per causa de la proximitat geogràfica. 

La valoració del model de llengua castellana del C9-P2 presenta un patró territorial 
paral ·lel al de la valoració de la llengua catalana d'aquesta mateixa cadena: augmenta a 
la zona central del país i disminueix a les zones perifèriques. Per contra, la valoració del 
model de llengua de TVI sembla estar relacionat amb l'ús social de la llengua, ja que 
disminueix en aquelles regions on l'ús social del català és més important. 

8.4.1.2.5 Els models formals de llengua oral i la classe social 

Trobem una certa similitud de patrons en la valoració del model de C9-P2 d'una banda 
(tant en català com en castellà) i la valoració de TV3 i TVI de l'altra. La millor valora
ció del model oral de C9-P2, tant en català com en castellà, està associada a les classes 
treballadora i, sobretot, mitjana-baixa i, en la mesura que es puja en l'escala social hi ha 
un descens de la valoració del model oral d'aquestes cadenes. En paral·lel, veiem que la 
valoració dels models de llengua ex tems (TV3 i TV I) millora de manera important en els 
enquestats dc les classes mitjana i mitjana-alta. 

8.4. 1.2.6 Els models formals de llengua oral i l'ús de la llengua catalana 

La valoració dels diferents models de llengua està clarament relacionada amb l'ús dc la 
llengua minoritzada, però les tendències que s'hi observen són diferents. La valoració 
dels dos models de llengua catalana, C9-P2 i TV3, és menor per a l'alumnat que no uti
litza la llengua catalana o no la coneix i després es manté en uns valors similars per als 
joves que sí que utilitzen aquesta llengua, independentment del grau d'ús. La valoració 
de I 'ús del castellà en la televisió autonòmica valenciana disminueix dc manera continua
da en la mesura que l'alumnat utilitza més la llengua catalana. Per últim, la valoració del 
castellà emprat per la TV I és sempre elevada i independent de l'ús de la llengua catalana. 
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8.4.1.2.7 Els models formals de llengua oral i l'adscripció emoling!lística 

Per acabar aquest subapartat, hem inclòs també les relacions entre una variable identi
tària, l'adscripció a un o altre grup etnolingüístic. i la valoració dels models de llengua 
oral dels media. Pel que fa a la valoració dels models referencials del castellà, destaquem 
la caiguda dc la seua valoració, sobretot la de C9-P2, a mesura que augmenta el grau 
de valencianitat dels enquestats. Pel que fa a la valoració dels models referencials de la 
llengua minoritzada, hi ha una correlació positiva molt clara entre la valoració del model 
de TV3 i el grau d'autoadscripció al grup valencià. mentre que en el cas de C9-P2 aquesta 
relació no apareix amb tanta claredat. 

8.4.2 Percepció de la distància entre l'ús informal i l'ús acadèmic 

8.4.2.1 Anàlisi del conjunt dc la mostra 

Per a valorar la percepció de l'alumnat sobre la distància entre els l'ús informal i l'ús 
acadèmic de la llengua oral hem emprat un ítem (quadre 2), referit a les ducs llengües ofi
cials, que pregunta sobre les diferències entre la llengua del carrer i la llengua de l'escola. 

20) lli ho poques/molin difer~ndes enlrt lo ma nero com es parlo al carrer lla 
mantra rom s'uS2 ml,escola: 

VALI.Kt'IA· 

l'oquc• difcr&lcics Valor mi1jà Molles do li:~nci"'-

0.----·1····--2····-- 3·---·4-··--·5----6·-·- -7·---·H···--·9---- 10 

('AS rELLA: 

Volormi1jil Mol lc. dofcn':nc•c-. 

0----·1----·2····--3···--·4-·--·5----6·-···-7···---·8----·9- --- 10 

Quadre 2. Ítem per a valorar la percepció dc la distància entre 
l'ús oral infonnal (del carrer) i l'ús oral 

A la taula 4 hi ha els resultats obtinguts en la valoració de la distància entre el model 
dc llengua oral informal del carrer i el model de llengua fonnal de l'escola per al conjunt 
dels enquestats. 
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Nre. 

fV:; Jcncià: diferències llengua carrer-escola ~152 
I Castellà: diferències llengua carrer-escola 2148 
------ --

~ ~viació 
llJana I ~s~àndard 

6,780 2.5662 J 
6,076 3,1512 

Taula 4. Avaluació de la distància entre el model de llengua oral informal del carrer i el model de 
llengua de l'escola: resultats del conjunt dc la mostra 

Els resultats mostren que l'alumnat, en general, és conscient que hi ha diferències entre 
els models orals infom1als i els models més fom1als dels centres educatius en Ics dues 
llengües, i valora que aquestes diferències tenen un valor mitjà en Ics dues llengües, però 
són una mica més intenses en el cas de la llengua minoritzada (x = 6, 780) que no en la 
llengua dominant {X = 6,076). Aquesta diferenciació podria interpretar-se com a resultat 
de la situació de subordinació de la llengua catalana. 

8.4.2.2 Anàlisi dels diferents subgrups de la mostra 

~~'_e -
Primera lleng 

r.
rograma 
ducat iu 

egió 

Classe social 

u a 

r-
Castellà: diferències I Valencià: diferències 

llengua carrer-escola llengua carrer-escola I 
Nre. Mitjana Nre. Mitjana 

- - 621 llom e 1022 6,6 1022 
' 

Dona 1153 

--+*~-~ Altra llengua 105 105 5,9 

6,4 1 1102 6,o Castellà 1102 

Valencià i castellà 378 
7,4 1 

378 6,3 

Valencià 557 7,4 557 6,1 

Total 2142 I 6,8 2142 6,1 

PIP 1216 6,4 1216 6,1 

PEV 971 7,2 , ---ffit- 6_¿_ 
R. Alacant 624 6,6 624 5,9 

R. Ciutat dc València J 748 6,7 748 6,4 
i àrea metropolitana 

R. Castelló 

I 
293 7,0 293 5,9 

R. València 260 7,1 260 6,1 

R. Alcoi-Gandia 262 6,9 262 5,8 

Classe treballadora 138 7,1 138 6,1 

Classe mitjana-baixa I 803 1 6,8 1 803 6,1 

Classe mitjana 112 1 6,8 1 772 6,0 

Classe mitjana-alta 327 6,7 327 6,2 j i 
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Valencià: diferències Castellà: diferències 
llengua carrer-escola llengua carrer-escola 

N. Mitjana N. Mitjana I Ús valencià No en sé 20 4,2 20 5,0 

Mai 244 5.5 244 6, 1 

Poques vegades 837 6,5 837 5,9 

La meitat del temps I 3 16 7,0 3 l6 6,3 

Moltes vegades I 345 1 7,4 345 1 6,2 

Sempre I 417 7,6 4 17 6,2 

Parlant d'una altra 

I 
59 5,6 

59 1 
6,0 

Adscripció llengua 
grup lingüístic 

Castellanoparlant ll i O 6,4 1 1110 l 6,0 

Igual val. que~ 460 7,3 460 6,2 

Valencianoparlant 548 1 ~ 548 ~ 
Taula 5. Avaluació de la distància entre el model de llengua oral infonnal del carrer i el model de 

llengua de l'escola: resultats dels subgrups de la mostra 

L'anàlisi de les dades de la taula 5 mostra que les diferències que hi ha en l'avaluació de 
la distància entre el castellà oral informal i el castellà oral escolar són, en general, petites, 
i l'anàlisi estadística ens permet afinnar que aquestes diferències no són estadísticament 
significatives (p = 0,05) a excepció de la variable regió. 11 

Per contra, sí són significatives les diferències que trobem per a l'avaluac ió de la 
distància entre el valencià oral infonnal i els usos acadèmics orals per a les variables 
independents sexe, primera llengua, programa educatiu, regió, ús de la llengua catalana i 
adscripció a un gntp etnolingüístic. Per tant, el conjunt dels enquestats valora de manera 
moll similar la distància entre el castellà informal i l'acadèmic, però en e l cas del català 
si que apareixen diferències de valoració entre els diferents grups d'alumnes, encara que 
en general són de poca entitat. 

Per al sexe, variable sociolingüística de caràcter general , veiem que les xiques són 
una mica més conscients (x =6,96) que no els xics (x = 6,57) de les diferències entre el 
català informal i el formal, segurament per la major sensibilitat que en general tenen les 
dones per a la valoració dels fenòmens lingüístics. 

Per a la resta de variables, lligades a la formació i la història lingüística dels enques
tats, el que trobem és una tendència general : en la mesura que augmenta el coneixement 
i la identificació amb la llengua catalana (perquè és la primera llengua, per ser la llengua 
vehicular del programa educatiu que segueixen, pel major grau d' ús o pel major grau 
d'identificació etnolingüística) augmenta la percepció de la distància entre els usos orals 
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11 La variable regió és l'única que presenta diferències significatives en l'avaluació de les 
distàncies entre els registres orals infonnals i els formals, però no som capaços de trobar un 
patró que ens permeta interpretar aquestes diferències que, en general, no són de gran entitat. 



ELS JOVES VALE!'\CIANS I EL MODEL NOR~IATIU 

informals i els acadèmics. Sembla coherent que, igual que passa amb la variable sexe, un 
major grau de consciència lingüística, lligada en aquest cas a un major grau de competèn
cia i ús de la llengua, implique també un major grau de consciència de la distància entre 
els registres orals formals i els informals. 

8.4.3 Percepció del grau d'adequació del model de llengua escrita emprat en 
l'àmbit acadèmic 

8.4.3. 1 Anàlisi del conjunt de la mostra 

Per avaluar la percepció de l'alumnat sobre el grau d'adequació del model formal de 
llengua escrita que empren en l'àmbit escolar12 hem emprat un ítem (quadre 3) que pre
gunta sobre la valoració del model de llengua escrita dels manuals escolars en Ics dues 
llengües oficials. 

Com valores In Uen~:un escrita dels llibres dc tc~t que uses a classe'! 

VALI:.NCIA: 

I Molt 111adcquad.1 Valor mitjà Moll adequada 

o-----l-----2-----3------4---·--5------6--.. ·--7 ------s--.. --9-----1 o 

I 
Ci\STI.!LLA. 

Molt 111adcquuda Valor nUijà Moll ndcquada 

0-----1--.. - .. 2------l-----4-----5-.. ----6------7------8-------9------10 

Quadre 3. Ítem per a valorar la percepció del grau d'adequació del llenguatge escrit 
usat en l'àmbit acadèmic escolar 

Els resultats de l'ítem que valora l'adequació del model escolar dc llengua escrita per 
al conjunt de la mostra podem veure' ls a la taula 6: 

12 Per a la caracterització del model de llengua catalana emprat en els llibres de text d'educació 
secundària es pot consultar Aragonés (2005 i 2006) o Beltran (20 I 0). D'acord amb les descripcions 
d'aquests autors, es tracta d'un model bàsicament convergent, proper al de I' IEC-ILFV. 
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1 "''"o;;, "lorndólloog~ 
escrita llibres text 

Castellà: valoració llengua escrita 
llibres text 

---,--

N. Mitjana 

2139 7,427 

2 139 8,489 

Desviació 
estàndard 

2,4332 

1,7975 

Taula 6. Valoració dels models de llengua escrita dels llibres dc text: 
resultats del conjunt dc la mostra 

Com hi podem veure, la valoració mitiana del model de llengua dels manuals escolars 
és mitjana-alta per a Ics dues llenglies, però un punt inferior per a la llengua catalana en 
relació al castellà. 

En el cas de la llengua castellana, la valoració del model escrit acadèmic (x = 8,489) 
és pràcticament idèntica a la valoració que es feia del model oral dc la TV I (X = 8,448) i 
dos punts superior a la del model de llenglta castellana oral dc C9 i P2 (X = 6,4 17). 

En el cas dc llengua catalana, l'avaluació del model escrit (x = 7,427) és un poc més 
d'un punt superior a la valoració dels estàndards orals dels media, tant dc C9-P2 (X = 

6,3 72) com de TV3 (x = 6,228). 
La nostra interpretació d'aquests resultats és que l'alumnat té, en general, una visió 

positiva dc l'adequació del model acadèmic escrit del català que s'utilitza als centres edu
catius, i que la distància respecte del model escrit acadèmic en llengua castellana es pot 
interpretar, una altra vegada, com a resultat de la diferent valoració que les dues llengües 
tenen en la societat valenciana, fmit d'una sintació sociolingüística desigual. 

8.4.3.2 Anàlisi dels diferents subgntps de la mostra 

Igual que hem fet en l'anàlisi dels models de referència orals dels mitjans de comu
nicació, aprofundirem els resultats amb l'estudi dels resultats obtinguts pels diferents 
subgrups de la mostra (taula 7). 
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Sexe 

Primera 
llengua 

Programa 
educatiu 

Regió 

Classe social 
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Valencià: valoració 
llengua escrita llibres 

text 

Castellà: valoració 
llengua escrita llibres 

text 
r----¡ 

N. N. Mitjana --+--- Mitjana 

8.3 llome 

Dona 

Altra llengua 

Castellà 

Valencià i castellà I 

~:~" __ r 
R. Alacant ~ 
R. Ciutat de 
València i àrea 
metropolitana 

R. Castelló 

R. València 

R. Alcoi-Gandia 

Classe treballadora 

Classe mitjana
baixa 

Classe mitjana 

Classe mitjana-alta 

1022 

1153 

105 

1102 

378 

557 

1216 

971 

624 

748 

293 

260 

262 

138 

803 

7.1 

7.7 

6.5 

7. 1 

7,8 

8,0 

6,9 

8,0 

7,5 

7,4 

7,6 

7,5 

7,3 

7,2 

7,5 

1022 

11 53 

105 

1102 

378 

557 

1216 

971 

624 

748 

293 

260 

262 

138 

803 

8,6 

8,3 

8,6 

8,6 

8,3 

8,5 

8,4 

8,7 

8,5 

8,5 

8,4 

8, 1 

8,4 

8,6 

Ús valencià No en sé 

772 

327 

20 

244 

837 

316 

345 

4 17 

59 

7.4 

7,6 

4,5 

5.6 

7.3 

7.8 

8,0 

8,1 

772 

327 

20 

244 

837 

316 

345 

417 

I 
8,5 

8,6 

8,8 

8,4 

8,6 

8,5 

8,4 

8,3 

Adscripció 
grup 

I lingüístic 

Mai 

Poques vegades 

La meitat del temps 

Moltes vegades 

Sempre . _____ __,_ 

Parlant d'una altra 
llengua 

Castellanoparlant 

Igual val. que cast. 

Valencianoparlant 

lli O 

460 

548 

6,5 

7,0 

7,8 

8, 1 

59 

ll i O 

460 

548 

I 
8,4 

8,6 

8,6 

8,3 

Taula 7. Valoració dels models fom1als dc llengua escrita dels llibres de text escolar: 
resultats dels subgrups de la mostra. 
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8.4.3.2. 1 Els models fonnals de llengua escrita i el sexe 

També en aquesta ocasió, les xiques expressen una valoració superior del model fom1al 
dc llengua escrita en les dues llengües que no els xics, amb diferències que són significa
tives en Ics ducs llengües però de major intensitat en el cas de la llengua catalana. 

8.4.3.2.2 Els models fom1als de llengua escrita i la primera llengua 

Hi ha una relació significativa entre la primera llengua dels joves i la valoració que fan 
dels models formals de llengua escrita en el sentit que sembla més lògic. En el cas del 
català, hi ha una millor valoració del model de llengua escrita en la mesura que l'alumnat 
té aquesta llengua com a primera llengua. En el cas del castellà, la valoració del model 
de llengua és molt similar en tots els grups, amb una petita davallada de la valoració en 
el grup d'alumnes valencianoparlants, que és significativa però d'intensitat molt reduïda. 

8.4.3.2.3 Els models formals de llengua escrita i el programa educatiu 

La llengua d'escolarització influeix fortament sobre l'avaluació de l'adequació del model 
escrit fonnal de la llengtta catalana, però no influeix en la valoració del model escrit del 
castellà. Lògicament, són els alumnes que han estat escolaritzats prioritàriament en català 
(PEV, X = 8,044) els que tenen una percepció més positiva del model de llengua escrit 
d'aquesta llengua, amb una diferència de valoració una mica superior a un punt (PIP, x = 

6,925). En qualsevol cas, la valoració del model escrit del castellà és superior per als dos 
grups (PEV, X = 8,441; PlP, X = 8,525). 

8.4.3.2.4 Els models formals de llengua escrita i la zona dc residència (regió) 

A di fcrència del que passava en la valoració dels models orals formals de la llengua cata
lana, el model formal escrit del català no presenta diferències significatives relacionades 
amb la zona de residència dels enquestats. Per contra, en la valoració del model formal 
escrit del castellà sí que hi ha una tendència significativa, encara que d'intensitat molt 
moderada, a valorar-lo millor en la mesura que augmenta l'ús social d'aquesta llengua. 

8.4.3.2.5 Els models fonnals de llengua escrita i la classe social 

A diferència del que succeïa amb els models de llengua oral fonnal, no hem trobat di
ferències estadísticament significatives en la valoració dels models f01mals de llengua 
escrita, tant en català com en castellà, en relació a les diferents classes socials. 
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8.4.3.2.6 Els models fonnals de llengua escrita i l'ús dc la llengua catalana 

Igual que passava amb la llengua oral de TV I (però no de C9-P2), l'avaluació del model 
formal escrit de la llengua dominant és sempre alta i independent del grau d'ús de la 
llengua catalana. Per contra, Ja valoració del model fom1al escrit del català està fortament 
relacionat dc manera positiva amb l'ús d'aquesta llengua, de manera que en la mesura 
que augmenta l'ús de Ja llengua catalana millora també Ja valoració que se'n fa, que és 
molt similar a la de l'estàndard escrit del castellà per a l'alumnat que la utilitza moltes 
vegades (x = 8,04 1) o sempre (X = 8,061 ). 

8.4.3.2.7 Els models fonnals de llengua escrita i l'adscripció etnolingüística 

Una altra vegada trobem que mentre la valoració del model estàndard escrit dc la llengua 
castellana no està relacionat amb l'adscripció etnolingüística dels enquestats, hi ha una 
relació positiva d'intensitat forta entre Ja valoració del model formal de llengua escrita en 
català i el grau d'adscripció al grup etnolingüístic valencià. 

8.5 Conclusions 

En un treball com aquest és arriscat extraure conclusions generals perquè les dades que in
terpretem són complexes, tant en l'estructura interna de cada variable com en les relacions 
múltiples que es produeixen entre les diferents variables, i correm el perill de fer simpli
ficacions que amaguen aspectes importants dc la realitat. Malgrat això, presentem unes 
conclusions que, en la nostra opinió, sintetitzen Ics tendències de conjunt que hem descrit 
en l'anàlisi de les dades, les quals, lògicament, estan obertes a la discussió i el debat. 

Pel que fa a la percepció de les variables lingüístiques, la tendència general és a inter
pretar de manera positiva aquelles variables que s'han aprés a través de l'ensenyament, 
que com ja hem apuntat són més properes al model de llengua convergent de l' IEC-IIFV 
que no al més particularista de l'AVL. Si bé hem vist que l'alumnat que utilitza el valen
cià habitualment també valora una mica millor que el conjunt de l'alumnat les variants 
més genuïnes, en la nostra opinió l'element més importam és que el model de llengua 
vehiculat fins ara a l'escola té, en general, una bona acceptació, també dins d'aquest grup 
d'alumnes. Paral·lelament, s'observa que l'assistència als programes educatius vehicu
lats principalment en valencià aconsegueixen també una millor identificació dels joves 
amb el model de llengua fonnal. A més, l'avaluació general del model de llengua f01mal 
dels centres educatius corrobora aquesta interpretació i serveix per a confirmar la inter
pretació que hem fet dels resultats de l'avaluació de les variables lingüístiques concretes. 

Per tant, no sembla que les solucions lingüístiques particularistes proposades en la 
G V que divergeixen del model de llengua formal consolidat fins ara (IEC-llFV) vagen 
a aconseguir una major identificació dels usuaris, almenys dels joves en el seu conjunt, i 
sí que pensem que són potencialment una font de dubtes i d'inseguretat. 
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L'avaluació dels models de llengua fonnal dels mitjans de comunicació també és 
complexa, ja que malgrat que demanàvem una valoració dels models de llengua, som 
conscients que és dificil que en aquesta avaluació no aparega, d'una o altra manera, la 
valoració d'altres aspectes, com ara els continguts de la programació de cada canal o la 
qualitat global percebuda. 

Les dades que hem presentat mostren que els joves no tenen prejudicis a l'hora de 
valorar els models de llengua de procedències dialectals diferent a la pròpia. El fet que 
un modelunifonnista, el de TV3, obtinga una valoració molt similar al d'un model par
ticularista, el de C9-P2, il ·lustra amb claredat aquesta falta dc prejudicis i dóna suport a 
les conclusions de l'apartat anterior. Els resultats no són gens estranys perquè en un món 
global, com és l'actual, no cap tancar-se en les opcions particularistes. 

En tot cas, va lorem que el resultat més important de l'avaluació dels models de llen
gua formals de referència, tant del model escolar com dels models dc llengua dels mi
tjans audiovisuals, és que la valoració dels models formals de la llengua dominant, el 
castellà, són sempre superiors als de la llengua minoritzada. Hem vist que la valoració 
del castellà és sempre alta, superior a la del català i amb molt poca divergència entre els 
gmps d'alumnes, mentre que l'avaluació dels diferents models de la llengua catalana és 
inferior i presenta una variabilitat major entre els diferents grups d'alumnes. En la nostra 
opinió, aquesta subvaloració dels models propis és un indicador clar de la minorització 
lingüística del català al País Valencià. 

En resum, el que hi constatem és que mentre el castellà té un estatus de nonnalitat 
que li pennct quedar al marge del debat, la llengua catalana té al País Valencià un grau de 
normalització inferior que implica una valoració inferior dels models dc llengua formals i 
l'aparició de polèmiques sobre el seu ús. Per tant, si volem augmentar l'ús fonnal del ca
talà al País Valencià el que hem de fer no és augmentar les polèmiques amb debats extem
pO!·anis sobre els models de llengua sinó millorar-ne l'ús social amb la vehiculació de les 
polítiques lingüístiques escaients. L'escola, fins ara, ha fet la seua part del treball allà on 
l'han deixada, però la resta de les institucions té encara molta faena a fer en aquest camp. 
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