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Presentació

 A l llarg de 2011, un grup d’experts coordinats per 
la Direcció General de Política Lingüística ha 

dut a terme l’explotació de l’Enquesta d’usos lin-
güístics de la població 2008 (EULP08).

L’objectiu de l’anàlisi de les dades de l’EULP08 és 
plantejar i respondre les principals preguntes que 
es fan les institucions i la societat en matèria de 
planificació lingüística sobre la població adulta. En 
aquest sentit, la publicació és un treball de socio-
lingüística aplicada elaborat per un equip de treball 
interdisciplinari que integra diversos enfocaments i 
disciplines (sociologia, sociolingüística i planificació 
lingüística). Ateses les necessitats actuals en matèria 
de planificació lingüística, s’ha plantejat una anàlisi 
que doni compte d’un enfocament global de la situa-
ció lingüística a Catalunya i de la seva evolució, però 
també que permeti orientar d’una manera pràctica 
les polítiques lingüístiques i que contribueixi, de 
debò, a la planificació d’actuacions més eficaces.

El treball complet es presenta en dos volums de 
la col·lecció en línia Biblioteca Tècnica de Política 
Lingüística (http://gencat.cat/llengua/btpl).* 
 
El volum I, Coneixements, usos, transmissió i actituds 
lingüístics, analitza els resultats globals de 2008 de 
forma descriptiva i amb una mirada sociolingüística, 
i tracta concretament els aspectes següents:

4 metodologia de l’operació estadística

4 els coneixements lingüístics 

4 les llengües a Catalunya

4 la transmissió lingüística intergeneracional

4 les llengües en els usos interpersonals i en  
el consum mediàtic i cultural 

4 els grups segons els usos lingüístics

4 les actituds i les representacions lingüístiques

4 la mesura del coneixement de les llengües i els 
usos lingüístics dins l’estadística oficial

El  volum II, Factors clau dels usos lingüístics, suposa 
un segon pas en l’anàlisi dels resultats de l’EULP08. 
Aquest segon volum té una mirada més aplicada i 
tracta especialment dels col·lectius i variables que 
són fonamentals per treballar en planificació lin-
güística. També inclou l’anàlisi comparativa general 
dels resultats 2003-2008 per tal de disposar d’una 
primera visió longitudinal dels usos lingüístics a  
Catalunya. S’estructura en els apartats següents:

4 llengua i edat

4 llengua, ocupació i professió

4 llengua i posició de classe

4 llengua i nascuts a l’estranger

4 llengua i territori

4 l’aprenentatge de català dels adults a Catalunya

4 anàlisi comparativa 2003-2008

L’objectiu d’aquest opuscle és presentar una síntesi 
dels resultats més rellevants. Les persones que vul-
guin aprofundir-hi o necessitin informació de detall 
poden consultar els dos volums.

* En la data de publicació d’aquest quadern, hi ha publicat el volum I. El volum II es troba en fase de producció editorial.

Presentació
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 L     a gran majoria de ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya de 15 anys i 

més (95%) afirma que entén el català. 
Tanmateix, aquest bon nivell es redu-
eix al 67% quan es tracta d’entendre’l 
perfectament o bé al 85% si sumem 
els que l’entenen perfectament i els 
que l’entenen força. Així, més del 15% 
de la ciutadania té alguna dificultat 
per entendre el català.

El 78% dels catalans afirma que sap 
parlar el català, però de nou el ni-
vell més alt de coneixement redueix 
aquesta xifra al 49% que el sabria 
parlar perfectament, o bé al 65% que 
el sabria parlar perfectament o amb 
força correcció. Per tant, el 34% de la 
població tindria alguna dificultat per 
parlar català. 

Coneixement
de llengües a Catalunya

Gens ni mica

Poc

Regular

Força

Perfectament

No

Sí

Observacions  
Variables sí/no: resposta directa. 
Variable nivell: variable construïda entre sí/no i escala 0-10 (gens ni mica = 0–2, poc = 3–4, regular = 5–6, força = 7–8, perfectament = 9–10).
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Coneixement de Català. 2008Gràfic 1 
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La llengua més coneguda a Catalunya 
és el castellà. El 88% de la població 
(5.400.000 habitants de 15 anys i 
més) declara que té un nivell alt de 
coneixements de castellà en totes 
les habilitats (entendre, parlar, llegir 
i escriure).

Així doncs, tot i que la majoria de 
catalans afirma que té coneixements 
de català en totes les habilitats 
(entendre, parlar, llegir i escriure), 
no arriben als coneixements gairebé 
totals de castellà. El percentatge de 
població que té un nivell alt en totes 
les habilitats és el 45% (2.772.000 
habitants de 15 anys i més), i un 
significatiu 20% el sap parlar i llegir 
però té mancances sobretot en l’es-
criptura. A més, els coneixements 

declarats de català es redueixen 
entre 10 i 15 punts quan es tracta 
d’entendre, parlar, llegir i escriure 
amb perfecció o força correcció.

El lloc de naixement i l’origen ge-
ogràfic familiar són dos dels factors 
que més condicionen el nivell de  
coneixement de català en totes les 
habilitats. Aquest fet es tradueix 
en les diferències que s’observen en 
els coneixements de català entre 
els joves, amb més coneixements, i 
els adults i les persones grans, amb 
menys coneixements, ja que les prin-
cipals causes de les diferències gene-
racionals són el lloc de naixement i el 
període en què es van escolaritzar a 
Catalunya. 
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0,1 

3,3 

1,3 

7,2 

87,9 

9,6 

6,6 

11,4 

7,0 

20,2 

45,1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

No l’entenen o amb moltes dificultats 

Nivell baix de català en totes les habilitats 

L’entenen i el llegeixen sense dificultats però
només el parlen una mica

L’entenen i el llegeixen amb dificultats,
no el parlen ni l'escriuen 

Nivell alt en totes les habilitats 

El parlen sense dificultats, però tenen un
nivell baix de lectura i escriptura

Català Castellà

Gràfic 2 POBLACIÓ SEGONS LA TIPOLOGIA DE CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS. 2008

coneixement de llengües a catalunya
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Els més joves, de 15 a 24 anys, són 
els que tenen un coneixement més 
alt de català en totes les habilitats. 
Aquests joves són la primera gene-
ració plenament escolaritzada en 
català. Entre la població de 25 a 34 
anys hi ha una disminució notable 
de coneixements perquè una part 
important són ciutadans arribats 
de l’estranger, no escolaritzats a Ca-

talunya o escolaritzats en una part 
mínima del procés educatiu.

Quant al coneixement de l’anglès i 
el francès, a Catalunya un de cada 
quatre ciutadans de 15 i més anys 
declara tenir coneixements per 
parlar l’anglès (26%) i un de cada sis 
el francès (17%). Aquestes proporci-
ons disminueixen quan es tracta de 
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CIUTADANS QUE TENEN CONEIXEMENTS ALTS DE CADA COMPETÈNCIA SEGONS L’EDAT. 2008  Gràfic 3 

Coneixements alts: en tenen un coneixement perfecte o força correcte.
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coneixements en totes les habilitats 
(22% i 12%). 

A banda del català, el castellà, l’an-
glès i el francès, l’11% de la pobla-
ció de 15 anys i més afirma que pot 
parlar de manera fluida alguna altra 
llengua. Cal destacar la gran diversi-
tat de llengües que apareixen en la 
resposta, més de 45, entre les quals 

les més freqüents són l’àrab (2%), 
l’italià (2%) i l’alemany (1%).

Pel que fa a l’Aran, la majoria de 
població adulta declara que entén 
l’aranès (78%) i també pot parlar-lo 
(56%) i llegir-lo (59%). Poc més 
d’un terç de la població sap escriure 
l’aranès.

32,0
26.4 

27.9 
24.1 21.3 

16.7 16.9 
12.7 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Entendre (sí/no) Parlar (sí/no)  Llegir (sí/no) Escriure (sí/no) 

CONEIXEMENTS D'ANGLÈS I FRANCÈS. 2008Gràfic 4 

Anglès 

Francès

coneixement de llengües a catalunya
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Les llengües a Catalunya

 L a llengua inicial és la primera 
llengua que una persona va par-

lar de petita. Més de la meitat de la 
població de 15 anys o més que viu 
a Catalunya, el 55%, té el castellà 
com a llengua inicial, mentre que 
un terç de la població, el 32%, té 
el català. Són un 9% les persones 
que tenen altres llengües inicials, 
diferents del català i el castellà. Fi-
nalment, són un 4% les que com-
parteixen el català i el castellà com 
a llengües inicials.

La llengua d’identificació és la que 
una persona considera la seva llen-
gua. Hi ha més persones que tenen el 
català com a llengua d’identificació, 
concretament un 37%, que les que 
el tenen com a llengua inicial. D’al-
tra banda, el 46% considera que la 
seva llengua és el castellà. Segueixen 
després les que s’identifiquen alho-
ra amb el català i el castellà, amb un 
9%, i finalment les que tenen altres 
llengües d’identificació, diferents del 
català i el castellà, amb un 7%.

37,2

31,7 

8,8

3,8

46,5

55,1 

7,4

9,3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Llengua 
d'identificació 

Llengua inicial 
Català 

Català i castellà 

Castellà 

Altres llengües 
o combinacions 

LLENGUA INICIAL I LLENGUA D'IDENTIFICACIÓ. 2008Gràfic 5 
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S’observa que el català té una capaci-
tat d’atracció apreciable, des del punt 
de vista de la trajectòria vital de les 
persones que resideixen a Catalunya 
de 15 anys i més. Així, el 13% del total 
de la població adulta ha adoptat el ca-
talà com la seva llengua malgrat que 
no era la seva llengua inicial o primera 
llengua parlada quan eren petites. Es 
tracta de gairebé 800.000 persones, 
un volum de població significatiu.

La llengua habitual fa referència a 
la llengua que parla més sovint. El 
46% de la població de 15 anys o més 
declara que el castellà és la seva llen-
gua habitual, i el 36% declara que 
és el català. Les persones que trien 
ambdues llengües són el 12% i les 
que parlen majoritàriament altres 
llengües són el 7%. Si es comparen 
aquests percentatges amb els de la 
llengua d’identificació, s’observa 
quantes persones es consideren bi-
lingües en català i castellà.

La situació sociolingüística a Cata-
lunya a principis del segle xxi està 
marcada per dos fenòmens aparent-
ment contradictoris: d’una banda, 
la intensitat espectacular de les 
diverses onades immigratòries, so-
bretot de les dues onades del segle 
passat i de la que es desenvolupa a 
cavall del segle xx i els primers anys 

de l’actual; i, de l’altra, la capacitat 
d’atracció que ha tingut i té el cata-
là perquè l’adoptin parlants d’altres 
llengües inicials. De la dinàmica que  
es produeixi entre ambdós factors 
al llarg del temps en depèn (i en de-
pendrà) l’evolució de l’ús del català.

Pel que fa la Vall d’Aran, el castellà és 
la llengua més habitual (38%), segui-
da de l’aranès (23%), el català (16%) 
i altres llengües (13%). Hi ha un 9% 
de la població que combina diverses 
llengües de manera habitual.

Mantenen el català i castellà 
1,9%

Altres situacions 
0,3%

Adopten el castellà des d'altres llengües
(sol o compartit)

2%

Adopten el castellà des
del català (sol o compartit)

2,3%

Mantenen altres llengües
6,8%

Adopten el català 
(sol o compartit)*

13,2%

Mantenen 
el català
29,8%

Mantenen 
el castellà
43,8%

DE LLENGUA INICIAL A LLENGUA D'IDENTIFICACIÓ. 2008Gràfic 6 

* En aquest cas s’han sumat les persones que l’adopten des del castellà (la majoria de casos) 
i les que l’adopten des d’altres llengües, perquè aquestes últimes representen un percentatge 
no significatiu per al càlcul.

les llengües a catalunya
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La transmissió  
lingüística intergeneracional

 L ’anàlisi de la transmissió lingüística  
intergeneracional a Catalunya mostra 

que el català hi segueix avançant de mane-
ra apreciable, i que aquest avenç continua  
produint-se en quasi tots els sectors so-
cials. A més, s’ha pogut comprovar que 
el progrés intergeneracional de la llengua  
abasta també la generació dels avis dels  
actuals enquestats.

Així, un aspecte més de la capacitat d’atracció 
del català es pot observar en la llengua de 

transmissió intergeneracional, on s’observa 
una diferència positiva de 12 punts entre la 
població que parla o parlava català només 
o sobretot amb els fills i els que parlen o 
parlaven català només o sobretot amb els 
progenitors.

La variable que més explica aquests avenços 
és l’origen geogràfic familiar dels individus, 
és a dir, el grau d’arrelament familiar, d’au-
toctonia o de vinculació amb les immigra-
cions rebudes a partir de la meitat del segle 

25,1 29,9
41,9

9,9
7,4

10,1

51,4
53,3

42,1

13,7 9,3 5,9
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Ús amb avis Ús amb progenitors Ús amb fills 

Altres llengües o 
combinacions 

Castellà només o 
sobretot 

Altres combinacions de 
català i castellà 

Català només o sobretot 

Base d’ús amb els avis i els progenitors: total. 
Base d’ús amb els fills: població que té fills (4.384). 

USOS LINGÜÍSTICS AMB AVIS, PROGENITORS I FILLS. 2008Gràfic 7 
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passat. El grup que més avança en la 
transmissió intergeneracional del 
català és el de les persones nascudes 
a l’àrea lingüística catalana que són 
filles de persones nascudes a fora. 
Prop de la meitat dels fills de les 
persones arribades amb la gran im-
migració peninsular del tercer quart 
del segle xx parlen català de manera 
prioritària amb els seus fills, i una 
mica més del 60% hi parlen cata-
là sol o català i castellà compartit. 
Aquesta és una dada clau per entendre 
la història recent de la llengua.

Les persones que parlen de manera 
prioritària català amb la mare i el pare 
mantenen gairebé sempre el català 
amb els seus fills. Les persones que 
adopten el català en la transmis-
sió intergeneracional són sobretot 
persones que parlen castellà de ma-
nera prioritària amb els progenitors, 
mentre que les que adopten el cas-
tellà, bastant menys nombroses, són 
principalment persones que parlen 
amb els progenitors altres llengües 
diferents de català i castellà. 

84,1

25,8

0,9

89,6

64,1

32,9
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6,5
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Els valors que no apareixen al gràfic són dades no significatives per al càlcul.
*Territoris de parla catalana: Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Andorra. 

ÚS DEL CATALÀ AMB ELS PROGENITORS I ÚS DEL CATALÀ AMB ELS FILLS, SEGONS L’ORIGEN FAMILIAR. 2008Gràfic 8 

la transmissió lingüística intergeneracional
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Altres casos
4,5%

Adopten el català i castellà
8,5%

Adopten el català
13,6%

Mantenen altres llengües
o combinacions

5,7% Mantenen el castellà
39,3 %

Mantenen el català
28,5 %

COMPORTAMENT EN LA TRANSMISSIÓ LINGÜÍSTICA INTERGENERACIONAL. 2008Gràfic 9 

El total de la població amb fills que 
adopta el català en la transmissió 
intergeneracional és una mica supe-
rior a les 500.000 persones, una 
xifra considerable. Es tracta prin-
cipalment de persones nascudes a 
l’àrea lingüística catalana filles de 
persones nascudes a fora, propor-
cionalment més joves i amb més 
nivell d’estudis que la mitjana,  
majoritàriament amb llengua d’iden-
tificació i habitual catalanes, que 

tendeixen a triar el català en la vida 
social.

Davant les importants pressions 
minoritzadores que segueixen ame-
naçant el català, tal com es posa de 
manifest en altres capítols d’aquest 
llibre, l’avenç en la transmissió in-
tergeneracional constitueix un dels 
principals factors favorables que  
poden ajudar a mantenir la seva 
presència social.
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Els usos lingüístics de la població

 E n termes generals, a Catalunya 
s’usen bàsicament dues llengües: 

el català, amb un 43% de mitjana 
d’ús, i el castellà, amb un 53% de 
mitjana. La resta de llengües hi té 
un ús molt inferior i se situa en el 
4% de mitjana. En altres paraules, 
a grans trets, un terç de la població 
utilitza només o sobretot el català, 
gairebé un 40% només o sobretot el 
castellà, un 20-25% utilitza dues o 
més llengües —essencialment català 
i castellà—, i un 3% declara emprar 
només o sobretot altres llengües que 
el català o el castellà.

El principal factor a l’hora d’explicar 
les tries lingüístiques dels habitants 
de Catalunya és el lloc de naixement. 
La immensa majoria de la població 
d’origen autòcton té el català com a 
llengua d’ús principal, mentre que 
la gran majoria de les persones nas-
cudes fora dels territoris de llengua 
catalana tenen el castellà i/o una 
altra llengua com a principal llengua 
de comunicació.
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La dicotomia basada en l’origen per-
sonal i familiar i en la llengua inicial 
travessa tota la societat catalana i 
l’estructura lingüísticament de dalt 
a baix. Així, la distribució territo-
rial dels usos lingüístics reflecteix 
la història de les immigracions del 
darrer segle, amb presència predo-
minant del castellà a les contrades 
on s’instal·laren més massivament 
les successives onades peninsulars 
—sobretot a l’àrea metropolitana de 
Barcelona i al Camp de Tarragona— 
i presència destacada de les altres 
llengües a les comarques amb més 
presència percentual de noves im-
migracions.

El català i el castellà no estan distri-
buïts de manera funcional, és a dir, 
Catalunya no és una societat diglòssica. 
No és només que la majoria de la po-
blació tingui coneixement de totes 
dues llengües, sinó que, en la societat 

catalana, l’ús de les llengües no està 
determinat en primera instància per 
l’àmbit d’ús o el camp social, sinó 
per l’origen familiar i la llengua fa-
miliar de cada persona. L’àmbit o el 
tipus de comunicació matisa l’ori-
gen, però no el determina. Això sí, hi 
ha diferències importants entre els 
usos interpersonals i els usos en el 
consum mediàtic.

L’ús del català augmenta en la gene-
ració més jove (15-24 anys), essen-
cialment per la menor presència de 
persones que tenen el castellà com a 
llengua inicial en aquest grup d’edat. 
L’origen familiar també explica en gran 
mesura l’ús de les llengües en funció 
del nivell socioeducatiu, amb una 
sobrerepresentació de l’ús del cas-
tellà i d’altres llengües en els estrats 
socioeducatius nodrits essencial-
ment per persones nascudes fora 
dels territoris de llengua catalana. 

Base de companys d’estudi: estudia actualment (1.128). Base de bancs i caixes: va als bancs i caixes (7.034). Base de metge: va al metge (7.099). Base de 
botigues: va a les botigues i petits comerços (7.083). Base de llar: viu en una llar de 2 o més membres (6.573). Base de grans establiments comercials: va a grans 

establiments comercials (7.033). Base d’amics: té amics (7.113). Base de companys de feina: actiu ocupat actualment (4.439). Base de veïns: té veïns (7.056).

GRUPS DE PARLANTS SEGONS ELS USOS LINGÜÍSTICS INTERPERSONALS EN DIFERENTS ÀMBITS. 2008Gràfic 12 
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En els diversos àmbits d’ús, encara 
que les persones que tenen el cata-
là com a llengua inicial tendeixen a 
mantenir-lo, n’hi ha que molt so-
viet canvien al castellà en determi-
nats contextos. D’una banda, en tots 
aquells àmbits en què participen 
persones que no parlen el català, ja 
que les normes d’etiqueta lingüística 
afavoreixen que canviïn al castellà. 
En canvi, el manteniment del català 
és més habitual en els entorns en què 
hi ha garantida la disponibilitat lingüís-
tica, és a dir, on tothom pot utilitzar 
la llengua que prefereix. Aquest és 
el cas, molt especialment, de bancs i 
caixes. Així, es confirma que allà on 
hi ha la seguretat que es pot emprar 
el català, aquest idioma resulta més 
usat, fins i tot per col·lectius que no 
el tenen com a primera llengua.

El consum mediàtic mostra un pa-
norama insuficient pel que fa a la 
llengua catalana. En aquest món, es 
confirma que tot i que el català reté 
un espai considerable com a llengua 
de consum entre els seus parlants 
inicials, hi ha una tendència progres-
siva cap a mitjans en castellà, espe-
cialment agut entre les generacions 
més joves. Aquesta tendència no es 
compensa pel consum de mitjans en 
català per part del jovent de llengua 
inicial castellana.

Finalment, les úniques llengües amb 
distribució funcional són les altres 
llengües. Clarament, aquests idio-
mes tenen una funció de comunica-
ció intraètnica i no assoleixen fun-
cions de llengua franca en cap dels 
casos analitzats. 

Base de TV: Mira la televisió (6.926). Base de ràdio: escolta la ràdio (5.239). Base de premsa: llegeix premsa (5.841).

N
om

br
e 

d’
ho

re
s

MITJANA D’HORES DE CONSUM EN CADA LLENGUA DE TELEVISIÓ, RÀDIO I PREMSA. 2008 Gràfic 13 

4,1
4,7

3,4

5,7
5,2

6,5

0,2 0,1 0,1

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TV Ràdio Premsa

Català 

Castellà 

Altres 

els usos lingüístics de la Població



 – 1918 – PrinciPals resultats de l’enquesta d’usos lingüístics de la Població 2008  – 19

Els grups  
segons els usos lingüístics

 L ’operació de segmentar la població 
catalana en grups d’ús lingüístic 

permet establir cinc grups sociolin-
güístics que sintetitzen els perfils de 
comportament lingüístic de la po-
blació de Catalunya.

En primer lloc hi ha els parlants amb 
usos lingüístics predominants de català 
(22%), o catalanoparlants instal·lats 
en l’ús preferent de la seva llengua 
tot i que facin cert ús de les altres 
que coneixen, sobretot del castellà, i 
especialment en el consum mediàtic. 
Aquest és el grup que creix més en la 
darrera generació estudiada, i esdevé 
el grup més gran dels joves d’entre 
15 i 24 anys nascuts a Catalunya. El 
segon grup és el dels parlants habitu-
als de català (21%) o catalanoparlants 
que utilitzen usualment el català 
però fan un ús molt significatiu del 
castellà. El tercer és el dels parlants 

que alternen català i castellà (14%), 
integrat sobretot per castellano-
parlants inicials que han adoptat el 
català, així com per bilingües i per 
un petit grup de catalanoparlants. 
El quart és el dels parlants amb usos 
lingüístics predominants de castellà 
(35%) o castellanoparlants, que aixo-
pluga tant els antics immigrats espa-
nyols dels anys 50 a 70 que no van 
aprendre català i una part dels seus 
fills instal·lats en el quasi monolin-
güisme castellà, com la majoria dels 
nous immigrants hispanoamericans. 
Gairebé no fan un ús actiu del català 
en les seves relacions interpersonals. 
Finalment, el darrer grup és el dels 
parlants al·loglots (8%), integrat per 
nouvinguts de la darrera onada mi-
gratòria que combinen l’ús de la 
seva llengua d’origen i el castellà, 
amb un escàs ús i coneixement del 
català.

Parlants al·loglots 
8,2%

Parlants amb usos 
predominants de castellà 

35,3% Parlants alternadors de
català i castellà

14,3%

Parlants habituals 
de català 
20,8%

Parlants amb usos 
predominants de català 
21,4%

ELS CINC GRUPS D’ÚS LINGÜÍSTIC. 2008Gràfic 14 
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Les actituds   
i les representacions lingüístiques

 E ntorn del 80% de la població de 
Catalunya que sap parlar català i 

castellà declara que s’adapta lingüís-
ticament al seu l’interlocutor en una 
conversa bilingüe, tant en català com 
en castellà. Aquest fet demostra que 
a Catalunya no hi ha dues comuni-
tats lingüístiques separades, que 
mantenen les seves llengües quan in-
teractuen amb l’altre grup lingüístic, 
sinó que hi ha una interacció constant 
entre el català i el castellà.

La gran majoria de la població de 
Catalunya s’adapta a la llengua de 
l’interlocutor, de manera que la 
llengua d’inici d’una conversa en 
determina la continuació. Alhora, 
cal remarcar que una quarta part de 
les persones que consideren el ca-
talà com la seva llengua mantenen 
el català quan el seu interlocutor 
respon en castellà.

 Mai s'adreça a ningú en català
6,5%

Continua la conversa en castellà 
79,1%

Segueix parlant en català o demana si li podem 
parlar en català o interromp la conversa 
14,4%

ACTITUD DE LA POBLACIÓ QUE S'ADREÇA EN CATALÀ 
I LI CONTESTEN EN CASTELLÀ. 2008

Gràfic 15   

Base: persones que tenen competència oral en català (5.589).

 Mai s'adreça 
a ningú en castellà 

6,9%

Continua la conversa en català 
81,4%

Segueix parlant en castellà o demana si
li podem parlar en castellà o interromp

la conversa 
11,7%

ACTITUD DE LA POBLACIÓ QUE S'ADREÇA EN
CASTELLÀ I LI CONTESTEN EN CATALÀ. 2008

Gràfic 16

Base: persones que tenen competència oral en català (5.589).

les actituds i les rePresentacions lingüístiques
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La majoria de la població (75%) creu 
que el parlar de les Illes Balears, el 
de la Comunitat Valenciana, el d’An-
dorra i el de Catalunya són maneres 
diferents de parlar la mateixa llengua. 
Així mateix, s’ha constatat que més 
de la meitat de la població (59%) no 
sabia que la llengua occitana, deno-
minada aranès a l’Aran, és una llengua 
oficial a Catalunya.

La població de Catalunya té una 
visió positiva de la situació actual 
del català. Entre el 51% de la pobla-

ció a Barcelona ciutat i el 89% de 
la població a Terres de l’Ebre creu 
que el català s’usa molt o bastant. 
Pel que fa als grups lingüístics, les 
persones que tenen el català com a 
llengua d’identificació són el grup 
en què es troba la major proporció 
de persones que pensen que l’ús del 
català ha decrescut en els darrers 
anys i creuen que decreixerà en els 
pròxims anys.

"EL CATALÀ ACTUALMENT S'USA...?" SEGONS ELS ÀMBITS TERRITORIALS. 2008 Gràfic 17 
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Llengua i edat

CONEIXEMENTS DE CATALÀ SEGONS ELS GRUPS D'EDAT I SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT. 2008Gràfic 18 
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Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càcul.

llengua i edat

 L a lectura més immediata dels 
resultats sobre el conjunt dels 

usos lingüístics juvenils, en com-
paració amb la població adulta, 
pot donar lloc a interpretacions ben  
diferents segons si tenim en comp-
te o no el joves d’origen estranger. Si 
considerem el total de joves, el català 
perd penetració, mentre que si s’ex-
clouen els joves d’origen estranger,  
la guanya. 

Les dades de coneixement entre la 
població general jove també reflec-
teixen una millora en el coneixement 
de català, però de forma menys  
lineal i contundent que si s’exclouen 
els nascuts a l’estranger. En aquest 
cas, el coneixement de català guanya 
pes generació rere generació entre la 
població; els joves menors de 25 anys 

queden en la millor posició (el 84,0% 
dels de menys de 19 i el 85,2% dels 
que tenen entre 20 i 24 anys tenen 
coneixements alts de català, mentre 
que entre els majors de 39 anys no 
arriba al 40%). 

Si no es consideren les dades de la 
població nascuda a l’estranger, en-
tre els joves de 15 a 19 anys hi ha 
menys de 4 punts percentuals de 
diferència entre catalanoparlants 
d’inici (43,7%) i castellanoparlants 
d’inici (47,4%), una diferència que 
en el cas dels majors de 39 anys és 
de vint punts percentuals (37,3% i 
57,6% respectivament). En canvi, si 
es pren com a referència la població 
total, inclosos els joves estrangers, 
les dades són molt menys favora-
bles al català. Per tant, per copsar 
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les dinàmiques que expliquen canvis 
significatius en les interaccions so-
ciolingüístiques dels usos lingüístics 
juvenils, cal tenir en compte la inter-
ferència que representa la inclusió en 
les dades globals dels joves d’origen 
estranger.

Les lògiques pròpies de la joventut 
tot sovint deixen veure certes dinà-
miques que a vegades es consoliden 
quan els individus i les generacions 
arriben a l’edat adulta –efecte gene-
ració– i de vegades no es consoliden 
i només són característiques pròpies 
de l’edat –efecte edat. L’efecte edat i 
l’efecte generació sovint es barregen 
en l’observació d’una mateixa dada 
i, en segons quins aspectes, és més 
indicatiu d’un canvi de tendència 

generacional allò que es detecta en la 
població entre 25 i 40 anys que no 
pas el que es veu en els menors de 25 
anys. En aquest sentit, s’apunta que 
la presència del castellà queda infla-
da entre els adolescents, tot i que, 
en bona part, després remet. Així, 
per exemple, el català guanya pre-
sència com a llengua emprada amb 
els companys d’estudi o a la feina a 
partir dels 20 anys, coincidint amb 
el fet que s’incorporen a entorns 
acadèmics (sobretot la universitat) 
o laborals amb una major presència 
del català. 

Així doncs, el gros de les dades so-
bre coneixement, identificació i usos 
lingüístics que s’han anat analitzant 
dóna compte d’un procés, que s’ha 
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ÚS DE CATALÀ SEGONS LA LLENGUA D'INICI (NOMÉS NADIUS). 2008Gràfic 19 

Base: població nascuda a l’Estat espanyol (5.992).
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anomenat d’hibridació lingüística, que 
fa que tant catalanoparlants d’inici 
com castellanoparlants d’inici em-
prin de forma significativa la llengua 
que no és la seva inicial al llarg de 
la seva trajectòria vital a mesura que 
s’incorporen a l’escola, la vida social 
i el mercat de treball. Per exemple, 
entre els catalanoparlants d’inici, la 
mitjana global d’usos del català dels 
menors de 34 anys és del 72,7%, no-
tablement inferior a la resta d’edats 
–fet que reflecteix la rellevància 
dels usos lingüístics complementaris 
en castellà. 

Igualment, destaca l’apropiació que 
fan del català una part molt signifi-
cativa dels joves d’origen castellano-
parlant d’inici nascuts a Catalunya i 

a la resta de l’Estat espanyol, i que 
tot sovint comporta mudes (canvis 
d’usos lingüístics) cap al català molt 
més pronunciades que les que aca-
bem de veure en els catalanoparlants 
d’inici. Aquesta apropiació, que té 
diferents intensitats en funció de la 
variable observada, té el seu efecte 
més important en l’adopció massiva 
del català com a llengua de comu-
nicació amb els fills de gairebé tots 
aquells que ja empren habitualment 
el català, però també, fins i tot, d’una 
part dels que tenen menor contacte 
amb aquesta llengua. Així, entre les 
persones de menys de 40 anys hi ha 
més castellanoparlants d’inici que 
adopten el català amb els seus fills 
(27,1% prioritàriament i 9,8% de 
forma compartida amb el castellà) 

TRANSMISSIÓ LINGÜÍSTICA INTERGENERACIONAL SEGONS L’EDAT (NOMÉS NADIUS). 2008Gràfic 20 
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que no els que mantenen prioritària-
ment el castellà (28,4%).

Quant a factors clau que es relacionen 
amb l’ús del català entre els joves, cal 
destacar que els que empren el català 
correlacionen, de forma creixent, amb 
els que tenen major estatus cultural, 
mentre que els que no l’empren mai 
correlacionen amb els més desca-
pitalitzats culturalment. Així, per 

exemple, entre els menors de 25 anys 
amb titulació universitària, el per-
centatge de catalanoparlants d’inici 
(57,5%) és més alt que en els grups 
de més edat. Alhora, l’important 
volum dels joves castellanoparlants 
d’inici nascuts a Catalunya i a la resta 
de l’Estat que adopten el català amb 
els fills és molt més pronunciat en-
tre els pares universitaris que entre 
la resta.

GRUPS D'ÚS LINGÜÍSTIC DE JOVES DE 15 A 24 ANYS SEGONS EL NIVELL D'ESTUDIS DELS PARES (NOMÉS NADIUS). 2008Gràfic 21 
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Sense considerar les dades de les per-
sones d’origen estranger, en termes  
generals, per als catalanoparlants 
d’inici el català sembla esdevenir 
un referent identitari objecte de 
fidelització. En canvi, per a molts 
castellanoparlants d’inici el català 
es configura com una llengua ne-
cessària per no quedar relegats en 
posicions socials de menor visibilitat 
i capitalització social. En contraposi-
ció, el castellà d’una banda es manté 
i en determinats camps guanya força 
com a llengua instrumental de primer 
nivell, de domini i ús irrenunciable i 
molt estès. Per això, la majoria de 
catalanoparlants d’inici n’adopten 
usos de baixa intensitat. D’altra ban-
da, se significa com a llengua d’ús 
exclusiu, sobretot entre els sectors 
socials més descapitalitzats.

Pel que fa als joves d’origen estranger, 
s’apunta la tendència cap a l’apropi-
ació preferent del castellà –tant els 
llatinoamericans que la tenen com 
a llengua pròpia com la resta que 
l’adopten prioritàriament com a 
llengua vehicular– ja que només el 
2,9% dels joves nascuts a l’estran-
ger adopten el català, mentre que 
el 8,2% ho fan amb el castellà, grup 
que se suma al 44,3% que mantenen 
la identificació amb el castellà –dades 
no significatives per l’escassetat de 
casos, però que apunten una realitat 
juvenil a considerar.
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ConeixementS lingüíStiCS SegonS la SituaCió laboral. el Sap parlar, el llegeix i l’eSCriu. 2008 (%)Taula 1 

Les caselles ombrejades de color verd indiquen diferències estadísticament significatives.
** Inclou membres de cooperativa i ajut familiar.

Català Castellà anglès FranCès

Ocupat 66,6 96,7 26,0 14,4

Per compte propi 61,3 95,0 18,0 14,0

Assalariat indefinit 64,2 97,1 21,8 13,0

Assalariat eventual 49,1 93,1 23,7 10,3

Desocupat 59,6 93,9 22,7 11,1

Jubilat o pensionista 43,2 93,4 4,9 6,9

Estudiant 96,9 99,4 62,9 12,9

Feines de la llar 38,3 92,1 5,7 9,0

Altres situacions laborals 50,1 92,4 11,8 15,1

Total** 61,1 95,6 22,4 12,2

Llengua, ocupació i professió

 R especte a la situació laboral, 
el 66,6% de persones ocupa-

des tenen competència lingüística 
en català i un 26,0% tenen, a més, 
competències en anglès i un 14,4% 
en francès. En canvi, els aturats mos-
tren taxes més baixes en tots els ni-
vells de competències lingüístiques 
d’aquestes llengües. Els col·lectius 
més distants del mercat de treball 
són els que mostren unes compe-
tències lingüístiques en català més 
baixes (llevat, òbviament, dels es-
tudiants). Concretament, menys del 
40% de persones que es dediquen 

a les feines de la llar tenen compe-
tències en català. Pel que fa als usos, 
quan comparem el grup dels desocu-
pats amb el dels ocupats observem 
un 5,4% menys d’individus amb 
llengua inicial catalana i un 7,9% 
menys d’identificació de català i d’ús 
habitual el català. Així doncs, el fet 
de treballar augmenta els nivells de 
coneixement de català i les adhesi-
ons a aquesta llengua. No obstant 
això, les taxes de coneixement de 
català segueixen sent baixes entre 
la població activa, més que les del 
castellà. 
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En la direcció causal oposada, el 
coneixement de català augmenta 
de forma important l’ocupabilitat 
i l’accés a les feines més valorades. 
Així doncs, les probabilitats d’es-
tar ocupat al mercat de treball ca-
talà augmenten per als trilingües 
en català, castellà i francès (69,6%) 
seguits dels trilingües en català, cas-
tellà i anglès (67,1%). Parlar només 
castellà fa que la probabilitat d’estar 
ocupat descendeixi molt respecte a 
la persona trilingüe en català i cas-
tellà i una llengua de prestigi inter-
nacional.

S’observa una creixent extensió del 
coneixement de l’anglès, fàcilment 
observable en el cas dels estudiants. 
No obstant això, les competències 
en francès són lleugerament inferi-
ors a les del conjunt dels ocupats. 
Aquestes dades semblen indicar que 
a Catalunya s’està descuidant l’apre-
nentatge d’altres llengües distintes 
de l’anglès, cosa que cal evitar. En 
aquest punt s’ha d’advertir que les 
persones que tenen competències 
en francès tenen la probabilitat més 
alta d’estar ocupats. La importància 
d’atendre els clients estrangers en la 
seva llengua és fonamental, i Fran-
ça és el principal mercat importador 
de productes catalans i el principal 
origen del turisme estranger a Cata-
lunya.

En relació amb la situació professio-
nal, hi ha una forta correlació entre 
els coneixements lingüístics de cata-
là i castellà i l’estructura professional, 
cosa que no es pot explicar només 
per l’arribada de població estrangera. 
A Catalunya, des del punt de vista 
dels perfils lingüístics professionals, 
es poden distingir quatre tipus o 
categories: els treballadors manuals 
o treballador silenciós (32,0% dels 
actius actuals), el personal d’atenció 
al públic, comercials i encarregats o 
treballador parlant (27,1%), els admi-
nistratius o tècnics o escriptor pautat 
(19%) i els directius, professionals i 
científics o escriptor i parlant complex 
(21,9%).

Directius, professionals 
i científics

21,9%

Administratius i tècnics
19,0%

Atenció al públic, comercials i encarregats
27,1%

Treballadors manuals
32,0%

PERFILS LINGÜÍSTICS PROFESSIONALS. 2008Gràfic 22 

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).

llengua, ocuPació i Professió
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El coneixement de castellà és su-
perior al 93% en els quatre perfils 
lingüístics professionals, mentre 
que el coneixement de català dels 
treballadors manuals no arriba a la 
meitat (46,3%), i entre els treballa-
dors d’atenció al públic, comercials 
i encarregats és del 61,6%. Entre els 

administratius i tècnics, i també en-
tre els directius i professionals, el 
coneixement de català és superior al 
83%. Per tant, destaquen uns dèficits 
molt notables en els coneixements de 
català de les dues primeres catego-
ries (treballador silenciós i treballador 
parlant). 

CONEIXEMENT DE CATALÀ I CASTELLÀ (PARLAR , LLEGIR I ESCRIURE) SEGONS SITUACIÓ PROFESSIONAL. 2008Gràfic 23 
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Dues terceres parts dels treballa-
dors manuals empren quasi única-
ment el castellà per relacionar-se 
amb els seus companys de feina. Per 
contra, en l’estrat superior, format 
per directius, professionals i cientí-
fics, aquesta situació es produeix en 
menys d’una quarta part dels casos.

La població estrangera d’arribada re-
cent tendeix a adaptar-se a les con-
dicions lingüístiques preexistents 
de cada estrat professional: en con-
seqüència, l’efecte dels treballadors 
estrangers sobre la situació social 
del català és molt diferent segons 
la posició que ocupen en l’estruc-

llengua que parla amb elS CompanyS de feina SegonS la SituaCió profeSSional. 2008 (%)Taula 2 

TOTAL

Situació professional

Treballadors 
manuals

Atenció al públic,  
comercials i 
encarregats

Administratius 
i tècnics

Directius, 
professionals 

i científics

Català només o sobretot 33,0 16,7 27,8 45,6 52,0

Igual català que castellà 19,2 13,9 20,9 24,4 20,2

Castellà només o sobretot 45,0 67,3 48,2 28,6 23,3

Altres llengües o combinacions 2,7 2,1 3,1 1,4 4,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Base: persones ocupades i desocupades que han treballat abans (4.409).

Les caselles ombrejades de color verd indiquen diferències estadísticament significatives.

llengua, ocuPació i Professió
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tura ocupacional. Quan els treballa-
dors estrangers pertanyen als estrats 
superiors, es produeix una major 
adquisició de competències lingüís-
tiques en llengua catalana (el 40,2% 
dels directius, professionals i cientí-
fics estrangers tenen coneixements 
de català), de manera que gairebé 
s’arriba a quadruplicar l’adquisició 

que es produeix en els treballadors 
manuals (12,8%). És a dir, els estran-
gers situats en l’extrem inferior de 
l’estructura ocupacional són menys 
adaptatius a la llengua catalana, fet 
que ens il·lustra com un model eco-
nòmic basat en més mà d’obra barata o 
en més ciència i tecnologia pot reper-
cutir sobre la llengua catalana.

CompetènCieS lingüíStiqueS de leS perSoneS naSCudeS a l’eStranger SegonS el perfil profeSSional. 
el Sap parlar, el llegeix i l’eSCriu. 2008 (%)

Taula 3 

 Català Castellà Anglès Àrab

Treballadors manuals 12,8 82,5 14,4 17,6

Atenció al públic, comercials i encarregats 25,2 92,1 28,2 8,7

Administratius i tècnics 47,3 97,0 47,0 4,3

Directius, professionals i científics 40,2 86,6 50,5 2,9

Totals 23,3 87,3 26,5 11,6

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior nascudes a l’estranger (959).

Les caselles ombrejades de color verd indiquen diferències estadísticament significatives.

Les dades escrites en vermell no són estadísticament significatives.
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Llengua i posició de classe

 E ls resultats de l’anàlisi de l’EULP 
2008 dibuixen una estructu-

ra social formada per un 15,8% 
de classe mitjana propietària, un 
36,0% de classe mitjana assalariada 
i un 48,2% de classe treballadora.1 
La classe mitjana assalariada és la 
que té un perfil més jove i un nivell 
educatiu més alt. La classe mitjana 
propietària és la més envellida i la 
classe treballadora és la més pola-
ritzada en els extrems pel que fa a 
l’edat, amb població més jove i més 
vella que la resta. A la classe mitjana 
propietària i assalariada la majoria 
són nascuts a Catalunya. En canvi, 
la classe treballadora és la que té 
menys de la meitat del grup nascut a 
Catalunya. Només ho són el 45,8%, 
i la resta, gairebé a parts iguals, són 
nascuts a la resta de l’Estat espanyol 
(28,3%) i fora d’aquest (25,9%).

Quant als coneixements, contesten 
que poden parlar català sense difi-
cultats el 48,9% dels integrants de 
la classe treballadora, el 73,7% de la 

classe mitjana propietària i el 83,3% 
de la classe mitjana assalariada. El 
català com a llengua inicial no és 
majoritari en cap dels grups, però 
està especialment poc represen-
tat al grup de classe treballadora 
(20,4%); i en tots els casos, és a dir, 
en totes les classes socials, el per-
centatge és menor que la suma de 
subjectes nascuts –i amb almenys 
un dels progenitors també nascut– 
als territoris de parla catalana. Però, 
el català es posiciona com la més 
triada pels dels dos grups de classe 
mitjana com a llengua d’identifica-
ció i llengua habitual. La diferèn-
cia més important entre ambdues 
classes mitjanes, la propietària i 
l’assalariada, és que en la segona 
identificar-se i usar el català i el 
castellà alternativament és un tret 
distintiu. A més, és la classe on hi 
ha significativament més persones 
que han adoptat el català com a 
llengua d’identificació tot i no ser 
la seva llengua inicial.

1  La classe mitjana propietària està formada per tots els que treballen pel seu compte, majoritàriament 
petits empresaris i autònoms de la indústria, els serveis i l’agricultura. La classe mitjana assalariada 
està formada principalment per directors i gerents, tècnics alts i mitjans, i una bona part del conjunt de 
persones que realitzen tasques administratives. I la classe treballadora inclou treballadors, qualificats i no 
qualificats,  de la indústria i dels serveis, i també del sector primari.

llengua i Posició de classe
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En el camp dels usos, cal assenyalar 
que els percentatges de llengua habi-
tual i els de llengua d’ús en els con-
textos analitzats queden, en tots els 
casos, significativament per sota dels 
percentatges de persones que el sa-
ben parlar. Això indica que no cal, no 
és necessari socialment parlant, fer 
servir el català i que els parlants no 
tenen un interès especial a fer-ho, o 
bé que no en tenen un coneixement 
oral fluid i suficient per parlar-lo  
habitualment.

La classe mitjana propietària, tot i 
que no és la que té més coneixe-
ments de català, és la que més l’usa 
en tots els contextos de relacions 
personals més properes analitzades: 
amb la parella, els fills, els amics 
i els veïns i els companys d’estu-
dis. És a dir, en situacions en què la  
possibilitat de tria està menys con-
dicionada per la feina. 

LES CLASSES SOCIALS SEGONS SI TÉ EL CATALÀ COM A LLENGUA INICIAL, LLENGUA D'IDENTIFICACIÓ I LLENGUA HABITUAL. 2008Gràfic 24 
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LES CLASSES SOCIALS SEGONS L’ÚS DEL CATALÀ "NOMÉS O SOBRETOT" EN LES RELACIONS PERSONALS MÉS PROPERES. 2008Gràfic 25 

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Base d’ús amb els companys d’estudi: persones actives o que han estat actives i que estan estudiant (557).
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En canvi, els usos estan per sota dels 
de la classe mitjana assalariada en 
d’altres contextos: a la feina, a les 
botigues, als grans establiments, als 
bancs i caixes i al metge. Pel que fa 
aquests dos últims –anar al banc i al 
metge– estan clarament determinats 
per l’estatus social dels interlocutors, 
no com a tals, sinó de les institucions 
socials que representen a la nostra 
societat. La importància d’aquestes 
dos serveis requereix un posiciona-
ment distintiu de classe que exerceix 
la classe mitjana assalariada fent 
servir com a referent, entre d’altres, 
la llengua com a símbol d’estatus. 
D’una manera semblant, aquesta idea 
es reforça amb l’anàlisi dels usos de la 
classe treballadora que també, encara 
que en percentatges més petits, fa un 
ús social del català en els mateixos 
contextos socials, tret del cas de la 
feina. En aquest últim cas, l’ús del ca-
talà amb els companys de feina entre 
la classe treballadora és fins i tot més 
baix que els usos en els àmbits més 
privats.

Pel que fa a les persones nascudes a 
l’estranger, queda clar que majori-
tàriament fan servir el castellà com 
a llengua vehicular en les relaci-
ons que van més enllà de la família 
i els amics. Cal destacar, però, que a 
totes les classes socials l’interès per 
aprendre català i fer cursos és molt 
més gran entre les persones d’origen 
estranger que no pas entre les nascu-
des a Catalunya i la resta de l’Estat 
espanyol. Això sí, la classe influeix 
en l’ampliació dels percentatges d’ús 
del català entre la població estrangera 
amb la mateixa pauta que entre la 
resta: ésser de classe mitjana, tant 
propietària com assalariada, augmen-
ta considerablement els percentatges 
d’interacció en català, l’interès per la 
llengua i la realització de cursos.
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LES CLASSES SOCIALS SEGONS L’ÚS DEL CATALÀ "NOMÉS O SOBRETOT" EN ÀMBITS PÚBLICS O DE CONSUM. 2008Gràfic 26 

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Base d’ús amb els companys de feina: persones ocupades i desocupades que han treballat abans (4.409).

llengua i Posició de classe
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Llengua i lloc de naixement

 E l lloc de naixement i l’origen 
geogràfic familiar són les variables 

que més condicionen els coneixe-
ments i usos lingüístics de la po-
blació adulta resident a Catalunya. 
Com a resultat, entre els nascuts 
fora de territoris de parla catalana 
hi ha un dèficit important de co-
neixement de català: el 50,6% dels 
nascuts a la resta de l’Estat i el 65% 
dels nascuts a l’estranger no en té 
coneixements o els té molt baixos. 
Entre els nascuts a països de par-
la no hispànica, el percentatge amb 
coneixements baixos és més gran 

(69,2%) que entre els nascuts a His-
panoamèrica (66,5%). No obstant 
això, entre els nascuts a països de 
parla no hispànica que tenen conei-
xements de català n’hi ha més que 
assoleixen un nivell alt de compe-
tència (13,3%) que no pas entre els 
nascuts a països on es parla castellà 
(7,7%). Per contra, els coneixements 
de castellà assoleixen uns nivells 
molt elevats: la majoria dels nascuts 
a països de parla no hispànica decla-
ren tenir coneixements alts de cas-
tellà (50,7%). El 27,9% no en tenen  
coneixements. 

CONEIXEMENTS DE CATALÀ I CASTELLÀ SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT 2008Gràfic 27 
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Hi ha una forta relació entre els 
coneixements de català assolits per 
la població immigrada i l’any i edat 
d’arribada a Catalunya. Les perso-
nes que han arribat amb menys de 
12 anys i a més entre els anys 1979 
i 1998 són les que presenten un ni-
vell de coneixement del català més 
alt, atesa la importància de l’escola 
per a l’assoliment de coneixements 
de català.

La majoria de població manté com a 
llengua d’identificació la seva llen-
gua inicial (el 82,8% dels nascuts 
a la resta de l’Estat i el 85,4% dels 
estrangers). Tot i això, entre els nas-
cuts a la resta de l’Estat, un 11,4% 
ha adoptat el català des del castellà, 
i entre els estrangers s’apunta la 
tendència cap a l’adopció del castellà 
(8,1%), principalment des de les al-
tres llengües d’inici, més que no pas 
l’adopció del català (3,8%).

Mantenen el català 

Adopten el català 
(sol o compartit) 

Mantenen el castellà 

Adopten el castellà des del català 
(sol o compartit) o des d'altres 
llengües (sol o compartit) 

Mantenen altres llengües 

Altres situacions 
(inclou: mantenen català i castellà i 
adopten altres llengües, soles o 
compartides) 

DE LA LLENGUA INICIAL A LA LLENGUA D'IDENTIFICACIÓ SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT. 2008Gràfic 28 
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És important destacar la influència 
dels anys que fa que es viu a Cata-
lunya:  com més anys fa que es viu 
a Catalunya més identificació amb 
el català hi ha. Per això les persones 
vingudes entre 1925 i  1958 s’iden-
tifiquen amb el català 13,3 punts per-
centuals més que no pas les que el 
tenen com a llengua inicial.

El castellà és la llengua habitual del 
82,4% dels nascuts a la resta de 
l’Estat i del 56,5% dels estrangers; 
mentre que el català ho és per a un 
7,7% dels nascuts a la resta de l’Estat 
i del 3,9% dels estrangers. El 25,6% 
dels estrangers nascuts en països de 
parla no hispànica tenen el castellà 
com a llengua habitual i el 5,5%, el 
català. Per tant, entre els estrangers 
de parla no hispànica el més freqüent 
és adoptar el castellà com a llengua 
d’ús quan no s’usa la llengua d’origen.

Quant als grups d’ús lingüístic, els 
nascuts a la resta de l’Estat perta-
nyen majoritàriament (69,7%) al 
grup dels parlants predominants de 
castellà, mentre que els nascuts a 
l’estranger es reparteixen entre els 
parlants al·loglots (44,6%) i els par-
lants predominants de castellà (43%). 
No obstant això, entre els nascuts a 
la resta de l’Estat, el 13,4% són par-
lants habituals de català i el 14,5% 
alternadors entre català i castellà. El 
85,9% dels estrangers nascuts en un 
país de parla hispànica pertanyen al 
grup dels parlants predominants de 

castellà, mentre que els nascuts en 
països de llengua no hispànica se 
situen en un 79,5% en el grup dels 
parlants al·loglots.

També en el cas dels usos, el fet 
d’arribar en edats més joves (de 0 a 
12 anys) influeix positivament en fa-
vor de la llengua catalana, tot i que la 
tendència segueix sent l’ús minoritari 
del català.

En els diferents àmbits d’ús lingüístic, 
els nascuts a la resta de l’Estat usen 
més el català que els estrangers, 
sobretot en els àmbits públics. Des-
taca el 18,3% d’ús als bancs i caixes, 
i el 17% a la feina. 

Més del 80% de nascuts a l’estranger 
usa el castellà en àmbits on actua com 
a consumidor o usuari: amb els veïns 
(80,9%), als bancs i caixes (82,3%), 
als metges (84,4%), a les botigues 
(80,1%) i als grans establiments co-
mercials (85,3%); mentre que a la llar 
i amb els amics augmenta l’ús d’altres 
llengües (39,9% a la llar i 31,3% amb 
els amics). No obstant això, entre 
la població estrangera de parla no 
hispànica hi ha un ús important del 
castellà amb els amics (30,9%) tot 
i que el 56,1% usa altres llengües o 
combinacions amb els amics.
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Les llengües que voldrien parlar en 
un futur els nascuts a la resta de l’Es-
tat són en un 47,3% igual el català  
que el castellà, i en un 38% només el 
castellà. Als nascuts a l’estranger els 
agradaria parlar tant català com cas-
tellà (43,8%) i en segon lloc les altres 
llengües (24,6%). Per tant, destaca un 
interès per incloure el català entre les 
llengües d’ús habitual de la població 
que actualment no el parla, tot i que 
no és una tendència majoritària.

El 70,5% dels estrangers tenen in-
terès a aprendre català, mentre que 
només mostren aquest interès un 
36,2% dels nascuts a la resta de 
l’Estat. Són els nascuts a països de 
parla hispànica (un 78,5%) els que 
mostren més interès (davant del 
64% dels de parla no hispànica). I 
també són els que afirmen haver fet 
més cursos (un 23,7% respecte el 
16,9% dels de països de parla no 
hispànica). 

USOS LINGÜÍSTICS DE LES PERSONES NASCUDES A L'ESTRANGER. 2008Gràfic 29 
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llengua i lloc de naixement
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Llengua i territori

 L ’ús que es fa del català en cadas-
cun dels àmbits territorials que 

conformen Catalunya està molt 
vinculat a les dinàmiques demogrà-
fiques d’aquests territoris. Una de 
les dinàmiques clau per entendre la 
situació de la llengua catalana a les 
nostres terres és la immigració, en-
tesa en un sentit ampli, de manera 
que el fenomen migratori afectaria 
tant la immigració peninsular com 
la immigració estrangera més recent. 
Precisament és la variable del lloc de 
naixement de l’enquestat la que té 

més poder explicatiu sobre les raons 
per les quals en un àmbit territori-
al s’usa i es coneix menys el català 
que en un altre àmbit territorial. Les 
Terres de l’Ebre, àmbit territorial en 
el qual més s’usa el català, presenta 
uns percentatges de nascuts a Cata-
lunya molt més alts que la Resta de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’àmbit territorial on menys s’usa 
i es coneix el català. Sembla que la 
correlació entre nascuts a Catalunya 
i ús del català és clara.

Menys del 33%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Padró Continu 2009

Del 33% al 39,9% Del 40% al 44% Més del 44%

poblaCió naSCuda fora de Catalunya SegonS àmbitS territorialS i barCelona Ciutat. 2009Mapa
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Pel que fa als coneixements de la 
llengua catalana, només el 45% de 
la població declara tenir-ne un ni-
vell alt, percentatge que augmenta 
si se centra l’atenció a les Comar-
ques Centrals, l’Alt Pirineu i Aran, 
i Ponent. Sobre a les variables que 
tracten la llengua d’identificació, la 
inicial i l’habitual, es pot concloure 
que, a grans trets, la població cata-

lana es divideix en dos grans grups 
territorials: aquells on el català té 
més presència (Ponent, Alt Pirineu 
i Aran, Comarques Gironines, Co-
marques Centrals i Terres de l’Ebre) 
i aquells on és el castellà que pren 
el protagonisme (Camp de Tarragona, 
Barcelona Ciutat i Resta de l’Àrea 
Metropolitana). 

CONEIXEMENT DE CATALÀ SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL. 2008Gràfic 30
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grupS d’úS lingüíStiC SegonS l’àmbit territorial. 2008 (%)Taula 4 

Grups d’ús 
lingüístic

TOTAL

Àmbit territorial

Bar-
celona 
ciutat

Resta de 
l’Àmbit 

Met-
ropolità

Comar-
ques 

Gironines

Camp de 
Tarragona

Terres de 
l’Ebre

Ponent
Comar-

ques 
Centrals

Alt Pirineu 
i Aran

Parlants  
predominants 
de català

21,4 17,4 13,7 36,8 21,1 40,8 41,1 39,4 38,4

Parlants 
habituals de 
català

20,8 22,2 18,3 21,9 16,1 34,5 26,2 27,2 27,8

Parlants 
alternadors 
de català i 
castellà

14,3 17,2 16,2 8,6 17,2 1,4 6,9 7,7 5,3

Parlants  
predominants 
de castellà

35,3 35,0 45,8 19,8 33,2 11,0 13,6 19,4 14,6

Parlants 
al·loglots

8,2 8,3 5,9 12,9 12,3 12,3 12,3 6,3 13,9     

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives. 
Les dades escrites en vermell són poc significatives per al càlcul. 

Aquesta distinció es veu reforçada 
amb l’anàlisi dels grups lingüístics 
que s’ha realitzat a cada territori, 
de la qual s’extreu la conclusió que 
al primer grup territorial hi ha una 
majoria de població, els parlants pre-

dominants de català, que duen a ter-
me les seves activitats diàries usant, 
de manera majoritària, el català; i 
que al segon grup hi són majoria els 
parlants predominants de castellà. 
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Pel que fa a les actituds lingüístiques, 
el comportament majoritari és adap-
tar-se a la llengua de l’altre; quan 
una conversa s’inicia en castellà es 
tendeix a mantenir aquesta llengua 
(el 79,1% de la població continua la 
conversa en castellà). També destaca 
el fet que el 45,1% de la població de 
Catalunya voldria poder parlar català 
en un futur, percentatge que varia en 
funció de l’àmbit territorial del qual 
es parli (les Terres de l’Ebre mostren 
un percentatge per aquesta categoria 
pròxim al 75%). 

En referència a l’atracció i a la trans-
missió lingüística intergeneracional, 
podem dir que prop d’un 20% de 
la població no catalanoparlant ini-
cial declara haver adoptat el català 
com a llengua d’identificació, i prop 

d’un 30% dels individus els pares 
dels quals els parlaven en una llengua 
que no era la catalana es comuni-
quen amb els seus fills en català. 
Els àmbits territorials amb el ma-
jor poder d’atracció del català, entès 
com la capacitat que té una llengua 
d’atreure nous parlants que s’iden-
tifiquin amb ella, són les Comarques 
Centrals, les Terres de l’Ebre i les 
Comarques Gironines. El 29,5%, el 
25,6% i el 23,8% de les poblacions 
respectives d’aquests àmbits terri-
torials han adoptat el català com a 
llengua d’identificació. En sentit 
contrari, el Camp de Tarragona i la 
Resta de l’Àmbit Metropolità es re-
velen com els dos àmbits territorials 
on l’atracció del català sobre la po-
blació no catalanoparlant és menor 
(16,3% i 17,3% respectivament).
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Atracció: no catalanoparlants inicials que han adoptat el català 

Transmissió: persones que no parlaven català amb els pares i que  transmeten el català als fills 

ATRACCIÓ I TRANSMISSIÓ CAP AL CATALÀ SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL. 2008Gràfic 31

Base de transmissió: persones que no parlaven català amb els pares (3.059).
Base d’atracció: no tenen el català com a llengua inicial (4.866).

llengua i territori
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Pel que fa a la transmissió lingüís-
tica intergeneracional del català, els 
percentatges més alts de persones 
els pares de les quals no els parlaven 
català i que han adoptat el català com 
a llengua de comunicació amb els 
fills són a les Comarques Centrals 
(45,7%), les Comarques Gironines 
(37,2%) i Ponent (35,3%). Barcelona 
ciutat (28,8%), la Resta de l’Àmbit 
Metropolità (29,4%) i el Camp de 
Tarragona (24,9%) són els territoris 
en els quals la transmissió del cata-
là és més baixa. Paradoxalment, les 
Terres de l’Ebre són el territori en el 
qual, globalment, menys es transmet 
la llengua catalana; només el 21,4% 
dels individus els progenitors dels 
quals no els parlaven en català adop-
ta el català com a llengua de comuni-
cació amb els fills. 

A partir de la interrelació de totes 
aquests variables s’ha pogut dibuixar 
una panoràmica general de la situ-
ació de la llengua catalana. Aquesta 
anàlisi intenta escapar d’una visió 
excessivament reduccionista que 
presenta Catalunya dividida en dos: 

la Catalunya parlant predominant de 
català i la Catalunya parlant predo-
minant de castellà. Tenint en compte 
més aspectes referents als usos, a les 
actituds i als coneixements lingüís-
tics, s’ha elaborat una classificació 
que agrupa els diferents territoris 
en funció de la força que hi té el ca-
talà. Les Terres de l’Ebre formen un 
sol grup, caracteritzat per tenir uns 
alts percentatges en la majoria de les 
variables estudiades; les Comarques 
Centrals, Ponent, les Comarques Gi-
ronines i Alt Pirineu i Aran formen 
un altre grup, el qual està caracte-
ritzat per l’obtenció de percentatges 
mitjans en la majoria de les variables 
analitzades; finalment, Barcelona ciu-
tat, la Resta de l’Àrea Metropolitana 
i el Camp de Tarragona, els territo-
ris que més immigració han rebut, 
s’inclouen dins del tercer grup i es  
caracteritzen per tenir uns nivells re-
lativament baixos d’ús, coneixement 
i atracció i transmissió del català.
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perSoneS que tenen el Català Com a llengua iniCial, llengua d’identifiCaCió i llengua  
habitual. tranSmiSSió, atraCCió i aCtitudS SegonS l’àmbit territorial. 2008 (%)

Taula 5 

Català 
com a 
llengua 
inicial

Català com 
a llengua 

d’identificació

Català 
com a 
llengua 
habitual

Transmissió 
en català*

Atracció= 
adopció 

del català**

Manté 
el català 

en les 
converses 
bilingües

Desitjaria 
parlar el 
català en 
el futur

Terres de l'Ebre 65,1 71,6 72,8 21,4 25,6 25,2 73,5

Ponent 57,6 62,6 64,4 35,3 21,3 22,4 59,2

Comarques  
Centrals

50,5 57,5 56,7 45,7 29,5 19,4 59,6

Alt Pirineu  
i Aran

54,2 59,0 60,1 33,8 20,9 14,5 66,3

Comarques  
Gironines

44,7 51,1 50,9 37,2 23,8 26,6 61,9

Camp de  
Tarragona

29,7 36,2 33,1 24,9 16,3 22,0 40,8

Barcelona ciutat 28,5 34,8 31,6 28,8 20,8 9,6 39,9

Resta de l'Àmbit 
Metropolità

22,8 27,4 25,9 29,4 17,3 10,1 37,7

Mitjana  
catalana 31,7 37,2 35,6 30,5 19,3 14,4 56,3

 Percentatges propis del grup alt 

 Percentatges propis del grup mitjà

 Percentatges propis del grup baix

Per cada variable, els àmbits territorials que tenen unes pautes de comportament semblants tenen un mateix color. La 
tendència general de comportament de cada àmbit territorial està resumida a la mitjana.
* % de persones que parlen català als fills entre els que no parlaven català amb els pares.
** % de persones que tenen els català com a llengua d’identificació entre els que no tenien el català com a llengua inicial.
Base de transmissió: persones que no parlaven català amb els pares (3.059).
Base d’atracció: no tenen el català com a llengua inicial (4.866).

llengua i territori
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L’aprenentatge del català

 S egons es desprèn de les dades de 
l’Enquesta d’usos lingüístics de 

l’any 2008, el 14,6% de la població 
catalana ha fet un curs no reglat de 
català durant la seva vida. El perfil de 
les persones que han realitzat cursos 
és el d’una dona d’edat mitjana (35-
49 anys), nascuda a Catalunya, amb 
estudis secundaris i amb el castellà 
com a llengua inicial. Sorprèn el fet 
que aquest perfil, a més, presenti un 
nivell alt de coneixements de català, la 
qual cosa podria ser explicada pel fet 
que moltes d’aquestes persones van 
fer el curs o els cursos de català molts 
anys abans que es portés a terme 
l’enquesta i, amb el pas del temps, 
han acabat assolint un bon domini de 
la llengua.

L’anàlisi dels individus que han fet 
cursos al llarg de tota la seva vida, 
però, pot deixar encoberta la situació 
actual de l’aprenentatge no reglat del 
català. Si ens fixem en els últims 10 
anys, hom s’adona que hi ha hagut 
un gran canvi en l’origen geogrà-
fic de les persones que assisteixen 
a cursos. Durant el curs 1992-1993, 
només el 6,8% dels inscrits a cur-
sos de català eren estrangers; aquest 
percentatge augmenta fins al 62,9%  
durant el curs 2008-2009. Així, el 
perfil de la persona que ha assis-
tit a un curs durant els últims 10 
anys també ha canviat: es tracta, ara, 
d’una dona nascuda a l’estranger, en 
un país de parla hispànica, de 25 a 49 
anys, amb estudis universitaris o se-
cundaris i amb un nivell baix o nul 
de coneixements de català.

No
85,4 %

Sí 
14,6%

HEU FET UN CURS DE CATALÀ? 2008Gràfic 32 
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El fet d’inscriure’s a un curs de ca-
talà té molt a veure amb el nivell de 
coneixements d’aquesta llengua que 
ha adquirit l’individu. Esbrinar quins 
són els perfils predominants en cada 
nivell de coneixement pot ajudar a 
desenvolupar estratègies polítiques 
específiques que acostin l’aprenen-
tatge del català a cada col·lectiu. Els 
quatre perfils situats en les categories 
de coneixement més baix de llengua 

catalana es caracteritzen per tenir el 
castellà com a llengua d’identifica-
ció i pel fet d’haver nascut a la resta 
de l’Estat espanyol o a l’estranger. 
Els dos perfils que han adquirit un 
nivell de coneixements més elevat 
de la llengua catalana presenten, 
com a trets comuns, el fet d’haver 
nascut en territoris de parla catalana 
i el fet de tenir el català com a llen-
gua inicial i d’identificació.

EVOLUCIÓ DE PERSONES INSCRITES AL CPNL PER LLOC DE NAIXEMENTGràfic 33
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l’aPrenentatge del català
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Conèixer més o menys una llengua, 
però, no és un factor suficient com 
per decidir apuntar-se a un curs. 
L’interès de l’individu per aprendre 
català és l’altra variable clau que aju-
da a entendre la situació actual de 
l’aprenentatge de la llengua catalana. 
El 43,1% dels enquestats declara tenir 
interès a aprendre català. Per grups 
socials, els que estan més interessats 
a aprendre’l són les dones, els indivi-
dus de 25 a 34 anys, les persones amb 
estudis secundaris, nascudes a l’es-
tranger (amb un lleuger predomini 
de nascuts en països de parla hispà-
nica), les que tenen altres llengües 
com a llengua inicial i les que tenen 
un nivell de coneixements baix o nul 
del català.

Finalment, caldria preguntar-se quins 
són els motius que porten una per-
sona a tenir o no interès a aprendre 
català. Pel que fa a les raons que 
impulsen l’individu a inscriure’s a 

un curs, es pot veure que el 38,5% de 
les respostes dels enquestats tenen a 
veure amb el fet d’aprendre o millo-
rar l’ús que fan de la llengua catalana. 
Seguidament, trobem respostes que 
donen gran pes al valor instrumental 
del català: és útil o important (22,9% 
de les respostes) o per motius labo-
rals (17% de les respostes). Pel que fa 
a la gent que no té interès a apren-
dre català, un 30,7% argumenten que 
no estudien català perquè ja en saben 
prou. És interessant descobrir que el 
23,2% de les respostes dels enques-
tats no interessats a aprendre català 
fan referència a la poca necessitat que 
tenen d’aprendre la llengua catalana 
(és a dir, li donen poc valor instru-
mental), i que un reduït percentatge 
de les respostes, el 2,4%, s’orienta a 
declarar el poc interès que el català 
desperta en l’individu enquestat.

No 
56,9%

Sí 
43,1%

ESTEU INTERESSATS A APRENDRE CATALÀ O 
MILLORAR-NE ELS CONEIXEMENTS? 2008

Gràfic 34 
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Aprendre'l/millorar-lo 
38,5%

Útil/important
22,9%

Motius laborals
17,0%

Ajudar els fills
10,9%

Motius personals
10,7%

MOTIUS DE LES PERSONES INTERESSADES A APRENDRE 
CATALÀ. 2008 (% SOBRE EL TOTAL DE LES RESPOSTES)

Gràfic 35 

Base: persones interessades a aprendre català (3.010).
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Gràfic 36 

Base: persones no interessades a aprendre català (3.972).

l’aPrenentatge del català
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Anàlisi comparativa  
2003 - 2008

 L a primera conclusió de l’anàlisi 
comparativa de les dades de 2003 

al 2008 és que l’onada migratòria 
dels últims 10 anys ha suposat un 
canvi sociolingüístic molt important 
a Catalunya que es tradueix, en ge-
neral, en una disminució en els per-
centatges dels coneixements i usos 
del català i un augment dels usos 
d’altres llengües diferents al castellà 
i el català. És per aquest motiu que 
la mirada de l’evolució dels usos 
lingüístics a Catalunya cal fer-la de 
manera diferenciada entre nascuts i 
no nascuts a territoris de parla cata-
lana o resta de l’Estat.

Segons les dades segmentades per 
lloc de naixement, el descens en el 
conjunt de la població del coneixe-
ment de català especialment en les 
habilitats de llegir (de 89% el 2003 
al 81,7% el 2008) i parlar (del 81,6% 
al 78,3%) es deu en primer lloc al 
pes de la nova immigració: entre la 
població nascuda a l’estranger els 
coneixements en aquetes habilitats 
disminueixen més de 20 punts per-
centuals en el cas de saber llegir i 
més de 10 punts en la capacitat de 
saber parlar. En canvi, entre la po-
blació nascuda en territoris de parla 

catalana i a la resta de l’Estat, la ca-
pacitat de llegir ha disminuït només 
2,1 punts percentuals i la capacitat 
de parlar ha millorat 1,5 punts per-
centuals (del 84,2% el 2003 al 85,7% 
el 2008).

Entre al població nascuda en territo-
ris de parla catalana o a la resta d’Es-
panya també s’observen algunes ten-
dències: d’una banda, l’estancament 
o disminució del percentatge de per-
sones que declaren saber parlar català 
(el 2003 era del 84,2% i el 2008 arriba 
al 85,7%) i de les persones que saben 
llegir (del 90,1% el 2003 al 88% el 
2008) i, de l’altra, l’augment de co-
neixements en la capacitat d’escriure 
que passa del 61,3% el 2003 al 69,3% 
el 2008. Aquesta segona qüestió 
cal relacionar-la amb l’entrada en la 
mostra de l’enquesta de generacions 
que han estat escolaritzades en català. 
Per tant, l’efecte de la immigració ex-
plica el descens en els coneixements 
d’entendre, saber parlar i saber llegir, 
i l’efecte ensenyament explica la mi-
llora en els coneixements de saber 
escriure.
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El català com a llengua inicial viu  
entre 2003 i 2008 un important de-
creixement entre el conjunt de la 
població (-4,7 punts percentuals), 
mentre que el castellà es manté. El 
canvi més significatiu és l’augment 
dels que tenen una llengua inicial  
diferent del català i del castellà (9,3% 
en l’actualitat, que suposa un augment 
de 4,6 punts). Aquest canvi es produ-
eixen d’una manera molt moderada 
entre la població nascuda en territoris 
de parla catalana o de la resta d’Espa-
nya, de tal manera que el mateix que 
augmenta el pes de les persones amb 
llengua inicial tant català com castellà 
(+1,7) és el que decreix el percentatge 
dels que tenen llengua inicial català 
(-1,7 punts percentuals). 

Les variacions en la llengua d’identi-
ficació són exactament les mateixes, 
si bé amb intensitat diferent. Així, 
encara que decreix més el pes dels 
ciutadans que tenen com a llengua 
d’identificació el català, tant entre 
el conjunt de la població com entre 
les persones nascudes a territoris de 
parla catalana i de la resta d’Espa-
nya (-7,1 i -3,5 punts); també és més 
intens l’augment de persones que 
s’identifiquen tant amb el català com 
amb el castellà (+3,8).

Tanmateix, si es compara la llengua 
inicial amb la llengua d’identifi-
cació tant de l’any 2003 com del 
2008, s’observa que les persones que 
s’identifiquen amb el català (44,4% 

evoluCió del Coneixement de Català SegonS el lloC de naixement. 2003-2008 (% de poblaCió que Coneix)Taula 6 

Entendre Parlar Llegir Escriure

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 96,5 94,6 -1,9 81,6 78,3 -3,3 89,0 81,7 -7,3 58,8 61,8 3,0

Població nascuda 
en territoris de 
parla catalana i la 
resta d’Espanya

97,6 97,5 -0,1 84,2 85,7 1,5 90,1 88,0 -2,1 61,3 69,3 8,0

Població nascuda a 
l’estranger

84,8 81,0 -3,8 52,2 41,9 -10,3 76,3 51,0 -25,3 31,2 25,0 -6,2

Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat marró: disminució estadísticament significativa.

anàlisi comParativa 2003 - 2008
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el 2003 i 37,3% el 2008) són més que 
les que tenen aquesta llengua com a 
inicial (36,4% i 31,7%). En el conjunt 
de la població, el pes de les perso-
nes que mantenen la mateixa llengua 
inicial i d’identificació es redueix 
sensiblement respecte al 2003: tant 
les que mantenen el català (-7,1) com 
les que mantenen el castellà (-4,1). 
En canvi, el percentatge de persones 
que adopten el català com a llengua 
d’identificació tot i no tenir-lo com 
a llengua inicial no pateix cap vari-
ació significativa en termes globals 
(el 12,9% l’any 2003 i el 13,2% l’any 
2008), mentre que l’adopció del 
castellà des del català o des d’altres 
llengües augmenta de manera signi-
ficativa (de l’1,5% al 4,3%). 

Entre la població nascuda a territoris 
de parla catalana o a la resta d’Espa-
nya l’adopció del català augmenta (del 
13,2% al 15,1%) i, igualment, també 
augmenta l’adopció del castellà des 
del català o des d’altres llengües, 
que passa de l’1,5% al 3,5% (+2,0), 
fenomen que caldria vincular més al 
pes dels nascuts a Catalunya o la resta 
d’Espanya amb altres llengües inici-
als, que no pas a nascuts a Catalunya 
amb llengua inicial català. 

Entre els nascuts a l’estranger, la 
importància de les altres llengües fa 
decréixer el manteniment del cas-
tellà i es pot apuntar la tendència a 
l’adopció del castellà com a forma 
d’integració lingüística a Catalunya 
ja que els que adopten el castellà són 
el 8,1% de la població estrangera. 
Per tant, tot apunta que la llengua 
d’adopció dels estrangers de parla no 
hispànica quan arriben a Catalunya 
és el castellà.

Les transformacions viscudes quant 
a la composició de la llengua inicial 
tenen efectes immediats en la distri-
bució social de les llengües habituals: 
reducció del pes de la població que 
declara tenir com a llengua habitual 
el català (passa del 46,0% al 35,8%). 
Aquesta transformació s’explica fona-
mentalment per dos fenòmens: d’una 
banda l’augment del percentatge de 
persones que declaren tenir com a 
llengua habitual tant el català com el 
castellà (+7,2) i, de l’altra, el de ciuta-
dans i ciutadanes que com a llengua 
habitual tenen altres llengües (+4,4). 
El primer dels fenòmens, l’augment 
del percentatge de ciutadania que te-
nen el català i castellà com a llengües 
habituals, es dóna exclussivament 
entre la població nascuda a països de 
parla catalana o a la resta de l’Espanya 
(+8,9 punts), entre la qual població 
també es produeix una disminució 
dels que declaren tenir com a llengua 
habitual el castellà (-2,5).
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En els usos interpersonals, en di-
ferents àmbits i amb diferent tipus 
d’interlocutor, es produeix una sig-
nificativa reducció del percentatge 
de persones que parlen català només 
o sobretot (d’entre 5 i 9 punts percen-
tuals) excepte en els usos lingüístics 
amb els companys d’estudis.

L’entorn educatiu es manifesta com 
l’esfera on més ciutadans parlen 
entre companys en català (només o 
sobretot) i és l’única on es millora 
de manera significativa entre 2003 

(44,1%) i 2008 (49,8%). A continu-
ació se situen els usos amb els veïns 
(-5,4), a la llar (-5,5), al metge (-5,7) 
i amics en general (-6) on el pes dels 
catalanoparlants decreix de manera 
similar. Aquestes esferes compar-
teixen el fet de ser entorns socials 
poc institucionalitzats. En tercer 
lloc se situen els companys de feina 
(-6,6). Finalment se situen les bo-
tigues (-7,5), els bancs i caixes (-9,1) 
i els grans establiments comercials 
(-9,1).

evoluCió del paS de llengua iniCial a llengua d’identifiCaCió SegonS el lloC de naixement. 2003-2008Taula 7

Mantenen 
el català

Mantenen
el castellà

Mantenen altres 
llengües

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 36,9 29,8 -7,1 47,9 43,8 -4,1 0,0 6,8 6,8

Població nascuda en territoris de 
parla catalana i la resta d’Espanya

38,8 35,7 -3,1 45,6 43,2 -2,4 0,0 0,2 0,2

Població nascuda a l’estranger 2,9 1,1 -1,8 89,7 46,5 -43,2 0,0 38,9 38,9

Adopten el català
Adopten el  

castellà des del català 
o d’altres llengües

Altres situacions*

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 12,9 13,2 0,3 1,5 4,3 2,8 0,9 2,2 1,3

Població nascuda a territoris de 
parla catalana i la resta d’Espanya

13,2 15,1 1,9 1,5 3,5 2,0 0,9 2,3 1,4

Població nascuda a l’estranger 7,3 3,8 -3,5 0,1 8,1 8,0 0,0 1,7 1,7

Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat marró: disminució estadísticament significativa.
Les dades escrites en vermell són dades no significatives per al càlcul.

anàlisi comParativa 2003 - 2008
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Segons el lloc de naixement, les  
variacions entre la població nascu-
da a l’estranger són força agudes, i 
van de -6,8 a -12,3 punts i, en can-
vi, entre la població no estrangera, 
han estat força més moderades, en-
tre -1,5 i -5,5 punts percentuals, i 
es donen amb els veïns, els amics, a 
les botigues, als grans establiments 
comercials i als bancs i caixes. Cal 

destacar que en aquests àmbits la 
població estrangera ha esdevingut 
part important en la interlocució ja 
sigui com a nous interlocutors en 
àmbits quotidians (veïns i amics), 
com a personal d’atenció al públic 
(botigues i grans establiments co-
mercials) o com a part de l’atenció 
virtual (serveis d’atenció al client).

evoluCió delS uSoS lingüíStiCS interperSonalS en diferentS àmbitS i  amb diferentS tipuS d’interloCutorS. 2003-2008. 
% de parla Català noméS o Sobretot. Comparativa SegonS el lloC de naixement

Taula 8 

Total població

Nascuts a 
territoris de parla

catalana o a  
la resta d’Espanya

Nascuts a
l’estranger

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Companys estudis 44,1 49,8 5,7 46,6 54,6 8,0 19,6 23,8 --

Metge 47,5 41,8 -5,7 50,2 48,7 -1,5 17,5 7,9 -9,6

Companys de feina 39,6 33,0 -6,6 42,6 40,5 -2,1 13,1 5,6 -7,5

Llar 40,8 35,3 -5,5 43,5 41,9 -1,6 10,9 4,1 -6,8

Veïns 38,0 32,6 -5,4 39,7 37,9 -1,8 18,5 6,2 -12,3

Amics en general 39,6 33,6 -6,0 41,9 39,4 -2,5 13,9 5,2 -8,7

Botigues 47,5 40,0 -7,5 50,0 46,7 -3,3 18,7 7,4 -11,3

Grans establiments 43,4 34,3 -9,1 45,7 40,2 -5,5 17,3 5,6 -11,7

Bancs i caixes 54,7 45,6 -9,1 57,7 53,0 -4,7 21,1 9,6 -11,5

Base pertinent (exclosos els que no es troben en la situació: no estudien, no treballen... ).
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat marró: disminució estadísticament significativa.
Les dades escrites en vermell són dades no significatives per al càlcul.
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En conjunt, en el quinquenni 2003-
2008, les actituds que afavoreixen 
el manteniment oral del català han 
viscut una davallada. El pes de la 
ciutadania que sap parlar català i 
que quan s’adreça en aquesta llengua 
i rep la resposta en castellà manté el 
català s’ha reduït de manera signifi-
cativa; ha passat del 21,9% al 14,4% 
(-7,5). D’altra banda, s’ha produït 
un augment dels que mantenen el 
castellà (+2,0) quan s’adrecen a algú 
en castellà i li responen en català. 
Tanmateix, cal matisar que entre la 
població nascuda en territoris de 
parla catalana o a la resta d’Espanya 
es produeix un doble canvi: d’una 
banda, decreixen els que declaren 
que mai s’adrecen a ningú en castellà 
(-4,4), és a dir, hi ha major tendèn-
cia a adreçar-se en castellà a la resta 
de ciutadans, però al mateix temps, 
són més els que declaren que quan 
s’adrecen en castellà i se’ls respon 
en català, adopten la llengua cata-
lana (+3,3). 

Entre la població estrangera s’obser-
va un augment del pes de les perso-
nes que declaren mantenir el castellà 
(+6,8 punts). Aquest fet segurament 
està vinculat al coneixement de 
català perquè, tot i declarar saber-lo 
parlar, aquest coneixement pot no 
ser del tot suficient com per mante-
nir una conversa amb total fluïdesa i 
comoditat.

D’altra banda, malgrat els canvis  
evidents succeïts en la composició 
sociolingüística de la població, així 
com en el coneixement i ús entre 
2003 i 2008, creix la proporció de 
ciutadans que opina que a Catalunya 
hi ha molt o bastant ús del català 
(passa del 49,5% al 55,5%, o sigui 
+6 punts percentuals). Sovint, però, 
la població nascuda a l’estranger no 
valora aquests aspectes. Aquesta fal-
ta d’opinió cal entendre-la com un 
senyal que part d’aquesta població 
pugui tenir una visió massa recent 
dels usos lingüístics a Catalunya o, 
i això seria més greu, una visió poc 
global del conjunt de les interacci-
ons lingüístiques, és a dir, que una 
part significativa no visqui amb total 
plenitud les diferents esferes socials 
o que quan ho fa no se li presenta el 
català una opció lingüística norma-
litzada. 

anàlisi comParativa 2003 - 2008
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aCtitud de la poblaCió que S’adreça en Català i li reSponen en CaStellà SegonS el lloC de naixement. 2003-2008Taula 9 

Segueix parlant en català  
o demana si li podem parlar  

en català o interromp  
la conversa

Continua la conversa  
en castellà

Mai s’adreça a ningú  
en català

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 21,9 14,4 -7,5 72,0 79,1 7,1 6,0 6,5 0,5

Població nascuda en territoris 
de parla catalana i a la resta 
de l’Estat

22,6 15,0 -7,6 71,7 79,7 8,0 5,7 5,2 -0,5

Població nascuda a 
l’estranger

9,2 7,4 -- 78,0 71,5 -6,5 12,9 21,2 --

Base: sap parlar català i respon la pregunta (11.865 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat marró: disminució estadísticament significativa.
Les dades escrites en vermell són dades no significatives per al càlcul.

aCtitud de la poblaCió que S’adreça en CaStellà i li reSponen en Català SegonS el lloC de naixement. 2003-2008Taula 10 

Segueix parlant  
en castellà o demana si  

li podem parlar en castellà  
o interromp la conversa

Continua la conversa  
en català

Mai s’adreça a ningú  
en castellà

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 9,7 11,7 2,0 79,0 81,4 2,4 11,3 6,9 -4,4

Població nascuda en territoris 
de parla catalana i a la resta 
de l’Estat

9,0 10,1 1,1 79,2 82,5 3,3 11,8 7,4 -4,4

Població nascuda a 
l’estranger

21,5 28,3 6,8 76,3 69,9 -6,4 2,2 1,8 -0,4

Base: sap parlar català i respon la pregunta (11.865 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat marró: disminució estadísticament significativa.
Les dades escrites en vermell són dades no significatives per al càlcul.
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Finalment, quant a la llengua que es 
desitjaria parlar en el futur, es produ-
eix una clara tendència a l’augment 
del bilingüisme, de tal manera que 
el 2008 el pes dels que voldrien 
parlar en el futur català igual que 
castellà passa a ser el més impor-
tant (el 40,2%, amb un creixement 
de +12,1 punts). La segona opció que 

més creix és la voluntat de parlar  
altres llengües o combinacions (+5,1).  
Independentment del lloc de naixe-
ment, s’observa la mateixa evolució. 
D’aquesta manera, cal valorar que 
entre la població nascuda a l’estranger 
hi ha una tendència clara a inclou-
re el català entre les seves opcions 
futures.

anàlisi comParativa 2003 - 2008

Descripció: activitat estadística oficial integrada en el Programa 
anual d’actuació estadística 2008.

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència, 
per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística*, amb la col-
laboració de l’Idescat.

Univers: població de 15 anys i més resident en el territori de 
Catalunya, amb significació estadística a nivell dels set àmbits 
territorials i Barcelona ciutat i la comarca de la Vall d’Aran.

Mètode de recollida de la informació: multicanal. Enquesta 
telefònica auxiliada per ordinador (CATI) als titulars amb te-
lèfon i enquesta presencial a les persones sense telèfon.

Grandària de la mostra: La mostra teòrica consta de 7.300 en-
questes amb un error de l’1,32% amb un interval de confiança del 
95,5%. La mostra final és de 7.140 enquestes.

Disseny de la mostra: afixació mixta on cada un dels àmbits 
territorials té un mínim de 400 unitats, que garanteix un error 
màxim del 5,0% amb un interval de confiança del 95,5% per 
cada àmbit territorial. S’ha utilitzat un disseny mostral bietà-
pic estratificat amb selecció de municipis dins de cada estrat 

territorial en la primera etapa i d’individus en la segona etapa 
dins de cada municipi. La selecció dels municipis s’ha realitzat 
mitjançant un mostreig sistemàtic amb arrencada aleatòria. La 
selecció de les unitats mostrals (titulars i substituts) dins de cada 
municipi s’ha dut a terme mitjançant un mostreig aleatori simple 
preservant les quotes en relació amb el sexe, l’estrat d’edat i el lloc 
de naixement. La font d’informació ha estat el Registre de po-
blació de Catalunya 2007.

Treball de camp: del febrer de 2008 al novembre de 2008.

Dades enllaçades 2003-2008: la metodologia utilitzada en 
l’EULP 2008 és, en la seva major part, homòloga a la utilitzada 
en l’edició del 2003, tot i que presenta millores encaminades a 
augmentar la precisió en l’instrument de mesura, i per tant en la 
qualitat de la informació recollida. 

Les millores introduïdes en l’edició de 2008 han comportat 
que les dades del 2003 no siguin directament comparables. Per 
aquesta raó, s’han produït un conjunt de dades del 2003 que re-
uneix els mateixos criteris de ponderació i calibratge de l’edició 
del 2008: s’ha considerat les variables sexe, edat i lloc de naixe-
ment i s’ha pres com a població de referència les estimacions de 
població a 1 de gener del 2003. 

Fitxa tècnica de l’enquesta d’usos lingüístics a la població 2008

* Actualment Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.
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