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Presentació

La Generalitat de Catalunya va dur a terme l’any 2008 l’Enquesta d’usos lingüís-

tics de la població, segona enquesta sobre els usos del català i altres llengües de la 

població a Catalunya, i en va publicar una primera explotació dels resultats sobre 

els coneixements, la transmissió, les actituds i els usos lingüístics l’any 2011. 

Aquesta enquesta és una activitat estadística oficial integrada en el Pla estadístic 

de Catalunya 2011-2014. L’obra que ara presentem correspon a una segona anàlisi 

dels resultats de l’Enquesta que es proposa de respondre algunes de les preguntes 

principals sobre les llengües a Catalunya: quin és el coneixement de llengües a 

Catalunya per franges d’edat? Quin és l’ús social del català segons les ocupacions 

i professions? Com influeix la situació social de les persones en l’ús del català? 

Està garantida la transmissió intergeneracional del català? Quina distribució ter-

ritorial tenen els usos lingüístics? Com ha evolucionat l’ús del català des de l’any 

2003? Quines són les principals tendències d’evolució sociolingüística?

Destaquem primerament l’apropiació del català per part d’una bona part 

dels joves d’origen castellanoparlant d’inici nascuts a Catalunya i a la resta de 

l’Estat espanyol, amb diferents intensitats segons la variable observada. L’adop-

ció del català com a llengua de comunicació amb els fills és més elevada en les 

persones que l’empren habitualment. Podem dir que prop d’un 20 % de la població 

no catalanoparlant inicial declara haver adoptat el català com a llengua d’identi-

ficació, i prop d’un 30 % de les persones els pares de les quals els parlaven en una 

altra llengua es comuniquen amb els fills en català.

Un segon aspecte estudiat és la relació que s’estableix entre llengua i situa-

ció laboral: el 67 % de les persones ocupades tenen competència lingüística en 

català, i un 26 % tenen, a més, competències en anglès i un 14 % en francès. En 

canvi, les persones en situació de desocupació mostren taxes més baixes en tots 

els nivells de competències en aquestes llengües. El coneixement de català aug-

menta les possibilitats d’accés a feines més valorades i l’estudi permet deduir que 

les probabilitats d’estar ocupat al mercat de treball català són més altes per als 

trilingües en català, castellà i francès, seguits dels trilingües en català, castellà 

i anglès.

En tercer lloc s’analitza la relació, poc estudiada fins ara, que s’estableix 

entre llengua i situació social. S’observa que el català es posiciona com la llengua 
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més triada per la classe mitjana com a llengua d’identificació i llengua habitual. 

En aquesta franja de població hi ha un nombre elevat de persones que s’hi identi-

fiquen tot i que no en sigui la llengua inicial.

Remarquem en quart lloc la distribució territorial de la llengua. L’ús del 

català s’acorda amb les dinàmiques demogràfiques dels territoris que confor-

men Catalunya. Hi influeix sobretot el fenomen de la immigració, entesa en un 

sentit ampli, tant la immigració provinent de l’Estat espanyol com la immigració 

estrangera més recent. Sovint tenim una visió excessivament reduccionista que 

presenta Catalunya dividida en dos: una Catalunya amb predomini de català i 

una amb predomini de castellà. Els autors de l’anàlisi ens ofereixen una classifi-

cació per territoris en funció dels usos, els coneixements i les actituds amb rela-

ció al català. Les Terres de l’Ebre formen un sol grup, que es caracteritza per uns 

alts percentatges en la majoria de les variables estudiades; les Comarques Cen-

trals, Ponent, les Comarques Gironines i l’Alt Pirineu i Aran formen un grup ca-

racteritzat per percentatges mitjans; i finalment, Barcelona, el conjunt de l’Àrea 

Metropolitana i el Camp de Tarragona, territoris que han rebut més immigració, 

constitueixen el grup que té els nivells relativament més baixos d’ús, de conei-

xement i atracció i de transmissió del català.

Fem referència al cinquè àmbit estudiat: l’aprenentatge del català per part 

de la població adulta. En els últims deu anys hi ha hagut un gran canvi en l’ori- 

gen geogràfic de les persones que assisteixen als cursos de català per a adults. 

El curs 1992-1993 només el 6,8 % dels inscrits a cursos eren estrangers; un percen-

tatge que creix fins al 62,9 % el curs 2008-2009. El perfil de la persona que assisteix 

a un curs en els últims deu anys també ha canviat. Majoritàriament 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 secundaris i amb un nivell baix o nul de coneixe-

ments de català. L’interès per aprendre català és clau per entendre la situació ac-

tual. Per grups socials, les persones més interessades a aprendre català són les 

dones, els individus de 25 a 34 anys, les persones amb estudis secundaris, nascu-

des a l’estranger (amb un lleuger predomini de nascuts en països de parla hispà-

nica) i les que tenen un nivell de coneixements de català baix o nul. 

El sisè tema fa referència a l’evolució sociolingüística 2003-2008. L’onada 

migratòria dels últims deu anys ha comportat un canvi sociolingüístic molt im-

portant a Catalunya, que es tradueix en una disminució dels percentatges de co-

neixement i ús del català i un augment dels usos d’altres llengües diferents del 

castellà i el català. Per aquesta raó, a Catalunya, cal diferenciar en l’avaluació de 

l’evolució dels usos lingüístics entre nascuts i no nascuts a territoris de parla ca-

talana o de la resta de l’Estat. Tot i el decreixement en el percentatge del coneixe-

ment de català, el nombre de persones que sap català continua a l’alça: respecte 

de l’anàlisi del 2003, un saldo positiu de 400.000 persones més entenen el català, 

240.000 persones més que el saben parlar i 500.000 més que el saben escriure. 

L’entorn educatiu és on més ciutadans parlen en català (només o sobretot), amb 

un creixement significatiu entre 2003 i 2008. En canvi, amb els veïns, a la llar, al 

metge i amb els amics en general el pes del català decreix en conjunt de manera 

similar, de la mateixa manera que ho fa en altres entorns socials (amb els com-
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panys de feina, als bancs, a les botigues i grans establiments comercials) per la 

forta pressió demogràfica.

Assenyalem, pel que fa a la llengua que es desitjaria parlar en el futur, in-

dependentment del lloc de naixement, la clara tendència a l’augment dels que 

voldrien parlar català i castellà, que esdevé el grup més important (el 40,2 %, amb 

un creixement de +12,1 punts), seguit per la segona opció dels qui tenen la volun-

tat de parlar altres llengües o combinacions (+5,1). Cal valorar la tendència, enca-

ra que lleu, a incloure el català entre les seves opcions de futur de la població 

nascuda a l’estranger.

Les dades que presentem permeten conèixer millor la realitat lingüística 

de la societat i poden contribuir a la reflexió necessària per a l’articulació de les 

polítiques que tenen per objectiu fer créixer el coneixement i la presència de la 

llengua catalana a Catalunya.

Ester Franquesa Bonet

Directora general de Política Lingüística
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Glossari

Adopció lingüística: procés mitjançant el qual un parlant d’una llengua inicial adop-

ta una llengua diferent com a llengua d’identificació i/o com llengua de transmissió 

als fills/es.

Al·lòcton-a: persona que ha nascut fora de Catalunya o del territoris de parla catalana.

Al·loglot-a: persona que parla una altra llengua diferent del català i del castellà.

Al·loglot-a inicial: persona que parla una altra llengua diferent del català i del caste-

llà com a llengua inicial.

Àmbit lingüístic català: en aquesta obra, per motius operatius, s’han considerat els 

territoris de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra.

Aranès: varietat lingüística del gascó (dialecte de l’occità) parlada a la Val d’Aran.

Arrelament familiar: grau d’autocnonia en funció del lloc de naixement del subjecte 

o parlant i dels seus progenitors. De més a menys: subjecte amb els dos progenitors 

nascuts a Catalunya o l’àmbit lingüístic; subjecte amb un dels progenitors nascut a 

Catalunya o l’àmbit lingüístic; subjecte nascut a Catalunya o l’àmbit lingüístic amb 

cap dels progenitors nascuts a Catalunya o l’àmbit lingüístic; i subjecte nat fora de 

Catalunya o l’àmbit lingüístic.

Atracció lingüística: capacitat d’una llengua per atreure parlants d’altres llengües 

que es pot mostrar de diferents maneres: amb un procés d’identificació per aquesta 

llengua, de transmissió lingüística als fills o bé amb un desig de parlar-la en el futur.

Autòcton-a: persona nada a Catalunya o a l’àmbit lingüístic català.

Autoctonia: sinònim d’arrelament familiar.

Bilingüe d’identificació: persona que té alhora el català i el castellà com a llengües 

d’identificació.

Bilingüe inicial: persona que té alhora el català i el castellà com a primeres llengües 

parlades quan era petit.

Bilingüe habitual: persona que té alhora el català i el castellà com llengües d’ús habitual.

Capitals lingüístics: els coneixements lingüístics es consideren com a un factor de 

producció incorporat a l’individu amb una rendibilitat en els mercats.
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Castellanoparlant habitual: persona que té el castellà com llengua d’ús habitual o 

que la parla més sovint.

Castellanoparlant inicial: persona que té el castellà com a llengua inicial.

Catalanoparlant habitual: persona que té el català com llengua d’ús habitual o que la 

parla més sovint.

Catalanoparlant inicial: persona que té el català com a llengua inicial.

Catalanoparlant d’identificació: persona que té el català com a llengua d’identificació.

Convergència lingüística: procés mitjançant el qual una persona s’adapta a la llen-

gua del seu interlocutor/a en les converses.

Defecció (o deserció) lingüística: abandonament de l’ús social de la llengua d’identi-

ficació o inicial per passar a usar la llengua dominant en un determinat estadi del 

procés de substitució lingüística.

Dialecte: llengua d’un grup d’una certa homogeneïtat lingüística i amb una determi-

nada diferenciació respecte a la d’altres grups, que forma part d’una comunitat lin-

güística més àmplia.

Disponibilitat lingüística: obligació d’un agent (administració, empresa o professio-

nal) d’atendre els seus interlocutors en un determinat idioma, és a dir, d’entendre’ls 

i correspondre’ls en aquest idioma, per escrit i, sobretot, oralment.

Distribució (lingüística) funcional: situació sociolingüística en què dues llengües en 

contacte són usades pels parlants en una distribució complementària de funcions 

(formal/informal, escrit/oral, públic/privat, etc.).

Diglòssia: situació sociolingüística en què dues llengües són usades pels parlants 

amb un valor social diferent.

Etiqueta lingüística: conjunt de nocions que tenen la majoria dels parlants respecte 

a quan és correcte fer servir cadascuna de les llengües presents en una situació de 

conflicte lingüístic, que pot variar d’una persona a una altra.

Grup sociolingüístic: Conjunt d’individus agrupats en funció dels seus comporta-

ments lingüístics:

•   Catalanopredominant o catalanoparlant predominant: parlant que fa un ús 

general predominant elevat de català (>80 %).

•   Catellanopredominant o castellanonoparlant predominant: parlant que fa 

un ús habitual de català (>65 %).

•   Parlant alternador de català i castellà: parlant que fa un ús força similar de 

català i de castellà.
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•   Parlant predominant de castellà: parlant que fa un ús general predominant 

de castellà (>80 %).

•   Parlant al·loglot: parlant inicial de llengües altres que el català i el castellà, 

amb un ús actiu baixíssim de català (<8 %).

Intensitat lingüística del treball: tipus i grau de competències lingüístiques que im-

plica el desenvolupament del treball. Pot ser intensitat per quantitat (nombre de 

llengües), per extensió (àmbits del desenvolupament on les llengües són necessàries) 

i per qualitat (grau d’excel·lència lingüística necessària).

Integració lingüística familiar: sinònim d’arrelament lingüístic familiar.

Interacció lingüística: procés social a través del qual dos o més individus entren en 

contacte mitjançant l’ús d’una o més llengües.

Llengua franca: avui es fa servir aquest terme per referir-nos a qualsevol llengua 

utilitzada com a mitjà de comunicació entre dos grups o més —o persones— que no 

comparteixen una llengua comuna.

Llengua d’identificació: respon a la pregunta “Quina és la seva llengua?” 

Llengua habitual: respon a la pregunta “Quina és la seva llengua habitual?” 

Llengua inicial: respon a la pregunta ”Quina llengua va parlar primer a casa quan era 

petit?” També es diu llengua materna, primera llengua o L1.

Llengües altres: altres llengües diferents al català i el castellà.

Manteniment lingüístic: concepte que presenta tres significats diferents. És, en pri-

mer lloc, el procés a través del qual un parlant de llengua inicial manté o no canvia la 

seva llengua davant d’un interlocutor que s’expressa en una altra llengua. En segon 

lloc, és la situació en la qual els progenitors es comuniquen amb els fills mitjançant 

la llengua que els primers van aprendre dels seus pares. En tercer lloc, el manteni-

ment és la situació en la qual un parlant pren com a llengua d’identificació la matei-

xa llengua que tenia com a inicial. 

Minorització lingüística: procés de substitució lingüística que es produeix general-

ment entre dues llengües i que implica empetitiment qualitatiu i quantitatiu de l’ús 

de la llengua que el pateix.

Nat fora (de l’àmbit lingüístic català): persona que ha nascut fora de l’àmbit lingüís-

tic definit a l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (Catalunya, País Valencià, Illes 

Balears i Andorra).

País hispanoamericà o país hispanoparlant: inclou tots els països americans hispa-

noparlants i Guinea Equatorial. Per tant, la resta de països estrangers es defineixen 

com a països de parla no hispànica o no hispanoparlants.
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Territoris de parla catalana: territoris de l’àmbit lingüístic analitzats a l’EULP08 

(Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra).

Transmissió lingüística (intergeneracional): procés a través del qual una llengua es 

transmet, o no, d’una generació a una altra. Aquest mecanisme es produeix en la 

majoria dels casos en el si de la família.

Tria lingüística: procés d’elecció de la llengua de relació que es produeix a l’inici i en 

el decurs d’una interacció quan varien alguns paràmetres de la situació comunicati-

va. La tria pot estar condicionada per l’etiqueta lingüística.
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Introducció

La segona fase de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics 
de la població 2008

L’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 (EULP08) ha comptat amb 

una primera fase centrada en la descripció i l’explicació dels resultats de l’enquesta 

per tal de donar resposta als temes clau de la sociolingüística aplicada: el coneixement, 

les llengües, la transmissió lingüística, els usos interpersonals, els grups i les actituds 

sociolingüístics. Producte d’aquesta fase es va publicar a l’octubre de 2011 el volum I 

de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008. 

El volum II que ara presentem és el resultat d’una segona fase de l’anàlisi de 

l’EULP08. Aquesta segona fase vol oferir una visió complementària dels usos lingüís-

tics que va més enllà de la descripció dels fets observats i de les principals diferèn- 

cies que existeixen entre aspectes sociodemogràfics, amb l’objectiu abordar els factors 

clau dels usos lingüístics a Catalunya. L’anàlisi d’aquests factors clau permet aprofun-

dir en la dimensió aplicada, atès que centra l’atenció en col·lectius i variables que són 

fonamentals per treballar en planificació lingüística. 

Tal com es va fer en la primera fase, en aquesta segona, la Direcció General de 

Política Lingüística ha coordinat els treballs d’un equip d’especialistes provinents 

d’àmbits diferents (sociòlegs, sociolingüístes i estadístics) amb els quals ha consen-

suat els continguts i les anàlisis dels diferents capítols amb la filosofia central de 

dotar d’eines que permetin orientar d’una manera pràctica les polítiques lingüísti-

ques i que contribueixin, de manera efectiva, a la planificació d’actuacions eficaces. 

Per aprofundir en els factors clau dels usos lingüístics ha estat necessari ana-

litzar variables sobre coneixements, llengües, transmissió lingüística, usos interper-

sonals, grups sociolingüístics i actituds, tenint en consideració les sis dimensions 

centrals que marquen les necessitats actuals en matèria de planificació lingüística: 

edat, ocupació, classe, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català. 

•  Edat i llengua

L’anàlisi aprofundeix les dinàmiques sociolingüístiques segons l’edat, posant 

un especial èmfasi en les pròpies de la població juvenil. Es tracta, de conèixer les 

pautes lingüístiques de les noves generacions per tal de comprendre els contextos 

que poden marcar el futur de les llengües a Catalunya. 
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El capítol, més enllà de reproduir la descripció per trams d’edat que en bona 

mesura es poden trobar en la majoria d’apartats dels dos volums de l’EULP08, com-

plementa aquest dibuix descriptiu amb l’anàlisi i l’explicació de les dinàmiques so- 

ciolingüístiques que afecten els joves.

•  Ocupació, professió i llengua

Amb aquest capítol s’inicia de manera sistemàtica l’anàlisi dels usos lingüís-

tics a Catalunya des de la perspectiva socioeconòmica i laboral. En els darrers anys 

diversos experts, entre els quals es troba l’autor del capítol, han posat de relleu la 

importància dels circuits que vinculen llengua i professió des del punt de vista socioe- 

conòmic. Els resultats d’aquestes investigacions han fet que actualment es consideri 

aquesta dimensió d’anàlisi una part central de l’estudi de la situació lingüística 

del país.

El capítol té per objectiu descriure la distribució de competències lingüístiques 

en l’àmbit laboral i professional de Catalunya i la relació d’aquestes competències 

amb les necessitats lingüístiques de diferents perfils laborals. Aquestes relacions 

s’estudien des de dues perspectives: d’una banda, com la nova organització econòmi-

ca de la societat intervé en la situació de les llengües a Catalunya i en la diversitat 

lingüística; i, de l’altra, com els coneixements de llengües oficials i llengües estrange-

res opera en la construcció de desigualtats laborals però també com a factor de mo-

bilitat laboral, cosa que afecta tant les possibilitats dels treballadors com les potenci-

alitats d’internacionalització de l’economia catalana. 

•  Posició de classe i llengua

Aquest capítol suposa un pas addicional en aquesta dimensió d’anàlisi estruc-

tural que presenta el capítol anterior. Aquest capítol, d’una banda, descriu la compo-

sició lingüística dels diferents grups de classe social, cosa que permet aportar ele-

ments per identificar el valor social de la llengua i, de l’altra, investiga com la llengua 

és un dels indicadors bàsics d’identificació dels grups socials, per tal d’explicar com 

la llengua també pot ser considerada una eina de posicionament social. 

•  Llengua i lloc de naixement

Amb tota probabilitat, abans de la crisi econòmica de 2008 el principal factor 

de canvi en l’estructura social de Catalunya ha estat la incorporació massiva de po-

blació estrangera que ha fet augmentar la població catalana de manera ràpida i ha 

canviat en bona mesura la seva composició. Així, si bé Catalunya ha estat tradicional-

ment un territori receptor d’immigració, la nova onada de població ha tornat a posar 

en relleu la necessitat d’estudiar el comportament diferenciat de les poblacions nas-

cudes a Catalunya, a la resta d’Espanya i a l’estranger. 

Com s’ha explicat amb detall al volum I, entre les innovacions metodològiques 

de l’EULP08 cal destacar la disposició d’una mostra equilibrada de persones, segons 

el lloc de naixement, i especialment de nascudes a l’estranger, de tal manera que el 

capítol se centra a analitzar els usos lingüístics de la població de Catalunya segons 

el lloc de naixement, parant atenció en les pautes de la població nascuda a l’estran-

ger, en contrast amb les pautes de la població nascuda a la resta de l’Estat en territo-

ris de parla catalana.
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•  Territori i llengua

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar els usos lingüístics de la població des del 

punt de vista territorial. Com d’altres factors clau, com ara l’edat, es tracta d’una di-

mensió d’estudi tradicional en la majoria de fenòmens sociològics i sociolingüístics. 

Així, aquest capítol recull i descriu les principals característiques dels àmbits territo- 

rials de Catalunya, segregant la ciutat de Barcelona, i il·lustra les diferents dades de 

comportament lingüístic. Aquest exercici compilador i explicatiu converteix l’article en 

una eina de treball clau per a la sociolingüística aplicada a l’hora d’acostar-se al territori.

Un segon pas de l’anàlisi territorial que aborda l’article és l’anàlisi comparativa 

dels diferents territoris per tal de poder-los classificar tenint en compte l’ús del cata-

là, de tal manera que s’aporta la visió de diversos tipus de territoris en funció de l’ús 

lingüístic. 

•  L’aprenentatge del català

En l’actual edició de l’EULP, es recull una primera mesura del percentatge de 

població de 15 anys i més que han fet un curs de català durant la seva vida, la qual cosa 

permet dur a terme algunes comparacions amb les estimacions que es poden fer amb 

les inscripcions fetes als cursos de català per a adults del Consorci per la Normalització 

Lingüística (CPNL), entre d’altres organitzacions. A més d’aquesta quantificació, el ca-

pítol descriu les característiques de les persones que ha fet un curs de català i les com-

para amb les de persones inscrites als cursos del CPNL en els darrers 10 anys. 

Al mateix temps, el capítol centra l’atenció, d’una banda, en les persones que 

presenten mancances de coneixements, públic potencial d’algun curs de llengua 

catalana, i, de l’altra, en les característiques de les que mostren interès a aprendre 

català i els motius pels quals el volen aprendre, amb la intenció de concloure quin 

podria ser el públic al qual caldria oferir cursos de català amb més garanties d’èxit.

•  Anàlisi comparativa 2003-2008

El darrer capítol d’anàlisi dels resultats de l’EULP08 se centra en la descripció 

de les dades evolutives del quinquenni 2003-2008. Amb les correccions metodològi-

ques que s’expliquen al capítol, les millores metodològiques de l’edició 2008 d’aques-

ta estadística oficial permeten obtenir resultats comparatius aïllant el factor lloc de 

naixement que s’explicita en totes les anàlisis evolutives recents, com un dels prin-

cipals transformadors de resultats. 

Concretament, el capítol és un primer exercici comparatiu dels resultats expo-

sats en el volum I centrant l’anàlisi evolutiva en el lloc de naixement, segons si és en 

territoris de parla catalana o resta d’Espanya i a l’estranger. 

Per tant, a més d’avaluar si existeixen canvis significatius entre la situació del 

2003 i del 2008, s’analitza si aquests canvis s’han produït entre la població nascuda 

als territoris de parla catalana i a la resta d’Espanya, o si aquests canvis s’han produ-

ït entre la població nascuda a l’estranger, que és el segment de població que més ha 

crescut i s’ha transformat en la darrera dècada. 

•  Conclusions

Com en el volum anterior, l’apartat de conclusions vol ser una recopilació sin-

tètica sobre els factors clau dels usos sociolingüístics que s’han anat desenvolupat al 
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llarg dels capítols. Les conclusions són presentades de forma independent per tal que 

el lector no expert pugui acostar-se a l’anàlisi. 

Notes per a la lectura de l’informe

Com a guia de lectura dels resultats que apareixen en les taules o gràfics de 

l’informe és necessari tenir present les especificacions següents:

•   Totes les dades dels gràfics i les taules, si no s’indica el contrari, fan referèn-

cia a l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008. Per tant, la seva refe-

rència temporal és el 2008 i pertanyen als resultats per a la població de 15 

anys i més.

•   Sempre que no s’indiqui el contrari, les dades de les taules i gràfics estan en 

percentatge i la seva lectura és vertical, de tal manera que, excepte en les 

preguntes de resposta múltiple, les columnes sumen 100 %. Cal tenir present 

que, a causa de l’arrodoniment a un sol decimal, les sumes poden no donar 

exactament 100. 

•   El peu del gràfic i a l’última fila de les taules mostra la base a partir de la qual 

es calculen els percentatges. Quan no s’indica res és la base total (n= 7.140 

enquestes).

•   Quan una dada no apareix al gràfic o bé una taula presenta la dada en color 

verd vol dir que es tracta de dades no significatives per al càlcul. Això és per-

què, per tal de garantir la significació estadística dels resultats que es pre-

senten, s’ha preservat un mínim de grandària mostral en cadascuna de les 

taules, que s’ha establert a una freqüència mostral inferior a 20 casos. 

D’aquesta forma, per a les cel·les on no es donen aquestes condicions s’ha 

fet constar que les dades no són significatives per al càlcul, segons criteris 

estadístics estàndards, tenint en compte la pèrdua d’informació que com-

portaria eliminar la taula o agregar diverses categories en una. Aquestes 

cel·les són distintes a zero, i, per tant, la suma dels resultats estimats poden 

no ser equivalents als agregats marginals.

•   Determinades taules presenten caselles ombrejades. Els ombrejats indiquen 

els valors positius estadísticament significatius, és a dir, que el percentatge 

és significativament més gran a la distribució general de la població. Per 

comprovar aquesta significació estadística s’han realitzat els test de khi  

quadrat i el test de residus ajustats corregits per a les variables nominals i el 

test t de  Student per a variables contínues.

•   En els casos que la pregunta sigui espontània (les respostes no estan defini-

des prèviament) i/o múltiples (possibilitat de més d’una resposta i, per tant, 

el sumatori supera el 100 %) s’especifica al peu de les taules pertinents.
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Capítol 1: Llengua i edat

1.1. Introducció

El present capítol aprofundeix en les dinàmiques sociolingüístiques pròpies de la 

població juvenil. Centrar l’interès en la població juvenil respon a la creença que a 

través de les pautes lingüístiques de les noves generacions és possible albirar quin 

serà el futur del català. Per tant, en l’observació dels joves rau encobert un anhel 

predictiu. Alhora, es mira de fer front a certs equívocs indissociables a aquest an-

hel subjacent. Un percentatge estadístic, amb la seva aparença d’objectivitat des-

criptiva incontestable, barreja una multiplicitat gairebé inabastable de fenòmens 

i de tendències socials, algunes contraposades. Moltes passen desapercebudes a 

l’analista més expert i perspicaç; però n’hi ha una bona colla que és possible detec-

tar i palesar, ni que sigui tot sovint en forma d’incerteses emergents a què no és 

possible trobar una resposta concloent. Però malgrat les incerteses, atendre a 

aquests fenòmens i tendències permet matisar i domesticar el desig d’anticipar què 

passarà amb el català en algunes de les seves derives més apocalíptiques o apolo-

gètiques. 

No es reprodueixen aquí les dades sobre contrastos intergeneracionals que 

ja s’han anat exposant al llarg de tot el treball, i que ja han permès fer un dibuix 

descriptiu sobre l’estat global de la llengua entre els més joves. Per complementar 

aquesta mirada s’ha procedit a analitzar allò que, més enllà de la primera des-

cripció, pot explicar dinàmiques sociolingüístiques que afecten diferents perfils 

sociodemogràfics de joves i que les dades generals no permeten discernir. A nivell 

estadístic, això ha comportat emprar un procediment analític força senzill: cen-

trar l’anàlisi dels usos i disposicions lingüístiques sobre la població nadiua —tot 

considerant-hi les persones nascudes a Espanya—, de forma que l’important con-

tingent de població nascuda a l’estranger, que es concentra més intensament en-

tre els joves, no interfereixi en la interpretació de certs fenòmens sociolingüís-

tics.1 Així, si bé l’impacte lingüístic dels nascuts a l’estranger és un element clau 

en l’explicació d’allò que passa entre els joves, també ho són altres qüestions 

 

1 En aquest capítol, per tant, quan es fa referència a població nadiua o autòctona es fa referència 
als joves nascuts a Catalunya (el 68,3 % dels de menys de 40 anys o bé el 69,5 % dels de menys 
de 35 anys) i als nascuts a la resta de l’Estat (el 6 % dels de menys de 40 anys o bé el 4,7 % dels 
de menys de 35 anys).
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que ocorren entre diferents grups específics de la població nadiua. L’objectiu que 

orienta aquest capítol és la detecció dels principals d’aquests factors per com-

prendre com la seva conjunció dóna lloc a la panoràmica final que reflecteixen les 

dades globals. 

El principal problema d’aquest enfocament és que, per observar aquestes par-

ticularitats, cal arribar a un grau de detall en la dissecció de la mostra que fa que els 

resultats no siguin estadísticament significatius —més que per l’escassa distància 

percentual de les categories en comparació, per la migradesa de casos de les catego-

ries que entren en el joc analític. En alguns casos s’ha optat per mostrar aquestes 

dades i esmentar els problemes de significació, perquè els indicis que s’hi manifes-

ten són suggerents i congruents. 

En segon lloc, l’anàlisi es proposa discernir quan les dades reflecteixen can-

vis generacionals amb potencial continuïtat i quan, per contra, són pràctiques i 

percepcions lingüístiques amb data de caducitat. O sigui, quan les dades reflectei-

xen un efecte generació —un canvi generacional de llarg recorregut biogràfic— o un 

efecte edat —pràctiques lingüístiques associades a les circumstàncies dels joves, i 

molt especialment dels joves de menys edat, que canviaran en transformar-se les 

seves contingències existencials. Sovint és impossible saber quin efecte es pro- 

dueix, o, sobretot, quina profunditat explicativa pot tenir; es fa esment d’aquesta 

qüestió, ni que sigui per limitar la tendència a una projecció poc curosa dels resul-

tats obtinguts. 

L’espai disponible, malgrat la intenció de ser exhaustius, ha comportat 

restringir l’anàlisi als aspectes més rellevants de les pràctiques lingüísti- 

ques. Així doncs, s’hi tracten dues grans qüestions. En el primer apartat es res-

segueixen les variables que s’han considerat punts cardinals bàsics de la situació 

lingüística, imprescindibles per contextualitzar l’heterogeni posicionament lin-

güístic juvenil i comparar-lo amb el de la resta de generacions. S’ha treballat 

sobre tres variables: el coneixement del català, la llengua d’inici dels individus i 

la seva llengua d’identificació —a través de la variable que la relaciona amb la 

llengua d’inici. Precisament l’abordatge d’aquests paràmetres permet contextu-

alitzar el tema de l’apartat següent, i qüestió lingüística fonamental: els usos 

lingüístics quotidians. En aquest apartat l’atenció es centra en les variables que 

sintetitzen allò que els individus fan en els espais més rellevants d’interacció 

lingüística. 

1.2. Els punts cardinals: coneixement del català, llengües 
d’inici i llengües d’identificació

La percepció sobre l’evolució intergeneracional del coneixement del català canvia 

radicalment si s’exclou o no la població d’origen estranger. En els resultats globals, 

el percentatge dels joves de 25 a 34 anys que diuen no tenir coneixements de català 

o tenir-los molt baixos és del 25,7 %, força proper al 26,6 % dels que tenen entre 35 i 

49 anys, o fins i tot al 30,8 % dels majors de 39 anys. En canvi, entre els nadius els 

resultats són molt diferents: com més jove és el grup d’individus, més alt és el nivell 

de coneixement de català. Així, entre els joves de 15 a 19 anys només el 2,3 % tenen 
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un nivell molt baix o nul de coneixements,2 i en canvi un 84,0 % en tenen un nivell 

elevat. El percentatge dels que tenen un nivell baix ascendeix progressivament con-

forme s’avança en els grups d’edat quinquennals, fins arribar al 12,0 % entre els 

adults joves de 35 a 39 anys. Entre els majors de 39 anys, el percentatge s’eleva fins 

al 26,7 %. Per tant, tenir un coneixement elevat de català és una situació molt majo-

ritària entre els joves nadius (84,6 % entre els 15 i els 24 anys), a la vegada que el 

percentatge dels que tenen més dèficits s’ha anat reduint generació rere generació, 

quelcom que encara es pot percebre entre el grup d’edat més jove. Certament, però, 

aquestes dades positives contrasten amb la manca de coneixements de bona part 

dels joves nascuts fora d’Espanya: dels subjectes nats a l’estranger, el 63,9 % dels 

joves de 15 a 24 anys i el 71,7 % dels de 25 a 34 anys tenen coneixements baixos o nuls 

del català. Val a dir que aquests percentatges són similars als de la població de més 

de 65 anys nascuda a Espanya en territoris on no es parla català (64,3 % de baixos o 

nuls coneixements)3. 

Pel que fa al sexe, es detecta que entre els joves nadius entre els 15 i els 34 

anys el percentatge dels que tenen coneixements baixos o nuls és considerablement 

2 La dada no és estadísticament significativa pel baix volum de joves de la mostra que responen 
a aquesta categoria, però és indicativa del baix nombre d’adolescents nadius amb un coneixe-
ment baix o nul del català. 

3 De fet, entre els joves de 15 a 24 anys nascuts a l’estranger el volum dels que tenen una alta 
competència en català és del 21,1 %, superior a la dels majors de 39 anys nascuts als territoris 
d’Espanya de parla no catalana. Aquesta dada sembla posar de manifest la transcendència que 
té l’escola catalana actual (per la qual han transitat una part dels joves d’origen estranger de 
menys de 25 anys) en l’adquisició de competències lingüístiques en català. 
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Gràfic 1.1. Coneixements de català segons el grup d’edat i segons el lloc 
de naixement. 2008

Base de només nadius: població nascuda a l’Estat espanyol (5.922 enquestes).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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superior entre els homes que entre les dones (el percentatge masculí del 7,1 % gaire-

bé dobla el 3,9 % femení), si bé el contrast és redueix entre els joves de menys edat 

—tot i que les dades no tenen significativitat estadística i són indicis d’incerta fiabi-

litat. Hi queda reflectida, amb tota probabilitat, la disposició diferent de nois i noies 

envers el sistema escolar i laboral. Sembla que les dades reflecteixen la major adhe-

sió escolar de les noies, que pren cos en el major volum de graduació en finalitzar 

l’ESO i en la continuïtat en els estudis postobligatoris, i la major tendència a treba-

llar en el sector serveis o en tasques que impliquen un nivell elevat d’interacció 

verbal.

Les dades relatives al coneixement del català en funció del nivell d’estudis de 

la persona entrevistada mostren dues evidències de gran rellevància, i un dilema 

interpretatiu. La primera evidència és que entre els joves nadius es detecta una ten-

dència anàloga a la del gros de la població: a més nivell d’estudis, més percentatge 

de persones mostren elevats coneixements de català. La segona apunta clarament 

que, a menys edat, la millora de competències és general, però afecta molt notable-

ment persones amb un perfil instructiu més baix. Dels que no estudien i que només 

tenen estudis obligatoris, entre els 15 a 24 anys, el 63,6 % tenen coneixements ele-

vats de català, percentatge que es redueix notablement, fins al 49,9 %, entre els joves 

de 25 a 34 anys, i a percentatges molt inferiors entre la resta de grups d’edat. Pel que 

fa al dilema interpretatiu, emergeix la pregunta sobre si el fonament d’aquesta re-

ducció rau en l’efecte generació, que remet a un increment progressiu dels nivells de 

competència lingüística en català, o a un efecte edat relatiu a la progressiva pèrdua de 

competència conforme els joves deixen enrere la seva etapa de formació reglada. 

Sembla raonable pensar que les dades reflecteixen una combinació d’ambdós fac-

tors, i no és possible discernir, atenent als resultats de l’enquesta, quin té més pes. 

Quant a les diferències en el nivell de coneixement segons la llengua inicial, 

també es detecten dades rellevants en el dibuix del coneixement lingüístic dels jo-

ves. Tots els joves nadius que manifesten coneixements del català baixos o nuls es 

concentren en la categoria dels que tenen el castellà com a llengua inicial, però tot i 

així són una minoria d’aquests. Dels nadius castellanoparlants inicials, només el 

7,9 % dels joves de 15 a 24 anys i el 11,6 % dels de 25 a 34 anys tenen un nivell baix o 

nul de coneixements. Per contra, els que en tenen un nivell elevat són el 75,0 % i el 

63,9 % respectivament. En tots dos casos, els percentatges dels que tenen coneixe-

ments elevats supera enormement el dels nadius castellanoparlants inicials de 50 a 

64 anys —molts no nascuts en territoris de parla catalana— (16,5 %), però també el 

dels catalanoparlants inicials de 50 a 64 anys (63,0 %). Aquesta dada evidencia la 

profunditat dels canvis en el coneixement del català que hi ha hagut en els darrers 

30 anys, i que entre els més joves suposa que tenir alts coneixements de català (tam-

bé escrits) sigui un fenomen quasi universal entre els catalanoparlants inicials, al-

hora que s’hagi normalitzat entre els individus castellanoparlants d’inici.

En la llengua inicial s’hi percep un canvi de tendència de gran rellevància 

entre els menors de 25 anys. Malgrat que, com en la resta de grups, la categoria que 

reuneix més volum de persones és la de castellanoparlants inicials, la diferència 

percentual entre aquests i els catalanoparlants inicials es redueix espectacular-

ment en comparació amb la resta de grups d’edat, especialment si es pren com a 

referència la població no nascuda a l’estranger. La diferència favorable als castella-
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noparlants d’inici entre els menors de 25 anys nadius és de menys de 7 punts per-

centuals (42,7 % de catalanoparlants d’inici davant del 49,3 % de castellanoparlants 

d’inici), i es redueix a menys de 4 punts entre els menors de 19 anys (43,7 % i 47,4 % 

respectivament). En canvi, en la resta de grups d’edat la diferència pràcticament 

arriba als vint punts, amb l’excepció dels majors de 65 anys, en què és de més de 

dotze punts. 

Sembla que hi ha un punt d’inflexió generacional al voltant dels 25 anys quant 

a la llengua d’inici dels nadius; a partir d’aquella edat es produeix un descens pro-

gressiu i accentuat en els percentatges de catalanoparlants i castellanoparlants 

d’inici, que queda parcialment encobert per l’arribada, en la darrera dècada, d’un 

volum important de població nascuda fora d’Espanya. Això que fa que, entre la po-

blació total, siguin més els catalanoparlants d’inici majors de 39 anys que no pas els 

menors de 34 anys. Entre els nadius, les dades mostren una situació que tendeix a la 

simetria, a conseqüència bàsicament d’un canvi demogràfic: cada vegada menys 

joves fills d’un o dos dels progenitors nascuts en territoris d’Espanya on no es parla 

el català, que són els que, en percentatge, més tendeixen a transmetre el castellà 

com a llengua inicial als fills. 

La simetria creixent entre el percentatge de nadius catalanoparlants i castella-

noparlants d’inici no comporta que el perfil d’uns i altres tendeixi a igualar-se, ans el 

contrari, les dades més aviat reflecteixen que entre els més joves s’accentua el con-

trast de perfils d’uns i altres quant al seu estatus cultural.4 Així, els que han fet estu-

dis universitaris són, en totes les edats, els que més tendeixen a ser catalanoparlants 

inicials, amb percentatges mai inferiors als dels castellanoparlants inicials. Però 

entre els menors de 25 anys universitaris que han finalitzat els estudis, el volum de 

4 Es pren el nivell d’estudis com a indicador aproximatiu de l’estatus cultural dels individus, tot 
assumint les carències epistemològiques d’aital associació. 
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Gràfic 1.2. Llengua inicial segons el grup d’edat (només nadius). 2008

Base: població nascuda a l’Estat espanyol (5.922).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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catalanoparlants d’inici (57,5 %, i la diferència entre aquests i els castellanoparlants 

d’inici (32,4 %) són més alts que entre els grups d’edat precedents. Per tant, s’accentua 

el perfil universitari dels catalanoparlants d’inici, que contrasta amb l’estabilitat in-

tergeneracional dels perfils lingüístics dels que tenen menys formació, on sempre 

dominen els castellanoparlants d’inici. També s’observa una dinàmica semblant en 

relació amb el nivell instructiu dels pares: entre els menors de 25 anys amb algun 

progenitor amb estudis universitaris hi ha un 66,6 % de catalanoparlants d’inici, per-

centatge que baixa progressivament fins al 36,3 % entre els fills d’universitaris de 50 

a 64 anys. Tot apunta que el col·lectiu dels que tenint el castellà com a llengua d’inici 

adopten el català com a llengua de comunicació amb els fills és el dels individus més 

instruïts. D’aquesta forma es consolida entre els més joves el contrast, quant a l’es-

tatus cultural, dels catalanoparlants i castellanoparlants d’inici. 

En analitzar la variable que categoritza la continuïtat entre la llengua d’inici i 

la llengua d’identificació, emergeixen una sèrie de resultats complementaris res-

pecte de l’atracció del català entre la generació més jove. En aquest cas, no es fa re-

ferència a una atracció objectiva, que és la que reflecteixen els canvis generacionals 

quant a la llengua d’inici, sinó a una atracció subjectiva que afavoreix la identifica-

ció dels individus amb una i/o altra llengua. El primer que destaca és que, entre els 

nadius menors de 25 anys, hi ha més mantenidors de català que mantenidors de 

castellà (39,5 % davant del 38,1 %), tendència que s’accentua entre els menors de 20 

anys (40,3 % davant del 35,6 %). 

Tot i que no són diferències estadísticament significatives, poden assenyalar un 

canvi de tendència generacional, perquè no passa en cap altre grup d’edat, on els man-

tenidors de castellà superen els mantenidors de català de forma, ara sí, estadística-

ment significativa. Com ja s’apuntava abans, no necessàriament ha de reflectir una 

transformació en les disposicions dels joves respecte dels grups precedents que fa que 

els catalanoparlants d’inici tinguin una major identificació amb el català. El canvi és 
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Gràfic 1.3. De llengua inicial a llengua d’identificació segons el grup d’edat 
(només nadius). 2008

Base: població nascuda a l’Estat espanyol (5.922 enquestes).
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motivat, sobretot, per l’evolució en el volum de catalanoparlants i castellanoparlants 

d’inici. En termes generals, i en tots els grups d’edat, hi ha molts més castellanopar-

lants d’inici que adopten totalment o parcialment el català com a llengua d’identifica-

ció que no pas catalanoparlants d’inici que ho fan amb el castellà. En tots els grups 

d’edat són aproximadament tres o quatre vegades més els castellanoparlants que 

adopten que no pas els catalanoparlants. Això fa que entre els nadius menors de 25 

anys, en ser els percentatges de catalanoparlants i castellanoparlants d’inici més prò-

xims, els mantenidors del català superin els mantenidors de castellà. L’atracció simbò-

lica del català entre els joves, que els fa identificar-s’hi, no és significativament menor 

que entre la resta de grups d’edat, cosa que, sumada al canvi demogràfic en les llengües 

d’inici, provoca aquesta inversió que situa el català com la que té més mantenidors. 

En canvi, entre la població jove d’origen estranger el català no té aquesta ca-

pacitat d’atracció. Només el 2,9 % n’adopten l’ús, mentre que els que adopten el cas-

tellà són el 8,2 %5 (percentatge que se suma al 44,3 % dels que mantenen el castellà). 

El castellà esdevé, doncs, la llengua d’identificació simbòlica de la major part de la 

població juvenil d’origen estranger, mentre que el català ho és per a una molt petita 

minoria. El valor instrumental que s’atorga al castellà explicaria aquesta forta iden-

tificació, que contrasta amb el que passa amb bona part de la població nadiua caste-

llanoparlant d’inici: entre aquests, una quarta part dels menors de 34 anys s’identi-

fiquen, totalment o parcial, amb el català. 

Majoritàriament aquesta adopció del català per part de castellanoparlants 

d’inici ve acompanyada d’una pràctica lingüística congruent amb aquesta adopció: 

els castellanoparlants d’inici que adopten el català tenen aquesta llengua com a 

habitual (combinada o no amb el castellà). Els que fan un ús habitual del català acos-

tumen a adoptar-lo també com a llengua d’identificació —passa tant entre els joves 

com entre els que no ho són. En canvi, entre els que no fan un ús habitual del català 

i que tenen el castellà com a llengua d’inici, menys d’una desena part tenen el cata-

là com a llengua d’identificació —proporció minoritària, però tot i així més elevada 

entre els joves que entre la resta de grups d’edat. 

Com ja s’ha vist que passa en relació amb la llengua inicial, aquesta adopció del 

català per part dels castellanoparlants d’inici no és lineal, sinó que s’accentua en els 

grups amb més estatus cultural: entre els universitaris que han finalitzat els estudis i 

que són castellanoparlants d’inici de menys de 34 anys, al voltant d’una tercera part 

adopten el català. Aquesta relació és molt menor en els que no han accedit a la univer-

sitat. Així mateix, el percentatge de joves castellanoparlants d’inici amb algun pare 

amb estudis postobligatoris (secundaris o universitaris) que adopten el català també 

és major que el dels que tenen progenitors un nivell d’estudis inferior. Per tant, els jo-

ves amb més estatus cultural no només tendeixen a tenir el català com a llengua d’ini-

ci en major proporció, ja sigui perquè era la dels pares, ja sigui perquè els pares la van 

adoptar com a llengua parlada als fills, sinó que a més, entre els que tenen el castellà 

com a llengua d’inici, tendeixen a identificar-se amb el català amb major proporció.6

5 Aquestes dades no són significatives estadísticament, però semblen indicatives d’una realitat 
sociolingüística que caldrà tenir present en recerques més focalitzades sobre aquest col·lectiu. 

6 De fet, l’adopció del català com a llengua d’identificació és més accentuada entre els adults caste-
llanoparlants d’inici amb estudis universitaris que no pas entre els joves d’aquest perfil, però tot 
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1.3. Els principals usos lingüístics

Per a aquesta aproximació als usos lingüístics dels joves, s’empren dues variables 

que els sintetitzen: la mitjana d’ús global del català i els grups d’ús lingüístic.7

En relació amb la mitjana d’ús global del català, el primer que cal destacar és 

que si la mitjana dels joves en el seu conjunt, i especialment dels joves entre 25 i 34 

anys, és especialment baixa en comparació amb la resta dels grups d’edat (una mit-

jana del 37,5 % d’interaccions lingüístiques en català), la raó rau en el fet que en 

aquest grup es concentra major percentatge de persones nascudes a l’estranger. Una 

vegada més, una mirada analítica sobre l’evolució dels usos lingüístics entre les di-

ferents generacions, requereix centrar l’atenció sobre allò que passa amb els nadius 

per tal de discernir i interpretar les diferents dinàmiques sociolingüístiques que 

s’amaguen rere els percentatges globals. Un cop neutralitzat l’efecte dels nascuts a 

l’estranger, s’observa que el volum global d’interaccions lingüístiques en català dels 

joves està en uns paràmetres similars als de la resta de grups d’edat (amb unes di-

ferències estadísticament no significatives). 

Aquesta primera aproximació genèrica estableix un mapa força estàtic en 

el pes de les llengües quant a la comparació intergeneracional, mapa que con-

apunta que això té a veure amb dos fets. En primer lloc, entre els més joves hi ha més catalanopar-
lants d’inici els pares dels quals han adoptat el català amb els fills. Deixen de ser joves que puguin 
adoptar el català, perquè ja ho han fet abans els seus pares per ells. En segon lloc, per a molts joves 
la universitat és un primer lloc de contacte amb el català, però l’adopció fàctica d’aquesta llengua 
es produeix posteriorment, en inserir-se en el teixit laboral. Per tant, part dels joves universitaris 
no adopten el català fins passats els 25 anys. Més endavant s’aprofundeix en totes dues qüestions. 

7 S’empren aquestes dues variables tal i com han estat proposades i definides al final del capítol 
3 del primer volum de l’Enquesta. 
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trasta amb el creixement, entre els joves, del coneixement del català i amb volum 

dels que tenen el català com a llengua d’inici i com a llengua d’identificació. Sem-

bla, per tant, que la millora relativa en aquests dos indicadors no ha repercutit en 

un creixement global de les interaccions lingüístiques en català. O, vist de forma 

contrària, es podria considerar que el creixement dels que tenen el català com a 

llengua d’inici i identificació, i en els nivells de coneixement del català, ha servit 

per neutralitzar altres fenòmens sociolingüístics que altrament haguessin re-

percutit negativament en el volum total d’interaccions en català. El creuament 

de la mitjana d’usos del català per la llengua inicial aporta una pista important 

per entendre el contrast en els resultats que analitzem. El percentatge d’usos en 

català entre els catalanoparlants d’inici de menys de 34 anys (72,7 % de mitjana 

els de 15 a 24 anys; 72,7 % els de 25 a 34 anys) és substantivament menor que el 

de la resta de grups d’edat (del 78,0 % els de 35 a 39 anys al 84,8 % els de 65 i més 

anys). Això mateix passa entre els que declaren tenir tant el català com el caste-

llà de llengua inicial. Ras i curt: els catalanoparlants d’inici tendeixen a hibridar 

els seus usos lingüístics, a fer un ús menys exclusiu del català. Això pot respon-

dre, si més no en part, al fet que la incorporació de nous contingents de població 

al català com a llengua inicial, en exclusiva o no, comporta una reducció, en 

aquests col·lectius, del volum total d’interaccions en aquesta llengua. Val a dir 

que, una vegada més, les dades no permeten saber si es tracta d’un efecte d’edat 

o generació, si bé el fet que bona part dels catalanoparlants d’inici provinguin 

d’entorns lingüístics familiars no exclusivament catalanoparlants pot apuntar a 

una major fortalesa explicativa de l’efecte generació —però, a la vegada, matisa 

la interpretació apologètica, respecte del futur del català, que se’n pogués de- 

duir.

Pel que fa a la llengua habitual, la tendència a la hibridació dels usos lingüís-

tics dels joves nadius és perceptible tant entre els catalanoparlants habituals com 

entre els castellanoparlants habituals. En tots dos casos fan més ús de la llengua que 

no declaren habitual que la resta de grups d’edat, en un efecte que s’accentua gene-

ració rere generació. D’aquesta forma, els castellanoparlants habituals que més 

empren el català són els menors de 35 anys i, sobretot, els menors de 20 anys (24,7 % 

de mitjana), mentre que els que menys català empren són els majors de 65 anys 

(12,7 % de mitjana). De forma anàloga, i com ja s’ha apuntat, els catalanoparlants 

habituals que menys empren el català són també els joves de menys de 35 anys (en-

torn un 75 % de mitjana), i els que més l’empren són els de més de 65 anys (84,8 % de 

mitjana). 

A banda d’això, sí que es reprodueix en la mitjana d’ús global del català la 

tendència a una major proximitat envers el català per part dels grups socials de 

joves nadius amb major estatus cultural. Entre els joves, els universitaris que ja 

han finalitzat els estudis són els que tenen més interaccions en català de mitjana 

(al voltant del 60 %), cosa que contrasta amb un nivell molt menor d’interaccions en 

català dels joves que només han assolit estudis secundaris o que han deixat els 

estudis abans. En relació amb el nivell d’estudis familiar, la major catalanització 

dels usos dels descendents d’algun progenitor universitari, en contrast amb la res-

ta de perfils formatius dels pares, només es percep amb claredat entre els menors 

de 25 anys. 
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Finalment, hi ha una darrera dada a destacar, relativa a la diferència entre 

joves nadius. Entre els 25 i els 34 anys la mitjana d’interaccions en català dels 

nois és sensiblement inferior a la de les noies: mentre les noies se situen per sobre 

del 51 %; els nois no arriben al 46 %. Altra vegada, sembla que la diferència en els 

itineraris formatius i laborals d’uns i altres pot explicar aquest significatiu con-

trast. 

Pel que fa als grups lingüístics, variable que categoritza la població en cinc 

perfils lingüístics (catalanopredominants, castellanopredominants, parlants al-

ternadors de català i castellà, catalanohabituals, i al·loglots), hi ha canvis interes-

sants entre els joves i la resta de la població. En primer lloc, destaca el fet que el 

percentatge de parlants predominants de castellà és més elevat entre els majors 

de 39 anys (37,4 %) que no pas entre els joves, tot i que entre aquests se’n manté un 

percentatge considerable (al voltant d’un terç del total). Alhora, al voltant del 20 % 

dels joves menors de 34 anys són parlants predominants de català, percentatge 

una mica menor que el dels majors de 39 anys. En observar només els perfils de la 

població nadiua, el percentatge de parlants predominants en català s’incrementa 

fins al 30,0 % de joves de 15 a 24 anys i el 26,2 % dels joves de 25 a 34 anys; per tant 

supera, aquesta vegada, el 23,9 % de la població de més de 39 anys. Tot plegat mos-

tra com, malgrat la tendència a la hibridació apuntada, hi ha una pluralitat consi-

derable de perfils lingüístics entre els joves, que inclouen un volum molt significa-

tiu d’individus amb usos preferents, si no exclusius, del català o del castellà. En 

aquest sentit, els joves de més de 25 anys i els adults joves de fins a 49 anys són els 

segments que més tendeixen a la hibridació (que queda reflectida en uns percen-

tatges majors d’individus en les categories dels parlants habituals de català i par-

lants alternadors). 
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Gràfic 1.5. Grups d’ús lingüístic de joves de 15 a 24 anys segons el nivell d’estudis 
dels pares (només nadius). 2008

Base: població nascuda a l’Estat espanyol d’entre 15 i 24 anys (724 enquestes).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Més enllà d’aquesta panoràmica general, els encreuaments per les diferents 

variables sociodemogràfiques reflecteixen, sobretot, dues tendències ja apuntades 

entre els nadius: d’una banda, la major catalanització en els usos lingüístics de les 

noies respecte dels nois; d’altra banda, la correlació cada vegada més notable, espe-

cialment entre els menors de 25 anys, entre la possessió d’un elevat estatus cultural 

(llegit a través dels estudis universitaris propis o dels pares) i un ús més accentuat 

del català. En aquest cas, i en relació amb els menors de 25 anys, la tendència queda 

reflectida en el 47,5 % de joves universitaris que han finalitzat els estudis, o el 53,2 % 

dels que tenen algun progenitor amb estudis universitaris que estan en la categoria 

de parlants predominants de català. 

Però tant o més interessant que això és observar quina categoria lingüística 

ocupen els individus tenint en compte el seu origen lingüístic per palesar la capaci-

tat d’atracció d’una i altra llengua. Entre els catalanoparlants d’inici, més de dues 

terceres parts dels joves s’ubiquen en la categoria de parlants predominants de ca-

talà, i la immensa majoria de la resta en la categoria dels parlants habituals de cata-

là. Són unes dades que posen de manifest com, malgrat la tendència a la hibridació, 

i en la línia del que es defensava en el capítol 6 del primer volum, el català és la 

llengua d’ús global prioritària per a aquests joves.8

Pel que fa als joves nadius castellanoparlants d’inici, la situació és força dife-

rent. Tant entre els joves de 15 a 24 anys com entre els de 25 a 34 anys la categoria 

més nodrida és la dels parlants predominants de castellà, amb un 58,0 % i un 45,3 % 

respectivament. Abans d’endinsar-nos en aquesta sorprenent diferència percentual 

entre les dues cohorts, és pertinent apuntar que, prenent els joves de 25 a 34 anys 

com a referència, el volum dels castellanoparlants d’inici que incorporen usos lin-

güístics rellevants en català és molt important. Si bé només un 1,5 % corresponen a 

la categoria de parlants predominants de català, les categories d’habituals de català 

i alternadors sumen més de la meitat dels individus (concretament, el 52,7 %). És 

una dada que posa de manifest que la capacitat d’atracció del català, quant als con-

junt d’usos i disposicions que es recullen en aquesta variable sintètica sobre els 

8 Observem una certa dissonància en els resultats que s’obtenen mitjançant la comptabilització 
de la mitjana d’interaccions en català i aquesta tipificació de perfils d’usuaris. Els resultats que 
s’obtenen mitjançant els grups d’ús lingüístic poden assenyalar que els catalanoparlants d’ini-
ci que més s’hibriden amb el castellà són els majors de 50 anys, i no pas els joves, com abans 
s’havia apuntat. Mentre que més de dos terços dels joves nadius catalanoparlants d’inici s’ubi-
quen a la categoria predominants de català, aquest percentatge cau fins al 60,8 % en el cas dels 
adults de 50 a 64 anys, i fins al 56 % en el cas dels majors de 64 anys. En conseqüència, els cata-
lanoparlants d’inici majors de 50 anys poblen més la categoria dels habituals de català, que 
tenen més usos en castellà, de forma que semblen tendir més a emprar el castellà. A què es deu 
aquesta dissonància en els resultats? Qui tendeix més, efectivament, a la hibridació amb el 
castellà, els joves o els majors de 50 anys? Bona part de la divergència té a veure amb allò que 
sintetitza la variable sobre els grups d’ús lingüístic, on es tenen en consideració certs usos i 
coneixements lingüístics en els quals la població de més edat puntua menys en català, malgrat 
que després, en la pregunta referida al percentatge d’interaccions quotidianes que es fan en 
català, les consideri la immensa majoria. Són preguntes com ara la llengua emprada a botigues 
o en d’altres àmbits, en els quals possiblement la població de més edat tendeixi a l’adopció 
lingüística de la llengua de l’interlocutor quan aquesta és el castellà. Amb tot, la pregunta que 
més penalitza els catalanoparlants de més edat és la de coneixement escrit del català, en la qual 
molts mostren importants dèficits de coneixement derivats de la situació oficial del català en el 
moment en què estudiaven. A això cal sumar que és possible que entre els majors de 50 anys 
predominants de català els usos siguin més exclusius (integrin menys usos en castellà) que 
entre els menors de 34 anys, quelcom que explicaria que, malgrat ser menys predominants de 
català, arrosseguin més a l’alça la mitjana d’interaccions en català. 



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 35

usos, és força superior a la del castellà. S’accentua aquí la lleugera asimetria en els 

usos que s’observa en el grup de 25 a 34 anys, en la mitjana d’ús global en català, tot 

palesant que, si bé la tendència a una major hibridació lingüística entre el català i el 

castellà entre els joves és transversal, és una dinàmica especialment accentuada en 

els usos d’una part significativa dels castellanoparlants d’inici. 

Com ja es concloïa en l’estudi Entre la identitat i el pragmatisme lingüístic. Usos i 

percepcions lingüístiques dels joves catalans a principis de segle9, la tendència a una hibri-

dació de baixa intensitat d’usos amb el castellà és molt comuna en els joves nadius 

catalanoparlants d’inici —encara que no va en detriment d’una forta valoració i 

manteniment del català—, en contrast amb un comportament lingüístic més dualit-

zat en els joves castellanoparlants d’inici. Molts castellanoparlants d’inici, com 

acabem de veure, fan una adopció molt significativa del català —una hibridació 

d’alta intensitat—, però en prop de la meitat hi ha una accentuada tendència al que 

es podria considerar un replegament lingüístic agut, amb una incorporació del cata-

là nul·la o residual, tot sovint afavorit per un entorn relacional (laboral, familiar, 

escolar, de barri) on no es percep la rellevància tant simbòlica com instrumental del 

català, entre d’altres coses perquè tot sovint no hi és gens present. En termes gene-

rals, solen ser els joves econòmicament i culturalment més descapitalitzats. Val a 

dir que són aquestes situacions laborals i residencials en què el català té un paper 

més marginal allà on aterren la gran majoria dels joves —i dels adults— de proce-

dència estrangera: d’aquí ve la major rellevància en els usos i les identificacions que 

assoleix el castellà. L’altre gran grup de joves castellanoparlants d’inici, en canvi, 

tendeixen a fer en els seus usos lingüístics hibridacions d’alta intensitat amb el cata-

là, tot incorporant-lo de forma més intensiva en la seva vida quotidiana que no pas 

la que els joves catalanoparlants d’inici fan amb el castellà. 

Ha quedat per respondre, però, una pregunta de gran rellevància. A què es 

deu que els joves nadius de 15 a 24 anys que tenen el castellà com a llengua inicial 

superin en més de 12 punts els joves de 25 anys i més en la categoria dels parlants 

predominants de castellà? A primer cop d’ull, semblaria que entre els joves de 15 a 

24 anys hi ha una destacable involució quant a la presència del català, que estaria 

capgirant la consolidada tendència que, generació rere generació, sigui menys el 

volum de nadius castellanoparlants d’inici en la categoria dels predominants de 

castellà (71,6 % dels individus majors 65 anys; 61,8 % dels de 50 a 64 anys; 51,6 % dels 

de 35 a 49 anys). Ens trobem, efectivament, davant d’un pronunciat canvi de tendèn-

cia? Certament, és possible que durant els darrers temps hi hagi hagut canvis signi-

ficatius en el tramat comunicatiu que facin els castellanoparlants més joves menys 

tendents a l’ús del català que les cohorts precedents. Per exemple, la major presèn-

cia a les aules de joves d’origen estranger amb pocs coneixements de català i una 

apropiació instrumental i simbòlica preferent del castellà pot comportar que els 

instituts de molts barris i ciutats siguin espais d’interacció més castellanitzats que 

no fa cinc, deu o quinze anys. Així mateix, és possible que la televisió en català hagi 

9 Llengua i joves: usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana. Barcelona: Secretaria de Joven- 
tut, Observatori Català de la Joventud, 2010. (Aportacions; 43). També disponible en línia a 
<http://www.20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Aportacions/ 
aportacions43.pdf> [consulta: 14 de miag de 2012]
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perdut capacitat d’atracció d’audiència juvenil castellanoparlant respecte d’un pas-

sat recent on, per exemple, va ser pionera en la importació de dibuixos animats ja-

ponesos. Per tant, pot ser que hi hagi hagut en certa mesura un canvi generacional 

perjudicial per al català. 

Ara bé, és aquesta l’explicació principal d’aquest canvi de tendència? En ob-

servar els principals espais relacionals quotidians dels nadius, no es percep de for-

ma inequívoca aquest canvi d’usos favorable al castellà dels castellanoparlants 

d’inici menors de 25 anys ni en els vincles comunicatius amb els tres amics princi-

pals, ni tampoc en els usos lingüístics amb els companys d’estudi. Les interaccions 

lingüístiques amb els companys d’estudi es configuren com un àmbit important de 

penetració del català, que supera en volum d’usos el castellà. Al voltant del 60 % dels 

joves nadius castellanoparlants d’inici i més del 45 % dels que parlen castellà de 

manera habitual, empren tant o més el català que el castellà amb els companys d’es-

tudi (en canvi, només empren tant o més castellà al voltant del 25 % dels catalano-

parlants d’inici). La tendència és la mateixa tant entre els joves majors com entre els 

menors de 25 anys. De fet, si desagreguem el grup dels menors de 25 anys constatem 

que entre els joves de 15 a 19 anys castellanoparlants d’inici la penetració del català 

es menor i entre els de 20 a 24 anys és més accentuada. 

Quant a la llengua emprada amb els tres amics principals, és un espai relacio- 

nal en què la penetració del castellà supera la del català. Per exemple, són un per-

centatge menor els joves catalanoparlants d’inici que empren el català només o so-

bretot amb els seus tres amics principals (al voltant del 59 %) que no pas els castella-

noparlants d’inici que no empren sobretot o només el català amb cap dels seus tres 

amics principals (al voltant del 69 %, que en la seva immensa majoria empren, lògi-

cament, el castellà). Els amics configuren un espai relacional en el qual el pes relatiu 

del castellà és especialment elevat, i ho és sobretot en el cas dels joves, atès que 

entre els adults de 35 o més anys hi ha més catalanoparlants d’inici que empren 

sobretot o només el català amb els 3 amics principals. Però les dades no reflecteixen 

que entre els menors de 25 anys la penetració del castellà sigui superior a la dels que 

tenen entre 25 i 34 anys. Val a dir, en qualsevol cas, que la rellevància del castellà 

amb els amics entre els joves és tant producte d’un efecte generació, que afavoreix una 

creixent hibridació lingüística amb els amics dels catalanoparlants d’inici, com d’un 

efecte edat que el pas del temps neutralitza: les dades semblarien apuntar que una 

part dels castellanoparlants d’inici incorporen, a partir dels 35 anys, algun amic 

principal amb el qual es relacionen en català, segurament provinent dels nous àm-

bits relacionals, més catalanitzats, on es van trobant. La influència indirecta de 

l’entorn laboral sembla clara, però aquest entorn encara té un paper més directe i 

inequívoc en la catalanització dels usos lingüístics. 

L’àmbit laboral es caracteritza per ser un espai d’interacció en el qual, en gai-

rebé totes les edats, el català té més pes que el castellà. En alguns grups d’edat el pes 

d’una i altra llengua en les interaccions dels nadius és força equilibrada (passa a 

partir dels 50 anys), mentre que en d’altres la superior penetració del català és més 

que notable (entre els 25 i els 49 anys). Hi ha un grup d’edat, però, en què la situació 

s’inverteix, i la presència del castellà supera a bastament la de català: es tracta dels 

menors de 25 anys. D’aquesta forma, l’àmbit laboral se significa com l’espai d’inte-

racció que més explica l’elevada presència d’individus en la categoria dels parlants 
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predominants de castellà entre els joves de menys de 25 anys. Mentre que per als 

majors de 25 anys l’entorn laboral esdevé un àmbit important de catalanització de 

les interaccions lingüístiques (ho és per a gairebé la meitat dels castellanoparlants 

d’inici nadius de 25 a 34 anys i també dels adults de 35 a 49 anys) per a una part ma-

jor dels menors de 25 anys la feina esdevé un entorn comunicatiu exclusivament o 

majoritària castellà (69,1 % del total de joves nadius castellanoparlants d’inici) cosa 

que no afavoreix la incorporació lingüística al català. Sembla raonable pensar que 

això és així sobretot en el cas dels primers a incorporar-se al mercat laboral, amb un 

menor bagatge formatiu i amb feines que requereixen menor qualificació.

D’aquesta forma, entre els 15 i els 24 anys encara pesa poc la rellevància de 

l’àmbit laboral en l’increment dels usos lingüístics en català, cosa que sí que passa 

entre els que superen els 25 anys. Es detecta aquí, per tant, un efecte edat que pot 

explicar que a partir de 25 anys decreixi notablement el volum de la categoria dels 

parlants predominants de castellà. Com s’assenyala en l’estudi a què ens hem refe-

rit10 és amb la incorporació a determinats entorns laborals que certs joves castella-

noparlants d’inici es “llencen” a usar el català de forma significativa, quelcom que a 

nivell estadístic es detecta sobretot a partir dels 25 anys, i que pot comportar, de 

retruc i a mig termini, emprar el català en altres àmbits de la pròpia vida, per exem-

ple, amb els nous amics vinculats a la feina, o, com s’aborda a continuació, en la 

llengua parlada als fills. 

Però si hi ha un espai d’interacció on la penetració del català entre els joves és 

espectacular, és la llengua parlada als fills. S’evidencia en contrastar les dades dels 

joves i dels adults11 tant en la variable sobre la llengua parlada als fills com en la 

variable de transmissió lingüística intergeneracional. En una primera aproximació, 

les dades globals no mostren contrastos radicals entre un i altre grup d’edat. Quant 

a la llengua emprada amb els fills, el volum dels que empren català i castellà és si-

milar tant entre joves com entre adults, i entre els joves baixa l’ús prioritari tant del 

català com del castellà per la presència d’un important contingent de pares d’origen 

estranger que empren una altra llengua (13,3 % d’individus en aquesta categoria 

entre els joves, 4,0 % entre els adults). Amb tot, l’observació de la transmissió lin- 

güística intergeneracional ja permet visualitzar com hi ha un important col·lectiu 

d’individus joves, el 19,4 % del total, que adopten el català malgrat no ser la llengua 

que empraven amb els seus pares.

Ara bé, és quan es filtren els individus d’origen estranger que es manifesta el 

canvi generacional en tota la seva magnitud, i emergeix de cop el que es pot consi-

10 Ibídem.

11 En aquest cas, hem segmentat la població en dos grans grups d’edat, considerant com a jove la 
població de fins a 39 anys. Allargar fins als 39 anys l’edat juvenil ens permet tenir prou casos 
d’individus amb fills per poder creuar les dues variables independents —llengua emprada amb 
els fills i transmissió lingüística intergeneracional— amb variables independents sociodemo-
gràfiques i lingüístiques. Alhora, s’ha considerat que avui dia no es té el primer fill fins passats 
els 35 anys —sobretot en el cas dels homes, però no només—, de forma que per assegurar que el 
gros d’una generació dels més joves hagi accedit a la paternitat sembla raonable establir el tall 
cronològic en aquesta edat. Al segment dels majors de 39 anys se’ls anomena adults al llarg de 
tot l’apartat per facilitar la lectura. Lògicament, tots els percentatges que es presenten des 
d’aquest punt fins l’apartat de conclusions fan referència exclusivament a la població que ha 
tingut fills.
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derar un canvi de paradigma en els usos lingüístics amb els fills. Entre els joves hi 

ha gairebé el doble de persones que parlen prioritàriament català als seus fills 

(56,5 %) que no castellà (30,8 %), mentre que entre els adults els percentatges són 

molt més propers (46,8 % i 42,4 % respectivament). En observar la variable relativa a 

la transmissió lingüística intergeneracional, prenen cos entre els joves tres grups 

amb un pes estadístic molt similar: els que mantenen el català (29,6 %), els que man-

tenen el castellà (28,5 %) i els que adopten el català (27,0 %), als quals se suma el 9,8 % 

que adopten el castellà i el català (en la seva majoria individus que tenen el castellà 

com a llengua amb els pares). Per tant, el volum de població amb el castellà com a 

llengua d’inici i que adopten el català com a llengua amb els fills és molt considera-

ble; tant que, si sumem els que l’adopten plenament i parcial, supera el dels que 

mantenen el castellà prioritàriament. 

Si reprenem la variable relativa a la llengua parlada als fills, ens mostra resul-

tats afins al que s’acaba d’apuntar. Entre els que tenen el castellà com a llengua ini-

cial, més d’una tercera part parla prioritàriament català als fills (34,5 %), i un 16,5 % 

més els parla català i castellà; en canvi, en els majors de 40 anys, són només el 16,1 % 

i el 14,1 % respectivament. Fins i tot entre els joves nascuts als territoris espanyols 

de parla no catalana, el percentatge dels que adopten el català, en exclusiva o no, 

supera el 45 %. Entre els catalans amb els dos pares nascuts fora de Catalunya, són 

al voltant del 53 %. En la major part dels casos, es tracta de joves castellanoparlants 

d’inici que han adoptat el català prèviament, totalment o parcial, com a llengua ha-

bitual. Així, pràcticament tots els castellanoparlants d’inici que parlen prioritària-

ment català també parlen prioritàriament català als fills (es troben en aquesta situ-

ació el 29 % dels joves parlants habituals en català); i la gran majoria dels 

castellanoparlants d’inici que parlen habitualment tant en català com en castellà 

adopten el català com a llengua prioritària amb els fills (54,9 % dels que parlen habi-

tualment tant català com castellà).

Mantenen el català Adopten el català Adopten el català i castellà 

Mantenen el castellà Altres casos

Total (40 anys o més)

Total (menys de 40 anys)

Estudis universitaris 
(40 anys o més)

Estudis universitaris 
(menys de 40 anys)

Estudis secundaris 
(40 anys o més)

Estudis secundaris 
(menys de 40 anys)

Estudis primaris o menys 
(40 anys o més)

Estudis primaris o menys
(menys de 40 anys)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

34,1 12,9 8,6 40,3 4,1

29,6 27,1 9,8 28,4 5,1

45,7 19,8 7,2 21,9 5,3

45,1 35,0 6,8 10,1 3,1

38,2 15,6 10,0 32,1 4,1

28,2 27,7 9,3 30,7 4,1

29,2 9,6 8,1 49,3 3,8

14,5 17,5 13,9 44,5 9,5

Gràfic 1.6. Transmissió lingüística intergeneracional segons el nivell d’estudis propi 
de la població que no estudia actualment i el grup d’edat (només nadius). 2008

Base: població nascuda a l’Estat espanyol amb fills (3.753).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Les dades són d’una gran contundència i contrasten, en primer lloc, amb el 

que s’observa entre els majors de 40 anys: entre aquests l’atracció del català també 

és important, però ni té la mateixa intensitat, ni la mateixa afectació poblacional. En 

segon lloc, també contrasten amb el que passa amb els catalanoparlants d’inici, on 

l’adopció del castellà és molt minoritària i gairebé en cap cas exclusiva. És pertinent 

afegir encara un matís en aquesta anàlisi de la transmissió lingüística: també és 

rellevant el percentatge de joves nadius castellanoparlants inicials que, malgrat te-

nir també el castellà com a llengua habitual prioritària, adopten el català totalment 

o parcialment amb els fills. La categorització de la variable sobre llengua de trans-

missió intergeneracional no permet afinar plenament el percentatge, però tot indica 

que són entre el 25 % i el 30 % de tots els castellanoparlants habituals, dels quals al 

voltant de la meitat adopten el català prioritàriament amb els fills (el 14,1 % de tots 

els castellanoparlants habituals).

El canvi generacional que s’observa entre joves i adults és la progressiva ac-

centuació d’una muda lingüística entre la població nadiua castellanoparlant d’inici. 

Una part majoritària d’aquest col·lectiu pren el català com a llengua de relació amb 

els fills, sigui en exclusiva o no —s’ha de tenir present que només es tenen dades del 

que fa un dels membres de la parella; si atenguéssim al que fan els dos membres 

trobaríem amb tota probabilitat la mateixa tendència a la catalanització, però bar-

rejada amb una major presència d’usos hibridats de català i castellà. Entre la pobla-

ció adulta també es detecta una penetració significativa del català entre els castella-

noparlants d’inici, però a una escala molt inferior. Així, els que adopten el català són 

més del doble entre els joves nadius castellanoparlants d’inici (33,4 %) que entre els 

adults (15,1 %). En canvi, entre els catalanoparlants d’inici no es detecta un canvi de 

disposició lingüística entre una i altra generació. Els joves catalanoparlants mante-

nidors són un percentatge menor que els adults —quelcom que reflecteix la pèrdua 

de pes demogràfic dels catalanoparlants d’inici per l’arribada d’importants contin-

gents de joves no nadius— però la immensa majoria mantenen el català amb els fills 

igual que ho fan els adults. 

Ja s’ha vist amb anterioritat que el català exerceix una capacitat d’atracció 

diferent entre la població d’origen castellanoparlant en funció del seu estatus cultu-

ral. En la transmissió lingüística intergeneracional aquesta evidència estadística 

pren especial rellevància. Entre els joves amb estudis universitaris, el percentatge 

de joves que adopten el català amb els fills és més de quatre vegades superior que el 

d’aquells que mantenen el castellà (el 35,0 % que adopten el català davant del 10,1 % 

de mantenidors).12 Per contra, el volum dels que adopten el català és molt inferior 

entre els joves que no han cursat estudis secundaris: són el 17,3 %, davant del 44,5 % 

de mantenidors del castellà.13 Aquesta tendència diferencial en funció de l’estatus 

cultural també s’ha accentuat respecte de la generació dels adults: també hi ha més 

12 En la categoria dels mantenidors hi ha menys de 20 casos, quelcom que evidencia el caràcter 
indiciari de l’anàlisi. L’interès no rau tant en la qüestionable precisió de la dada com en la gran-
dària de la distància percentual entre els mantenidors i els que adopten el català. 

13  Aquests dos percentatges responen novament a categories que reuneixen menys de 20 casos 
de la mostra, de forma que també ara hem de prendre el contrast com a indici, per la seva gran-
dària, d’una realitat de la qual ens manquen dades amb major fiabilitat estadística. 
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castellanoparlants d’inici que muden al català amb els fills entre els més instruïts, 

però el contrast és menor.

1.4. Conclusions

Les dinàmiques que expliquen canvis significatius en la morfologia de les interac- 

cions sociolingüístiques romanen soterrades en les dades generals dels usos lin- 

güístics juvenils, a pesar que aquest col·lectiu semblaria haver-ne de ser punta 

de llança. Aquest soterrament respon, fonamentalment, a dues qüestions. En pri-

mer lloc, la interferència que representa, per percebre certes dinàmiques, la inclusió 

estadística dels joves d’origen estranger. Certament, és absurd no tenir-los en comp-

te en la descripció de l’escenari lingüístic català; alhora, però, s’ha de tenir present 

que copsar certes dinàmiques sociolingüístiques de fons només és possible mitjan-

çant un tractament estadístic diferenciat de la població nadiua. 

Incloure o no la població d’origen estranger significa, grosso modo, que la lec-

tura més immediata dels resultats sobre els gros dels usos lingüístics juvenils, en 

comparació amb la població adulta, tingui l’aparença que el català perd penetració 

—resultats sobre el total de joves— o la guanya —resultats sobre la població autòc-

tona. Així, entre la població nadiua, el coneixement del català guanya pes generació 

rere generació, deixant els joves menors de 25 anys en la millor posició (el 84,6 % 

tenen coneixements alts de català, mentre que entre els majors de 39 anys no arriba 

al 40 %). Les dades de coneixement entre la població general també tendeixen a ser 

més positives per als joves, però de forma menys lineal i contundent; per exemple, 

el 25,7 % dels joves de 25 a 34 anys amb coneixements baixos o nuls de català és molt 

proper al 26,6 % dels que tenen entre 35 i 49 anys, i fins i tot al 30,7 % dels majors de 

30 anys. 

Passa quelcom semblant quant a la llengua d’inici. En relació amb la població 

nadiua, entre els joves de 15 a 19 anys hi ha menys de 4 punts percentuals de dife-

rència 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). Tant entre els joves de 15 a 19 anys com, més genèricament, 

entre els joves menors de 34 anys, el percentatge de catalanoparlants d’inici supera 

el de la població adulta. En canvi, si prenen com a referència la població total, les 

dades són molt menys favorables al català, i fins i tot el català com a llengua d’inici 

dels conjunt dels joves de menys de 34 anys té menys pes percentual que entre els 

adults. 

En segon lloc, les lògiques culturals de la joventut emmascaren en l’eferves-

cent contingència de la primera joventut certes dinàmiques de fons que només es 

consoliden quan els individus i les generacions accedeixen als nivells d’autonomia 

propis de l’edat adulta. En tot el capítol s’ha mirat de tenir sempre present que els 

efectes edat i generació sovint es barregen en l’observació d’una mateixa dada, i que, 

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’apunten certs elements contingents que in-

flen la presència del castellà entre els adolescents, però que tot apunta que, en bona 
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part, després remeten. Així, per exemple, el català guanya presència 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. 

A tall de conclusió, el gros de les dades sobre coneixement, identificació i usos 

lingüístics que s’han anat repassat apunten que, emprant un concepte encunyat fa 

poc per Joan Pujolar, el català es desetnifica entre la població nadiua més jove. És el 

resultat, en part, dels processos d’hibridació lingüística apuntats, que fan que tant 

catalanoparlants d’inici com castellanoparlants d’inici emprin de forma significati-

va la llengua que no és la seva inicial. Entre els catalanoparlants d’inici, això es 

manifesta amb especial claredat en observar la mitjana global d’usos del català, que 

entre els nadius menors de 34 anys és del 72,7 %, notablement inferior a la resta 

d’edats —quelcom que reflecteix la rellevància dels usos lingüístics complementa-

ris en castellà. 

Amb tot, el principal vector de desetnificació és l’apropiació que fan del català 

una part molt significativa dels joves d’origen castellanoparlant, i que tot sovint 

comporta mudes envers el català molt més pronunciades que les que acabem de 

veure en els catalanoparlants d’inici. Aquesta apropiació, que té diferents intensi-

tats en funció de la variable observada, té el seu corol·lari en l’adopció massiva del 

català com a llengua de comunicació amb els fills de gairebé tots aquells que ja 

empren habitualment el català, però també, fins i tot, d’una significativa minoria 

dels que tenen menor contacte amb aquesta llengua. Així, entre les persones nadi-

ues castellanoparlants d’inici de menys de 40 anys, n’hi ha més que en la comuni-

cació amb els seus fills adopten el català prioritàriament (27,0 % del total de joves 

nadius) o parcial (9,8 % del total) que no els que mantenen prioritàriament el caste-

llà (28,5 %).

A la vegada que el català es desetnifica, pot estar adquirint cada vegada més 

valor simbòlic en la jerarquització cultural. Els que empren el català correlacionen, 

de forma creixent, amb aquells que tenen major estatus cultural, mentre que aquells 

que no l’empren mai correlacionen amb aquells més descapitalitzats. Així, per 

exemple, entre els menors de 25 anys universitaris que han finalitzat els estudis el 

percentatge de catalanoparlants d’inici (57,5 %) és més alt que en els grups de més 

edat. Alhora, l’important volum dels joves nadius castellanoparlants d’inici que 

adopten el català amb els fills és molt més pronunciat entre els pares universitaris 

que entre la resta. Això fa que, en observar la variable de síntesi sobre usos lingüís-

tics relativa als grups d’ús lingüístic, el grup dels joves nadius de 15 a 24 anys par-

lants predominants en català, ocupat per un 30,1 % dels casos, entre els que tenen 

algun pare universitari s’incrementi fins al 53,2 %, mentre que entre els que tenen 

pares amb estudis primaris només s’hi reuneixin un 22,6 % de joves. 

Per tant, a la vegada que el català es desetnifica, sembla adoptar connotacions 

de marcador de distinció cultural, o, millor dit, l’ús exclusiu del castellà sembla es-

devenir un marcador de manca de capitalització cultural. No és pas un marcador 

inequívoc, perquè la correlació amb l’estatus cultural no és sistemàtica, ni distin-

geix la petita elit social més afavorida de la gran majoria de la població. En termes 

generals, per als catalanoparlants d’inici sembla esdevenir un referent identitari 

objecte de fidelització. En canvi, per a molts castellanoparlants d’inici sembla confi-
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gurar-se com una llengua necessària per no quedar relegats en els intersticis de 

menor visibilitat i capitalització social: aquells intersticis on la mobilitat social as-

cendent pròpia o dels fills, i la capacitació formativa per jugar en un món competitiu, 

no és un motor ideològic per a la pròpia acció. 

En contraposició, el castellà sembla operar en dos plans paral·lels. D’una ban-

da, es manté, i en determinats camps guanya força, com a llengua instrumental de 

primer nivell, de domini i ús irrenunciable i molt estès. Ja hem vist que els catalano-

parlants d’inici n’adopten usos de baixa intensitat de forma molt estesa. D’altra 

banda, se significa com a llengua descapitalitzada, per l’ús exclusiu que en fan, so-

bretot, els sectors socials més descapitalitzats. És entre aquest perfil de castellano-

parlants d’inici que l’adopció del català, en les seves diferents dimensions, és més 

marginal. 

D’aquesta dada, i paradoxalment, en la desetnificació lingüística del català hi 

pot tenir un paper destacat l’apropiació preferent que fan del castellà els joves d’ori-

gen estranger —tant els llatinoamericans que la tenen com a llengua pròpia com la 

resta que l’adopten prioritàriament com a llengua vehicular—, i que pot ser conside-

rat un procés de reetnificació del castellà —propiciada fins i tot per individus que no 

tenen el castellà com a llengua vehicular original. Així, entre els joves d’origen es-

tranger només el 2,9 % adopten la identificació amb 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. La combinació de la desetnificació lingüística del català 

i reetnificació lingüística del castellà, via l’apropiació que en fan els joves d’origen 

estranger, pot accentuar tant les ressonàncies simbòliques com els usos diferen- 

cials del català i del castellà en funció de l’estatus cultural. 
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Capítol 2: Llengua, ocupació i professió

2.1. Introducció

Aquest capítol té per objectiu descriure la distribució de competències lingüístiques 

en l’àmbit laboral i professional de Catalunya, i la relació d’aquestes competències 

amb les necessitats lingüístiques de diferents perfils laborals. Per aquesta descrip-

ció considerem les competències lingüístiques en català i castellà i les principals 

llengües estrangeres presents a l’Enquesta d’usos lingüístics de la població. A més, 

considerem les relacions entre situació laboral i professional sobre l’adhesió al català 

com a llengua d’identificació i ús del català com a llengua habitual.

La relació entre llengua i àmbit laboral i professional suscita dos tipus de 

preocupacions principals que depenen de si posem l’accent en els problemes socio-

lingüístics, com ara les amenaces a l’extensió social de la llengua catalana, o en els 

problemes econòmics, com per exemple els dèficits en llengües estrangeres. Aquests 

darrers dificulten una major internacionalització de les empreses i operen com a 

obstacle d’una major mobilitat geogràfica dels treballadors. Cal analitzar també fins 

a quin punt la desigual distribució de les competències lingüístiques entre els treba-

lladors opera en les desigualtats laborals. 

A continuació s’aprofundeix en aquest tipus de problemàtiques, sobre les quals, 

en general, hi ha poca tradició de recerca, i després s’analitzen les dades de l’Enquesta 

d’usos lingüístics de la població a Catalunya (2008). El capítol se centra en la situació 

laboral i la situació professional. Respecte a la situació professional, s’ha creat una 

classificació de les professions segons les característiques lingüístiques del treball.

2.2. Llengua i treball: inquietuds sociolingüístiques 
i econòmiques 

Respecte a les inquietuds sociolingüístiques, el principal problema en les comunitats 

lingüístiques d’àmbit restringit és com la nova organització econòmica de la societat 

pot amenaçar les llengües minoritàries i la diversitat lingüística. 

La nova economia global suposa per a les nacions més desenvolupades l’ar-

ribada continuada, amb oscil·lacions segons la conjuntura econòmica, de nous par-

lants al·lòctons que ocupen els estrats inferiors de l’estructura ocupacional, però 
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també els superiors: expatriats en companyies multinacionals, tècnics especialistes 

d’arreu del món, joves universitaris que cerquen noves experiències laborals i vitals 

en d’altres països. Les carreres professionals, en especial les dels directius i directives 

i les del personal més qualificat, depenen cada cop més de trasllats a d’altres països. 

És a dir, de ser mòbils. Per aquest motiu, part de les empreses ubicades a Catalunya 

reben un constant flux d’aquests treballadors i treballadores i de les seves famílies, 

amb una adaptació variable a les llengües locals. També augmenta la documentació 

tècnica i els fòrums professionals internacionals en d’altres llengües, especialment 

en anglès, dirigits als treballadors i treballadores més qualificats, que fa que les llen-

gües locals tinguin dificultats per protagonitzar les necessitats comunicatives en la 

nova economia global. 

Tot i la importància dels reptes econòmics per a la llengua catalana, l’àmbit 

empresarial i laboral ha estat un dels espais on la regulació lingüística ha estat 

més tímida a Catalunya. Per exemple, en allò referent a les relacions comunica-

tives entre treballador del sector serveis i client, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística a Catalunya va establir el criteri de disponibilitat lingüística en 

els serveis als clients (comprensió de les llengües oficials per part del treballador). 

Durant la negociació de la Llei no es va poder aprovar el criteri de correspondència 

lingüística, present a l’esborrany del text, i que implicava la pràctica activa de les 

llengües oficials per part del treballador segons la llengua del client. Amb impor-

tants variacions entre els diferents governs de Catalunya, en relació amb el món 

socioeconòmic ha persistit un cert esperit de laisser faire, laisser passer, fonamentat 

en la idea que la millor forma de servir els interessos econòmics de les empreses de 

Catalunya era deixar un ampli marge de lliure disponibilitat en l’organització lin-

güística de les empreses als seus propietaris i directius. Un dels problemes derivats 

d’aquesta orientació política ha estat la preponderància de les visions empresarials 

sobre el valor econòmic de la llengua catalana, basada més en alguns prejudicis i 

estereotips sobre la utilitat o valor econòmic de la llengua catalana que en anàlisis 

tècniques i científiques.1 

En aquestes representacions juga un paper fonamental la nova ideologia de 

l’anglès. Actualment, les representacions econòmiques sobre les llengües establei-

xen “llengües de mercat” (l’anglès i les grans llengües regionals, com el castellà) i 

d’altres llengües que estan “fora del mercat”. Respecte a l’anglès a Catalunya, tenim 

ja exemples d’empreses d’àmbit internacional, especialment les orientades cap a les 

noves tecnologies i amb força de treball internacional, que estableixen l’anglès com a 

llengua de treball dintre de l’organització.2 Aquesta llengua s’accepta sovint de forma 

acrítica per part dels empleats, de manera que s’adopten les representacions domi-

nants de l’anglès com a llengua igualitària i de les oportunitats en un món global, i 

s’obliden els orígens imperialistes de les relacions d’asimetria i de dominació entre 

1 En el cas del català, tot i l’existència de diferents sensibilitats, les principals representacions i 
prejudicis entre els directius de les grans empreses respecte a la llengua catalana són: a) el  
català té valor simbòlic, però no instrumental; b) el català és problemàtic en un context d’inter-
nacionalització; c) hi ha un rebuig des del mercat espanyol als productes etiquetats en català. 
Vegeu RoviRa, M.(2004).

2 Solé, Carlota [et al.] (2008).
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les comunitats anglòfones i la resta.3 A més, l’evidència empírica a nivell interna- 

cional no valida la infal·libilitat de l’anglès com a nova llengua franca. De fet, exis-

teix més demanda d’anglès que ús real en les empreses, de manera que la indústria 

d’aprenentatge de l’anglès es converteix en una de les més ineficients pel volum de 

temps i recursos invertits davant la seva rendibilitat.4 D’altra banda, la deficiències 

de l’anglès en favor de les llengües locals com a vehicle de confiança en les relacions 

comercials i de satisfacció dels consumidors són un element cada cop més destacat 

en les principals recerques empíriques a nivell europeu.5 

L’altre tipus de preocupacions, tot i que molt relacionades amb les anteriors, 

són les laborals i econòmiques. Quins tipus de “capitals lingüístics” necessiten els 

treballadors i treballadores i les empreses per ser competitius en la nova economia 

global? Especialment, quines relacions hi ha entre l’estoc de coneixements lingüís-

tics i el mode de desenvolupament econòmic en la societat actual?

El mode de desenvolupament industrial dels darrers segles basava la produc-

tivitat en la introducció de noves fonts d’energia que havien de moure la maquinà-

ria. El treball esdevingué fonamentalment manual i progressivament rutinari, de 

manera que la llengua no constituïa un factor rellevant en el desenvolupament del 

treball per a una majoria de la població. En aquest context, la força de treball hauria 

estat lingüísticament indiferenciada i intercanviable, i les polítiques lingüístiques 

orientades cap a la homogeneïtzació lingüística.6 Tot i això, hem de considerar que 

conforme es fragmenta i racionalitza el treball, especialment a la primera meitat 

del segle XX, l’homogeneïtat lingüística necessària per a la intercanviabilitat de la 

força de treball en el món industrial esdevé molt baixa. Amb el taylorisme-fordis-

me, l’atomització i rutinització extrema de les tasques va suposar que la competèn-

cia lingüística del treballador per realitzar feines manuals fos irrellevant, fet que va 

facilitar incorporar ràpidament, i amb poca inversió en formació, grans contingents 

de treballadors immigrants amb pocs coneixements de les llengües locals de les 

societats receptores. 

El mode de desenvolupament industrial ja no és el motor de canvi de la nostra 

societat. En la nostra societat informacional la productivitat depèn de la tecnologia 

de la producció del coneixement, el processament d’informació i la comunicació de 

símbols.7 Cada cop són més necessàries competències lingüístiques per al desen-

volupament del treball. És a dir, la capacitat cultural de la força de treball esdevé un 

factor clau de productivitat en les economies desenvolupades. Per aquest motiu, en 

la nova economia global la llengua es concep progressivament com a un producte de 

mercat, susceptible de ser comercialitzat.8 En aquest punt, hem de considerar quin 

tipus de “capitals lingüístics” són els que requereix el mercat: competències escrites, 

coneixements per treballar en anglès amb computadores, competències per atendre 

3 PhilliPSon, R. (1992).

4 haRtmann, R. (1996); tRuchot, C. (2001 i 2002); mcintyRe, D. (2004); Baldi, J. F. (2004).

5 hagen, S. (2004).

6 gellneR, E. (1988).

7 caStellS, M. (1997).

8 helleR, M. (2005).
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clients a través de terminals telefònics...? En un món on l’especialització en el treball 

augmenta, podem considerar que les competències lingüístiques han de ser iguals 

per a tothom? Poca reflexió es fa sobre si la nova economia requereix coneixements 

lingüístics imbricats en un territori concret (anglès americà, anglès australià, anglès 

caribeny...), molt necessaris per a l’atenció de qualitat als clients i per generar llaços 

de confiança entre socis comercials; o d’altres competències lingüístiques desterrito-

rialitzades establertes per a la coordinació de les empreses o de grups professionals 

a escala internacional (anglès per a l’enginyeria, per al desenvolupament de progra-

mari, per a l’aviació civil, etc.).

Hem de ressaltar una relació important entre llengua i situació laboral i profes-

sional a Catalunya. En els anys 90 es xifrava en un 26,6 % el percentatge d’individus 

de classe treballadora que tenien el català com a llengua inicial i, en un 46,6 % en el 

cas de la classe mitjana, amb la qual cosa es creaven els dos grups exclusivament 

a partir de la situació professional.9 D’altra banda, el nivell d’ús de català entre els 

aturats era baix en un 60 % dels casos, per només un 22 % d’ús baix entre els profes-

sionals liberals.10 En un 34,7 % dels centres de treball, els operaris majoritàriament 

no parlaven català o cap operari el parlava, davant un 8,2 % en el cas dels quadres 

directius i tècnics.11 Diversos estudis mostraven que els individus a Catalunya inde-

pendentment dels seu lloc d’origen consideraven que parlar català augmentava les 

seves oportunitats laborals.12 De forma més recent, a partir de les dades de l’Enquesta 

de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya de 2006, s’ha observat que 

l’efecte net de conèixer català augmenta entre un 14 i un 15 per cent les rendes del 

treball. Si ens atenem només a les persones immigrades, una competència elevada 

en català augmenta els ingressos en un 20 %.13 El problema bàsic d’aquestes dades 

és que a Catalunya es renova i persisteix al llarg de les dècades un subgrup social i 

lingüístic sense prou competències en català, fet que contribueixi a restar-li opor-

tunitats laborals. Alhora es genera una nova divisòria lingüística, centrada en el 

coneixement de llengües estrangeres, que han de permetre l’aprofitament de més 

oportunitats laborals. A Europa, per exemple, els treballadors aturats són els que 

menys coneixen llengües estrangeres i, per tant, un dels grups que més dificultats té 

per aprofitar els avantatges econòmics de cercar feina en d’altres països de la Unió 

Europea.14

2.3. Situació laboral i llengua

L’Enquesta d’usos lingüístics a Catalunya 2008 evidencia diferències importants en el 

nivell lingüístic quan considerem les diferents situacions laborals dels catalans. Tant 

9 nel·lo, O. [et al.] (1998).

10 StRuBell i Romaní (1998).

11 tudela (1994).

12 Solé, C. (1981).

13 Solé (1988).

14 Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] (1997).
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a nivell d’identificació lingüística com a nivell de competències en llengües oficials i 

estrangeres. En primer lloc, ens fixarem en la població activa i després comentarem 

els trets més destacats de la població inactiva.

Respecte a la població activa, s’observa que el 29,7 % de les persones ocupades 

tenen com a llengua inicial el català.15 En canvi, el català com a llengua d’identificació 

arriba fins al 36,3 % i descendeix fins al 34,2 % com a llengua d’ús habitual. Entre els 

diferents subgrups de persones ocupades, les taxes més altes de català com a llengua 

inicial, d’identificació i habitual les trobem entre les ocupades per compte propi. En 

el cas d’assalariats eventuals, només un 16,7 % tenen el català com a llengua inicial, a 

causa, principalment, del fet que només un 14,5 % d’assalariats eventuals han nascut 

a Catalunya i són fills de progenitors també nascuts a Catalunya. Entre els eventuals 

augmenta poc més d’un punt el nombre dels que consideren el català com a llengua 

d’identificació respecte dels que el consideren com a llengua inicial. Quan comparem 

el grup de persones ocupades amb el d’ocupades observem un 5,4 % menys d’indi-

vidus amb llengua inicial catalana i un 7,9 % menys d’identificació de català i d’ús 

habitual. La llengua inicial la podem considerar com a variable independent pura, és 

a dir, que no pot canviar amb el temps i que està determinada fonamentalment per 

l’origen familiar. Però en el cas de la llengua d’identificació i la llengua habitual sí 

que hem de considerar l’efecte d’altres variables. Concretament, sense controlar ara 

altres variables, s’observa una major propensió a les adhesions i ús del català entre 

els individus millor situats laboralment.

Respecte a les competències lingüístiques (taula 2.1), l’Enquesta d’usos lin-

güístics mostra que el 66,6 % dels ocupats tenen competències (d’ara en endavant, 

parlar, llegir i escriure) en català. Un 26,0 % tenen, a més, competències en anglès i 

un 14,4 % en francès. A més, un 2,6 % tenen competència (parlar fluidament) en àrab 

15 Vegeu la taula 1 a l’annex.

Taula 2.1. Coneixements lingüístics segons la situació laboral.
El sap parlar, el llegeix i l’escriu. 2008 (%)

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

Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
El total inclou membres de cooperativa i ajut familiar.
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i percentatges inferiors al 2 % tenen competència en d’altres llengües.16 El princi- 

pal grup és el format pels bilingües en castellà i català (41,7 % del total d’ocupats). 

Un 17,3 % és trilingüe en català, castellà i anglès, i un 7,2 % és quadrilingüe en les llen-

gües anteriors més francès. Els ocupats per compte propi i els assalariats indefinits 

tenen taxes molt similars de trilingüisme i quadrilingüisme (llengües oficials més 

anglès i o francès). Els assalariats eventuals són notablement menys quadrilingües 

que els grups anteriors. Finalment, els aturats mostren taxes més baixes en tots els 

nivells de competències lingüístiques, llevat en els que només parlen castellà i els 

que poden parlar fluidament àrab. D’altra banda, les diferències més importants en-

tre ocupats i desocupats estan més en el coneixement de llengües estrangeres que 

no pas en els coneixements de català. 

Respecte a la població inactiva, entre els jubilats i pensionistes trobem una de 

les taxes més elevades de català com a llengua inicial, el 38,8 % dels casos, tot i que 

més de la meitat d’aquest grup ha nascut a la resta de l’Estat. Això es deu al fet que 

es tracta d’un grup força polaritzat entre nascuts a Catalunya i a la resta de l’Estat, 

amb poca presència de nascuts a d’altres països (3,3 %). Les competències en català 

són més baixes que en els grups d’actius, com també els que són quadrilingües o 

trilingües (menys del 10 % dels casos). Es destaca que el seu coneixement de francès 

està per sobre del coneixement d’anglès, fet relacionat amb els canvis en el models 

internacionals de comunicació i aprenentatge de llengües estrangeres.

S’ha de destacar que els col·lectius més distants del mercat de treball són els 

que mostren unes competències lingüístiques en català més baixes (llevat, òbvia-

ment, dels estudiants). Concretament, menys del 40 % dels que es dediquen a les fei-

nes de la llar (99,2 % dones, amb només un 4,3 % de casos amb estudis universitaris) 

tenen competències en català. En aquest col·lectiu, més de la meitat han nascut fora 

de Catalunya. El 24,3 % només té competències en castellà i els que poden parlar an-

glès o francès se situen al voltant del 9 %. En canvi, les taxes sobre llengua inicial no-

més són un 2 % inferior a les dels ocupats, i entre un 5 i un 4 % inferiors al català com 

a llengua d’identificació i d’ús habitual. Novament, la inclusió al mercat de treball, és 

a dir, participar en l’esfera pública, opera positivament en l’adhesió i ús del català. 

El grup d’estudiants de la mostra és el que presenta uns nivells més alts de 

llengua catalana com a llengua inicial (43,1 %), d’identificació (47,9 %) i d’ús habitual 

(45,0 %). Aquest fet s’explica perquè poc més del 10 % ha nascut fora de Catalunya, 

majoritàriament en d’altres països. Gairebé el 47 % ha nascut a Catalunya i és fill o 

filla de progenitors també catalans. Respecte a les seves competències lingüístiques, 

és molt destacable el seu coneixement de català (96,9 %) i d’anglès (62,9 %). En el 

cantó contrari, les competències en francès són baixes, amb el 12,9 %, és a dir, lleuge-

rament inferiors a les dels ocupats. 

Finalment, cal preguntar-se qui té més probabilitats d’estar ocupat al mercat 

de treball català segons les seves competències lingüístiques. La resposta és que els 

trilingües en llengües oficials més francès (69,6 %) seguits dels trilingües amb anglès 

(67,1 %). Si només es parla castellà, la probabilitat d’estar ocupat és només del 42,6 %, 

o sigui, gairebé 30 punts menys que si la persona és trilingüe i 22 punts menys dels 

que parlen català. El fet de parlar només castellà incrementa en un terç les probabi-

16 Vegeu la taula 2 a l’annex.
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litats de dedicar-se a les feines de la llar davant dels que parlen, llegeixen i escriuen 

català. El fet de parlar àrab triplica aquesta diferència. En tot cas, aquestes dades sens 

dubte quedarien molt matisades amb la introducció d’un control de les variables lloc 

de naixement, anys a Catalunya, educació o experiència professional.17

2.4. Professió i llengua

Durant les dues darreres dècades, la tendència general ha estat l’augment de les 

competències en llengua catalana en tots els grups professionals a Catalunya. No obs-

tant aquesta evolució positiva, entre 2001 i 2008 hem observat una davallada conside-

rable en les competències de català en els grups professionals superiors i inferiors de 

l’escala professional, davallada que té com a motiu principal els processos migratoris 

internacionals. La taula 2.2 mostra com la competència “parlar en català” ha disminuït 

en gairebé 12 punts entre els treballadors no qualificats, categoria on el 42,5 % dels in-

dividus han nascut a l’estranger. També entre els directius el descens és quasi d’un 5 %. 

Respecte a aquesta última dada, hem de recordar que el 21,2 % dels directius ha nascut 

a l’estranger. Com hem indicat a la introducció, el procés de globalització i les migraci-

ons afecten especialment els estrats inferiors i superiors de l’estructura ocupacional. 

En canvi, les classes mitjanes es mostren menys mòbils,18 fet pel qual les competències 

17 Controlant altres variables, com el nivell educatiu, l’edat o l’experiència professional, Rendon, 
a partir de les dades dels censos de 1991 i 1996, prenent com a unitat mostral les persones nas-
cudes a la resta d’Espanya, en situació laboral activa i entre 16 i 60 anys, indica que parlar i llegir 
català augmenta les probabilitats d’estar ocupat entre un 3 i un 5 %, mentre que escriure català 
augmenta aquesta probabilitat entre un 2 i un 6 %. Algunes externalitats, com viure en entorns 
amb major presència del català, i de nascuts a Catalunya, augmenten les probabilitats de conei-
xement de català. Vegeu Rendon, S. (2007).

18 Solé, C. (2006).

Taula 2.2. Evolució de la competència “Parlar en català” 
segons la situació professional. 1991-2008 (%)

1991 1996 2001 2008

Científics i intel·lectuals 87,3 92,7 94,0 93,8

Tècnics i professionals de suport 84,4 90,2 91,2 94,8

Empleats administratius 75,3 86,9 89,1 89,6

Directius 79,8 84,6 88,1 83,2

Activitats agràries i pesqueres 85,0 86,9 85,0 70,2

Serveis i venedors 70,6 80,1 80,1 79,0

Instal·lacions de maquinària i muntadors 55,8 67,5 74,0 74,0

Indústria i construcció 60,9 70,8 73,6 68,3

Treballadors no qualificats 45,8 59,5 59,8 47,8

Total 70,0 79,3 81,1 79,8

Font: Solé, J. (2007) a partir d’Idescat, Cens lingüístic, 1991, 1996 i 2001. 
Elaboració pròpia a partir de l’EULP 2008.
Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.
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en llengua catalana s’han mantingut estables o han continuat augmentant durant els 

darrers anys en categories com “empleats administratius” o “tècnics i professionals 

de suport”. Tot i el descens de coneixement de la llengua catalana entre directius, la 

tendència és que a més prestigi ocupacional, més coneixement de llengua catalana.

Un cop introduïda l’evolució de la llengua catalana en les diferents profes- 

sions, hem de preguntar-nos per les relacions entre llengua i professió. 

Tal i com hem indicat a la introducció, s’està produint un pas del model de des-

envolupament industrial a un altre de desenvolupament informacional, que implica 

el pas d’un economia basada en el treball manual a una economia en la qual la crea-

ció de valor se centra en la comunicació, la ciència i la tecnologia. Segons l’Enquesta 

d’usos lingüístics de la població de 2008, el 56,9 % dels pensionistes i jubilats s’havien 

dedicat a treballs manuals, davant del 30,6 % dels treballadors manuals ocupats en 

l’actualitat. El 43,2 % dels desocupats a Catalunya tenen com a professió el desen-

volupament de tasques manuals. Aquestes xifres mostren l’evolució del mercat de 

treball català cap a una societat caracteritzada per una major qualificació dels seus 

treballadors. En aquest context, l’ingrés, l’estatus i les oportunitats per als analistes 

de símbols estan creixent mentre que l’ingrés, l’estatus i les oportunitats professio-

nals de les altres categories van minvant.19 

D’acord amb aquest plantejament, hem dividit la mostra en quatre grups20 

segons la intensitat lingüística del treball en el desenvolupament de la seva activitat: 

els treballadors manuals; els treballadors d’atenció al públic; els administratius i tèc-

nics; els directius, professionals i científics.

19 Reich, R. (1991).

20 La classificació s’ha basat, en una primera fase, en els dos primers dígits de la Classificació cata-
lana d’ocupacions (CCO-94). En una segona s’han reasignat individus a les diferents categories 
atenent a la classificació de quatre dígits de la CCO-94 en les categories no buides de la mostra. 
La classificació és la següent: 1) Els treballadors manuals: dos dígits: 60, 61, 62, 63, 71, 72, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 91,93, 94, 95, 96, 97,98. Quatre dígits: 7000, 8143; 2) Atenció al públic, 
comercials i encarregats: dos dígits: 50, 51, 52, 53, 86, 92, 44, 45, 46, 70, 73, 80, 90. Quatre dígits: 
8220, 8230, 6011, 6210, 8260, 6012, 6111, 4103, 9320; 3) Administratius i tècnics: dos dígits: 30, 33, 
34, 35, 42, 40, 43, Quatre dígits: 2720, 2140, 3125, 4020, 3041, 2411, 3121, 2419, 3032, 3124, 3131, 
3220, 4023, 2921, 3026, 3042, 3072, 3122, 4012. 4101, 4102, 4104, 4105; 4) Directius, professionals i 
científics: dos dígits: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32.

Directius, professionals 
i científics

21,9%
Treballadors manuals

32,0%

Atenció al públic, 
comercials i encarregats

27,1%

Administratius i tècnics
19,0%

Gràfic 2.1. Perfils lingüístics professionals. 2008

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
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2.4.1. Els treballadors manuals: el treballador silenciós

En aquesta categoria ubiquem el personal que no té contacte amb l’exterior de l’em-

presa, ni oral ni escrit. Les seves necessitats lingüístiques es limiten a comprendre 

comunicacions molt bàsiques de l’organització relacionades amb el seu treball con-

cret. Per aquest motiu, per als treballadors manuals les competències orals i escrites 

són poc rellevants i poc valorades.

La categoria inclou operaris de producció, treballadors agrícoles i pesquers, 

mossos de magatzem; personal de manteniment, personal de neteja, entre d’altres. 

Tot i aquesta classificació, hem de considerar que en les darreres dècades totes les 

categories laborals augmenten les seves necessitats tècniques i comunicatives. Per 

exemple en una empresa de neteja, cada cop és més freqüent que els operaris facin 

servir algun sistema de comunicació per ràdio, que desenvolupin el seu treball per 

equips o que tinguin reunions periòdiques en les quals hagin de participar activa-

ment, a mode de cercles de qualitat, en la millora continua dels processos. 

Segons la classificació efectuada, amb dades de l’EULP 2008 veiem que un 

32,0 % de persones actives se situen en aquest perfil laboral. Es tracta del perfil més 

castigat per l’atur, amb un 14,7 %. Fins al 56,9 % dels jubilats i pensionistes treballa-

ven en tasques manuals, però actualment és un perfil en retrocés, amb una davallada 

comptable de 25 punts de població ocupada. 

Els treballadors manuals a Catalunya són principalment homes que majori-

tàriament han nascut a la resta d’Espanya (20,7 %) o a l’estranger (31,3 %) (taula 2.3). 

Només en un 5,2 % dels casos tenen estudis universitaris. Dintre d’aquest 

grup només el 19,6 % tenen el català con a llengua inicial, és a dir, el percentatge més 

baix de tots els grups professionals (gràfic 2.2). La seva identificació amb la llengua 

Taula 2.3. Origen geogràfic familiar segons la situació professional. 2008

Origen geogràfic 

familiar
TOTAL

Situació professional

Treballadors 

manuals

Atenció al públic, 

comercials  

i encarregats

Administratius 

 i tècnics

Directius, 

professionals 

i científics

Subjecte i progenitors nascuts en  

territoris de parla catalana
27,5 19,7 23,6 35,7 36,6

Subjecte més un progenitor nascuts en 

territoris de parla catalana (però no els 

dos)

14,4 10,0 12,3 20,5 17,8

Subjecte nascuts en territoris de parla 

catalana i progenitors nascuts fora
19,3 18,3 20,3 21,5 17,8

Resta d’Espanya 17,0 20,7 17,8 14,0 13,2

Estranger 21,8 31,3 26,0  8,3 14,5

TOTAL 100 100 100 100 100

Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
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catalana augmenta poc respecte a la llengua inicial (només tres punts). El català és la 

llengua habitual en poc més d’una cinquena part. 

Mostren les taxes més baixes de coneixement de llengües tant oficials com 

de prestigi internacional. Així tenen la taxa més baixa de coneixement del castellà, 

tot i que força elevada (93,2 %), i la taxa més baixa de coneixement de català (46,3 %) 

(gràfic 2.3). Entre el 10 i el 8 % saben parlar anglès o francès. En canvi, trobem les taxes 

més elevades de coneixement de llengües pròpies dels immigrants a Catalunya. Res-

pecte a les combinacions de llengües que parlen, es caracteritzen per les taxes més 

altes de “només castellà”, amb el 23 % dels casos, i les taxes més baixes de quadrilin-

güisme en llengües oficials i de prestigi internacional (1,6 %) així com de trilingües 

en llengües oficials més anglès o francès. El 5,7 % dels treballadors manuals tenen 

competències en àrab (parlar fluidament).

En el seu entorn laboral predomina el castellà. En un 50,7 % dels casos indi-

quen que el castellà és la llengua habitual del seu centre de treball i en un 25,2 % tant 

el català com el castellà (taula 2.4). Aquestes xifres favorables al castellà són més ele-

vades quan es pregunta la llengua habitual que parlen amb els companys de feina: el 

67,3 % indiquen que parlen castellà només o sobretot (taula 2.4). 

En resum, observem un grup professional amb taxes baixes de coneixement 

de català, amb una presència important de mà d’obra estrangera que s’ha incorporat 

al treball fent servir el castellà com a llengua de treball. Aquesta situació té una im-

portant vessant negativa per a aquests treballadors: les dificultats que poden tenir 

per inserir-se en d’altres segments professionals amb més necessitats de coneixe-

ment de llengua catalana i de llengües estrangeres. Des del punt de vista sociolin-

güístic, l’aspecte més negatiu és la consolidació d’una infraclasse lingüísticament 

diferenciada. Entre els que no entenen el català o només l’entenen, el 44 % indica que 

no té interès a aprendre’l. 

Llengua inicial Llengua d’identificació Llengua habitual

Treballadors 
manuals

Atenció al públic, 
comercials 

i encarregats

Administratius 
i tècnics

Directius, 
professionals 

i científics

0
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20

30

40

50

60

19,6
22,6 21,2 23,3

29,4 28,0

39,6

48,3

42,4 41,1

50,7 50,0

Gràfic 2.2. Població que té el català com a llengua inicial, d’identificació i habitual 
segons la situació professional. 2008

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
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2.4.2. Atenció al públic, comercials i encarregats: el treballador parlant 

Es tracta de treballadors per als quals les competències orals juguen un paper relle-

vant durant el decurs del desenvolupament de les seves tasques. Aquests “treballa-

dors parlants” tenen contacte amb el públic; segons la seva posició a l’empresa han 

Coneixement de català Coneixement de castellà

Treballadors 
manuals

Atenció al públic, 
comercials 

i encarregats

Administratius 
i tècnics

Directius, 
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46,3

93,2

61,6

97,5 84,2
99,7
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Gràfic 2.3. Coneixement de català i castellà (parlar, llegir i escriure) segons 
la situació professional. 2008

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

Taula 2.4. Llengua habitual al centre de treball i amb els companys de feina segons la situació professional. 2008 (%) 

TOTAL

Situació professional

Treballadors 

manuals

Atenció al públic, 

comercials 

i encarregats

Administratius 

i tècnics

Directius, 

professionals 

i científics

Llengua habitual al centre de treball

Català 36,4 20,2 34,4 47,4 53,2

Català i castellà 27,3 25,2 28,7 29,6 26,4

Castellà 32,3 50,7 32,6 20,2 15,5

Altres llengües i combinacions  3,2  2,7  3,2  2,2  4,6

Llengua amb els companys de feina

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 100 100 100 100 100

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.
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de produir des de missatges orals breus i senzills fins a missatges orals més fluids. En 

general, no produeixen textos escrits. El seu treball pot ser rutinari i procedimental, 

en contacte directe amb el seu client final, o s’encarreguen de coordinar petits grups 

de treballadors. Hi trobem personal de porteria; conserges, recepcionistes; caixers; 

personal d’atenció al públic; telefonistes; venedors; agents de promoció comercial; 

comercials externs, personal d’assistència als infants i a la gent gran, etc.

Aquest perfil laboral representa a Catalunya el 27,1 % de persones actives. En 

canvi, per als jubilats i pensionistes va suposar el 17,7 %. El grup, doncs, ha augmentat 

considerablement en les darreres dècades. L’atur afecta un 11,5 % dels treballadors 

d’aquest sector en el moment de l’Enquesta (any 2008). 

En la mostra, el percentatge d’homes i dones dintre d’aquest grup es troba 

molt equilibrat (51,1 % de dones). 

L’11,3 % indica que té estudis universitaris.

El 23,6 % ha nascut a Catalunya i són fills de progenitors també catalans (taula 

2.3). El 26,0 % del grup són nats a l’estranger. Aquestes dades referents a l’origen con-

dicionen que el 23,3 % tinguin el català com a llengua inicial. Una xifra notablement 

més elevada, el 29,4 %, indiquen que la seva llengua d’identificació és la llengua ca-

talana (gràfic 2.2). 

Per les característiques de les seves tasques, és important esmentar la seva 

disponibilitat lingüística (competències passives) i capacitat per a la correspondència 

lingüística (competències actives) en català amb els seus interlocutors. Quant a com-

petències passives en català, només el 3,4 % indica que no entén el català. Un 9,5 % in-

dica que només entén el català, però no el llegeix, escriu o parla. Quant a competències 

actives, un 81,2 % indica que el pot parlar i el 61,6 % indica que té les tres competències 

en català. Així doncs, vora del 20 % d’aquests treballadors tindria dificultats per adre-

çar-se a un client en català. Entre els que només entenen el català, un 32,9 % indica 

no tenir interès a aprendre’l, taxa que arriba al 35,7 % en el cas dels que no l’entenen. 

Els trilingües i quadrilingües arriben en aquest grup fins al 26,7 %. Quant a 

competències passives en llengües de prestigi internacional, el 66,1 % indica no que 

no entén l’anglès i el 80,1 % no entén el francès. Només el 27,7 % pot parlar l’anglès i el 

15,2 % el francès. Considerem aquestes darreres dades importants en tant que mos-

tren la baixa capacitat d’aquest perfil laboral per atendre clients estrangers. Aquestes 

mancances continuen presents quan analitzem subsectors com ara l’hostaleria, on 

el 7,6 % dels treballadors indiquen que no entenen el català i, a més, un 17,7 % addi-

cional no el parlen.

Així doncs, paradoxalment, els percentatges més baixos del nivell alt de 

coneixement de llengua catalana els trobem en dos subsectors del sector serveis 

amb un elevat contacte amb el públic, com són l’hostaleria (57,7 %) i el comerç 

(62,3 %). Com que es tracta de sectors on les retribucions són generalment més bai-

xes que la mitjana, concentren un important percentatge de població immigrada 

des d’altres països, de forma que el 33,4 % i el 24,3 % dels treballadors en aquests 

dos subsectors són d’origen estranger. Tampoc destaquen en aquests dos sectors 

els coneixements lingüístics en llengües estrangeres, com hauríem d’esperar. 

Especialment a l’hostaleria, els percentatges de coneixement d’anglès (26,7 %) i 

francès (15,5 %) només es troben un punt per sobre la mitjana de tots els sectors 

(25,6 % i 14,3 %). Fins i tot, el nombre de trilingües i quadrilingües en llengües ofici-
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als més anglès i/o francès en aquests dos subsectors (30,4 % i 27 %) és lleugerament 

inferior a la mitjana (30,9 %).21

2.4.3. Administratius i tècnics: l’escriptor pautat

Es tracta d’una categoria on predomina el coneixement tècnic, sovint rutinari, però 

on és necessari tenir competències escrites per produir textos breus o pautats, com 

ara emplenar formularis i redactar cartes, correus electrònics o informes breus. Els 

treballadors d’aquest grup també poden produir missatges orals orientats al públic, 

però amb poca complexitat. Alguns exemples d’aquesta categoria són secretariat; 

personal administratiu; auxiliars administratius; personal d’infermeria, és a dir, per-

sonal tècnic que per norma general escriu formularis i textos pautats. 

En el moment de l’enquesta, el 19 % de persones actives es trobaven dintre 

d’aquest perfil laboral, front de l’11,6 % dels jubilats i pensionistes. 

En aquest grup, una majoria 66,8 % són dones. 

En un 35,0 % dels casos tenen estudis universitaris i només el 22,3 % ha nas-

cut fora de Catalunya. El percentatge d’estrangers és el més baix de la mostra, amb 

un 8,3 % dels casos, i el de nascuts a la resta d’Espanya el 14,0 %, fet que ens indica 

que es tracta del segment laboral amb major presència d’autòctons, o menys obert 

a la competència exterior, fet pel qual les taxes d’identificació i coneixement de 

català són més altes (taula 2.3). La llengua inicial és en un 39,6 % dels casos el ca-

talà, i arriba al 48,3 % com a llengua d’identificació. Tot i això, decau com a llengua 

habitual fins al 42,4 %. Aquestes dades dupliquen les observades en el cas dels 

treballadors manuals i superen àmpliament les dels treballadors d’atenció al pú-

blic (gràfic 2.2).

Entre els administratius i tècnics, el coneixement de català en totes les com-

petències considerades arriba a la xifra més alta, el 84,2 %. Només el 0,1 % d’aquest 

grup indica que no entén el català. Els coneixements d’anglès arriben al 32,9 % i els de 

21 Vegeu les taules 4 i 5 a l’annex.

Taula 2.5. Competències lingüístiques segons la situació professional. 2008 (%)

Situació

professional

Competències lingüístiques

(el parla, el llegeix i l’escriu)
Parla fluidament

Català Castellà Anglès Francès Alemany Àrab Romanès

Treballadors manuals 46,3 93,2 10,7 8,5 1,3 5,7 2,0

Atenció al públic, comercials i 

encarregats
61,6 97,5 22,0 10,4 1,2 2,6 1,0

Administratius i tècnics 84,2 99,7 32,9 20,3 2,1 0,4 0,4

Directius, professionals i científics 83,1 97,1 45,2 21,9 3,2 0,6 0,4

Total 65,7 96,5 25,6 14,2 1,8 2,7 1,1

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.
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francès al 20,3 % (taula 2.5). El 39,8 % afirmen poder parlar l’anglès i el 25,3 %, francès. 

L’escriuen el 35,4 % i el 21 % respectivament. El 43,9 % d’aquest grup és trilingüe o 

quadrilingüe en les llengües oficials i anglès o francès.

Una dada negativa és la concentració de les seves competències en llengües 

oficials més anglès. Només un 8,6 % indica tenir competències en d’altres llengües o 

combinacions de llengües. 

En el 47,4 % dels casos indiquen que la llengua habitual del seu centre de tre-

ball és el català i en una xifra similar, en el 45,6 % dels casos, diuen que el català és 

la llengua principal de comunicació amb els seus companys de feina. En ambdues 

variables, vora un 30 % indiquen que la llengua de treball i la llengua de relació amb 

els seus companys són indistintament català i castellà (taula 2.4). Es tracta, doncs,  

d’un entorn més catalanitzat que els anteriors.

2.4.4. Directius, professionals i científics: escriptors i parlants complexos

Es tracta d’analistes de símbols, treballadors que destinen molt del seu temps a 

analitzar i transmetre informació continguda en símbols numèrics i textuals. Aquest 

grup inclou enginyers, consultors, planificadors, advocats, científics, personal di-

rectiu, secretariat de direcció. Les competències necessàries o crucials d’un grup de 

treballadors inclouen anàlisis, avaluació, experimentació, col·laboració, abstracció, 

pensament sistemàtic i comunicació. En definitiva, la llengua és un instrument fona-

mental de treball en aquest perfil.

Aquest grup representa un 21,9 % del total de persones actives a Catalunya. 

L’atur només representa el 4,6 %; el més baix de tots els perfils. El pes del grup ha aug-

mentat dintre de l’estructura professional catalana, perquè entre els actius passats, 

ara jubilats i pensionistes, era del 13,8 %. 

Aquest grup està format en un 56,6 % per homes, que en una xifra molt elevada 

(62,0 %) tenen estudis universitaris. 

El 72,2 % són nascuts a Catalunya i el 14,5 % a l’estranger (taula 2.3). La seva 

llengua inicial és català en un 41,1 % dels casos, però arriben a identificar-se amb 

ella en més d’un 50 % dels casos, que representa la xifra més alta de tots els grups 

considerats. El seu ús com a llengua habitual no cau tant com en els grups anteriors, 

menys d’un 1 % (gràfic 2.2). 

Entre els directius i científics, la competència en català es manté com en el 

grup anterior en un nivell alt (el 83,1 % des casos). El que varia fonamentalment és el 

coneixement de llengües estrangeres i el nombre de monolingües castellans. Els que 

només parlen castellà formen un grup molt reduït que no arriba al 3 %, unes 10 vega-

des menys que entre els treballadors manuals. Els que parlen només català i castellà 

no arriben a la tercera part. Per tant, es tracta d’un grup caracteritzat pel coneixement 

de terceres i quartes llengües a un nivell alt. El 45,2 % té competències en anglès, el 

21,9 % en francès i el 3,2 % en alemany (taula 2.5). El 51 % és trilingüe o quadrilingüe 

en llengües oficials més anglès i/o francès. D’altra banda es tracta d’un grup força 

divers on gairebé un 14 % parla altres llengües o combinacions de llengües diferents 

a les oficials més anglès i francès (taula 2.6).

La majoria dels centres de treball d’aquest grup tenen com a llengua habitual 
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el català. Només un 15,5 % indiquen que la llengua del centre de treball és el castellà. 

Fins al 4,6 % indiquen que la llengua del seu centre de treball és una altra diferent de 

les llengües oficials. En una tercera part d’aquests casos aquesta llengua és l’anglès.  

A més, en un 4,5 % de les ocasions indiquen parlar altres llengües amb els companys 

de feina, majoritariament l’anglès. Aquestes dades, no obstant això, les considerem 

relativament baixes (taula 2.4). 

Finalment, quan ens fixem en l’efecte de conèixer un idioma sobre la proba-

bilitat de desenvolupar un tipus o altre de professió observem que si només es parla 

castellà, l’individu té un 63,8 % de probabilitats que la seva ocupació sigui eminent-

ment manual. Si parla àrab, independentment del coneixement d’altres llengües, 

està en una ocupació manual en el 66,6 % dels casos. En la situació contrària obser-

vem el català, l’anglès i el francès. Conèixer el català fa que només hi hagi un 22,5 % 

de probabilitat de fer tasques manuals. Un 13,4 % en el cas de l’anglès i un 19,1 % en 

el cas del francès. Els que són quadrilingües tenen una probabilitat del 43,1 % d’estar 

en la categoria de directius, professionals i científics, enfront d’un 7,3 % a la cate-

goria de treballadors manuals. Aquestes dades són consistents amb altres estudis 

que indiquen que a Catalunya entre els que saben llegir i parlar en català augmenta 

la selecció en ocupacions de més prestigi entre 9 i 14 punts. Tanmateix, escriure en 

català augmenta entre 6 i 13 punts la probabilitat de treballar en serveis, institucions 

públiques i en el sector educatiu.22

22 Quella, N. i Rendon, S. (2009).

Taula 2.6. Competències lingüístiques segons la situació professional. 2008 (%)

Competències 

lingüístiques
TOTAL

Situació professional

Treballadors 

manuals

Atenció 

al públic, 

comercials 

i encarregats

Administratius 

i tècnics

Directius, 

professionals  

i científics

Castellà, català, anglès i francès 7,0  1,6  5,3 10,7 13,7

Castellà, català i anglès 16,7  6,7 15,6 23,1 26,9

Castellà, català i francès  7,1  4,3  5,8 10,1 10,4

Castellà i català 42,0 44,3 47,2 43,6 30,8

Castellà i altres  3,7  7,5  3,4  0,2  1,7

Només castellà 11,5 23,0 10,6  3,7  2,7

Altres llengües soles o combinacions* 11,9 12,5 12,0  8,6 13,9

TOTAL 100 100 100 100 100

Base: persones ocupades i desocupades amb feina anterior (4.409).
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.
* Menys del 2 % de la població.



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 58

2.5. Una qüestió addicional: la integració lingüística 
dels estrangers segons el perfil laboral

Sovint es correlaciona l’augment d’estrangers amb els descens de la presència del 

català a la nostra societat. Però, quin paper té la posició a l’estructura professional en 

l’adaptació lingüística a la societat receptora? Com s’observa en la taula 2.7, només 

el 12,8 % dels treballadors manuals d’origen estranger tenen totes les competències 

en català. En canvi, en el cas d’administratius i tècnics, i de directius i professionals, 

entre el 47,3 % i el 40,2 % tenen totes les competències en català. 

Aquestes competències evolucionen de forma molt similar en el cas de l’an-

glès en els diferents estrats: des del 14,4 % entre els treballadors manuals fins al 

50,5 % entre els directius i professionals. Altres dues llengües tenen comportaments 

particulars: el castellà, que té els nivells més alts en les categories centrals de l’es-

tructura ocupacional, però on les mancances de competències en castellà no sembla 

un impediment absolut per desenvolupar el treball en la categoria més elevada o en 

la més baixa. El 13,4 % dels directius, professionals i científics no té totes les compe-

tències en castellà. Tampoc el 17,5 % dels treballadors manuals. Per tant, per als di-

rectius i professionals i per als treballadors manuals no podem afirmar que el castellà 

sigui la llengua d’accés al treball a Catalunya i el català la llengua de promoció, com 

en algunes ocasions s’ha afirmat.23 Els motius els hem de trobar en factors molt dife-

renciats. Per una part, en la dependència de molts directius, professionals i científics 

de xarxes internacionals de treball a través de corporacions sovint multinacionals. 

En el cas dels treballadors manuals, el seu tipus de treball fa que unes competències 

lingüístiques elevades en qualsevol llengua siguin innecessàries. Finalment, tot i que 

estadísticament no sigui significatiu, s’entreveu una tendència segons la qual l’àrab 

disminueix de forma molt important conforme augmenta el nivell de qualificació del 

treball, fet que remet a l’etnoestratificació del mercat de treball català.

23 alaRcón, A. (2004).

Taula 2.7. Competències lingüístiques dels nascuts a l’estranger segons el perfil 
professional. El sap parlar, el llegeix i l’escriu. 2008 (%)

Català Castellà Anglès
Àrab (el parla 

fluidament)

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

Total 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 gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.
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2.6. Conclusions

Respecte a la situació laboral, la participació a l’esfera pública que representa el tre-

ball augmenta els nivells de coneixement de català i les adhesions a aquesta llengua. 

En la direcció causal oposada, el coneixement de català augmenta de forma impor-

tant l’ocupabilitat i l’accés a les feines més valorades. No obstant això, les taxes de 

coneixement de català segueixen sent baixes entre la població activa, més que les 

del castellà. Tanmateix, el castellà no es mostra com una llengua absolutament im-

prescindible a nivell pràctic per a accedir al mercat de treball català, especialment a 

les categories inferiors i superiors de l’escala professional. En un mercat internaci-

onalment mòbil, entre un 13 % i un 18 % dels treballadors manuals i dels directius, 

professionals i científics no tenen competència lingüística plena en castellà, fet que 

qüestiona el supòsit, potser massa simplista, que en el context de globalització i so-

cietat informacional, la llengua espanyola és la llengua d’inclusió laboral i la llengua 

catalana, la llengua de promoció laboral. Parlar només castellà fa que la probabilitat 

d’estar ocupat descendeixi molt respecte a la persona trilingüe en llengües oficials i 

una de prestigi internacional.

S’observa una extensió creixent del coneixement de l’anglès, fàcilment obser-

vable en el cas dels estudiants. En canvi, les competències en francès són lleugera-

ment inferiors a les del conjunt dels ocupats. En aquest punt s’ha d’advertir que els 

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 

França és el principal mercat importador de productes catalans i el principal origen 

del turisme estranger a Catalunya. Tot i la importància de l’anglès, cal no descuidar 

l’aprenentatge d’altres llengües, com sembla que succeeix a Catalunya.

En relació amb la situació professional, els models econòmics basats en el 

mode de desenvolupament informacional, és a dir, amb més professionals qualifi-

cats, amb més necessitat de comunicació i domini de llengües, es mostren més posi-

tius per al futur de la llengua catalana que els models més intensius en mà d’obra poc 

qualificada.24 Les dades estadístiques obtingudes en les petites i mitjanes empreses 

de Catalunya donen suport a aquestes afirmacions: on predomina el treball intel-

lectual25 s’observa un major ús del català. La rellevància de l’anglès per al desenvo-

lupament de les tasques més desenvolupades no es fa en detriment del català, sinó 

fonamentalment del castellà.26

La creixent internacionalització de l’activitat econòmica i l’arribada de treba-

lladors estrangers als centres de treball, ha contribuït a la disminució dels coneixe-

ments de català entre els estrats superiors i els inferiors de l’estructura laboral. No 

obstant això, l’efecte dels treballadors estrangers sobre la situació social del català 

24 ninyoleS, R. (2008) indica que a diferència del que ocorre amb models de desenvolupament ba-
sats en l’especulació urbanística, que tendeixen a destruir la base veïnal i de la ciutat i l’afebli-
ment de la relació comunicativa, la investigació en ciència i tecnologia és un bon camí per a 
l’economia i també per al futur de la llengua catalana. 

25 Concretament, personal directiu, tècnic, professional, científic i professional de suport i admi-
nistratiu.

26 alaRcón, A. (2007).
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és molt diferent segons la posició que ocupen en l’estructura ocupacional. En els es-

trats superiors es produeix una major adquisició de competències lingüístiques en 

llengua catalana entre els estrangers, i arriben a quadruplicar la que es produeix en 

els treballadors manuals. És a dir, els immigrants situats en l’extrem inferior de l’es-

tructura ocupacional són menys adaptatius a la llengua catalana, fet que ens il·lustra 

com un model econòmic basat en més mà d’obra barata o en més ciència i tecnologia 

pot repercutir sobre la llengua catalana. 

El nivell de coneixement de català i d’identificació amb el català continua sig-

nificativament baix entre els treballadors manuals, tal i com succeïa en les darreres 

dècades. L’anàlisi que hem realitzat mostra que dues terceres parts dels treballadors 

manuals empren quasi únicament el castellà per relacionar-se amb els seus com-

panys de feina. Al contrari, en l’estrat superior, format per directius, professionals 

i científics aquesta situació es produeix en menys d’una quarta part dels casos. 

D’aquesta forma, la relació entre llengües oficials de Catalunya i estructura professi-

onal continua força correlacionada i no es pot explicar només per l’arribada de pobla-

ció estrangera, que, com hem vist, tendeix a adaptar-se a les condicions lingüístiques 

preexistents de cada estrat professional.



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 61

Capítol 3: Llengua i posició de classe

3.1. Introducció

Aquest capítol analitza la relació entre la posició de classe dels individus i la llengua. 

La llengua ha estat i és a la nostra societat un dels indicadors bàsics d’identificació 

dels grups socials, i, malgrat que no és pas la llengua el que posiciona els individus 

en l’estructura social, sí que és un element que hi contribueix. La composició de llen-

gües dels grups de classe no és la mateixa que la del perfil general de la societat, 

malgrat que a tots els grups socials hi ha els diferents grups lingüístics representats. 

Alhora hi ha usos lingüístics diferenciats, perquè la llengua també ha estat conside-

rada una eina de posicionament social. Per això, l’objectiu del capítol és mostrar tant 

la composició lingüística dels diferents grups de classe social com els seus diferents 

usos lingüístics, per aportar elements que ajudin a identificar el valor social que té la 

llengua per a cada grup i les implicacions que d’això en resulten per a la pervivència 

i la convivència de les diferents llengües que es parlen en el territori.

3.2. Antecedents

La nostra ha estat i és una societat receptora de grans fluxos migratoris d’altres ter-

ritoris, més enllà dels països de parla catalana, i, per tant, d’acollida de ciutadans 

amb d’altres llengües inicials i habituals. Durant molt de temps, fruit de les onades 

de principi i mitjan de segle passat, un dels trets bàsics que identificava “uns” i “al-

tres”, —o els “d’aquí” i els de “fora”—, era la llengua que es parlava, el castellà o el 

català; clar referent del lloc de naixement, encara que aquesta atribució no fos del 

tot exacta. Alhora, l’origen geogràfic, és a dir, el lloc on s’havia nascut, servia també, 

incorrectament, per identificar la classe social: els rics eren els “catalans”, sense 

tenir en compte la part dels grups benestants que no parlava català (independent-

ment d’on havien nascut); i la classe treballadora eren els “castellans” (llavors no es 

parlava d’espanyol), menystenint la part tan important que suposaven els nascuts a 

Catalunya de progenitors nascuts a Catalunya o nascuts en terres de parla catalana 

dins d’aquesta classe treballadora. 

A finals del segle XX, quan aquesta frontera de classe-origen i llengua es difu-

minava perquè la majoria de catalans tornaven a ser nascuts a Catalunya, indepen-
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dentment d’on fossin els seus pare i mares o avis i àvies, arriba un altre fenomen 

migratori, aquesta vegada de fora de l’estat espanyol, que torna a fer sinònim, de 

manera simplista en l’univers de la quotidianitat, l’origen geogràfic i la posició  

social. Però, ni abans ni ara, haver nascut a Catalunya o no determina la classe so- 

cial en una relació de causa-efecte, malgrat que sí que és cert que les dues variables 

estan relacionades, ateses les característiques del perfil majoritari dels immigrants 

arribats en les successives onades migratòries. Tant a les onades de principi i mitjan 

del segle XX, com aquesta darrera que cavalca entre els dos segles, l’arribada de 

grans contingents de població que entren a l’estructura social per sota, és a dir, en-

tren al mercat a ocupar majoritàriament les feines de menys estatus social i amb 

pitjors condicions de treball, ha suposat la possibilitat de millors posicionaments de 

classe, encara que no necessàriament de canvi de classe, per a una bona part de la 

població autòctona, i d’aquella que fa més temps que està assentada en el territori, i 

per tant una gran relació dels diferents orígens geogràfics amb l’estatus social. La 

majoria dels nouvinguts tant a principis com a la segona meitat del segle XX són de 

parla castellana i això acoloreix la base de l’estructura social d’aquesta llengua. Al-

hora, s’ha de tenir també present que entre els nouvinguts de finals del segle XX i 

principis del XXI encara que no tinguin majoritàriament la llengua castellana com 

a inicial —hi ha un contingent molt important que sí— adopten aquesta per davant 

del català atesa la situació lingüística del país, de manera que també es reforça 

aquest efecte lingüístic. 

Aquest, però, no és l’únic lligam entre la llengua i la classe social. Més enllà de 

l’origen geogràfic i la llengua inicial dels grups socials, també cal tenir present en 

l’anàlisi de les classes socials el valor de canvi de les llengües en els diversos contex-

tos socials i, especialment, la seva consideració com a eina d’integració i d’ascens 

social per acabar d’entendre el paper que juga la llengua en relació amb la classe 

social. L’efecte mirall que feia en èpoques passades l’evident catalanització de la 

classe mitjana feia de reclam cap a la llengua catalana, atès que es considerava 

aquesta part d’un bon posicionament social. Era habitual sentir als nouvinguts de 

llengua castellana expressar el seu orgull per l’aprenentatge de la llengua, especial-

ment en referència als fills o néts. Actualment, aquest efecte, en bona part, s’ha 

perdut pel creixement de la classe mitjana amb efectius de nouvinguts —normal-

ment fills o néts— que han conservat el castellà com a llengua inicial i que en fan un 

ús, si no exclusiu, majoritari. Això, no vol dir, però, que no se segueixi produint i que 

la classe mitjana en conjunt no continuï tenint un ús més gran del català que no pas 

la classe treballadora.

3.3. Les classes socials i la llengua

Tres són els grans grups de classe social que s’han utilitzat per a l’anàlisi de les 

dades, seguint els resultats d’altres investigacions específiques d’estructura social 

de Catalunya:1 la classe mitjana propietària, la classe mitjana assalariada i la classe 

1 Veure Sánchez, C. i Quintana, N. (2005). 
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treballadora. La classe social dels individus es construeix a partir de la feina que hom 

realitza al mercat laboral. El que mesura l’indicador de classe no és merament l’ocu-

pació —és a dir el seu contingut tècnic— sinó la posició que ocupa en les relacions 

socials de producció. Les dimensions bàsiques d’aquest posicionament són tres: ser 

propietari o no dels mitjans de producció; els nivell de qualificació i/o formació que 

requereix l’ocupació i el lloc que ocupa en la jerarquia organitzativa de l’empresa.2 

La classe mitjana propietària està formada per tots els que treballen pel seu 

compte o formen part de l’empresa familiar, majoritàriament petits empresaris i 

autònoms de la indústria, els serveis i l’agricultura. Les altres dues classes socials 

les formen treballadors assalariats. La classe mitjana assalariada està formada 

principalment per directors i gerents, tècnics alts i mitjans, i una bona part del con-

junt de persones que realitzen tasques administratives. I la classe treballadora in-

clou treballadors, qualificats i no qualificats, de la indústria i dels serveis, i també 

del sector primari. Aquests són grups socials històricament coneguts però que se’ns 

presenten en les investigacions actuals caracteritzats amb nous elements i amb 

contrastos diferents entre ells i entre els mateixos grups que els formen respecte de 

les condicions de vida.3

En el cas que ens ocupa la classe social ha estat definida a partir de les dades 

obtingudes per l’Enquesta d’usos lingüístics de la població EULP2008 i la mostra de 

què disposem és de treballadors actius, actuals o passats. És a dir, de les persones 

entrevistades que ens han donat dades sobre la seva ocupació, que és la variable a 

partir de la qual es construeix la classe social.4

Els resultats obtinguts ens mostren una estructura social amb el mateix per-

fil d’altres investigacions fetes a Catalunya,5 encara que els percentatges —la dife-

rència no és significativa— no siguin els mateixos. 

Totes les classes socials estan formades tant per homes com per dones, per 

gent nascuda a Catalunya i gent nouvinguda i per totes les edats. Vegem, però, les 

diferències entre els tres grups.

El grup més nombrós és el de la classe treballadora (48,2 %), que és un grup, 

comparativament parlant, més polaritzat en els extrems —té més població jove i 

més població vella que la resta— i està format majoritàriament (60,6 %) per homes. 

2 Veure annex metodològic a Sánchez, C. i Quintana, N. (2005).

3 Veure Sánchez, C.(2008).

4 D’acord amb la formulació del qüestionari, en l’onada 2008 les característiques de l’activitat 
laboral només les descriuen les persones ocupades, desocupades que han treballat abans i ju-
bilats o pensionistes que han treballat abans. Per raons lògiques, aquestes característiques no 
les responen les persones que estan desocupades i busquen la seva darrera feina, ni les que són 
jubilats o pensionistes i no han treballat abans. Tanmateix, tampoc descriuen les característi-
ques de la seva darrera ocupació les persones que es troben el 2008 en situació d’incapacitat o 
en invalidesa permanent, estudiants, responsables de les feines de la llar i ciutadans en d’altres 
situacions laborals. 
Aquest fet implica que les característiques a partir de les quals es construeix la variable de po-
sició social es limiti a una part de la població. Altrament, el posicionament social no depèn ex-
clusivament de les característiques personals sinó de les condicions familiars en què es conviu, 
de tal manera, que en aquest cas la metodologia es limita a conèixer les característiques indivi-
duals que poden ser indicatives de posicionament social per a una part de la població. 

5 Els percentatges dels diferents grups no són directament comparables entre enquestes atesa la 
diferència entre les mostres i els diferents anys de la recollida de dades. 
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La classe mitjana assalariada (36,0 %) és l’únic que està format per més dones  

(54,3 %) que no pas homes i és també el que mostra un perfil d’edats més jove i el 

nivell educatiu més alt. La classe mitjana propietària és el grup més petit (15,8 %) i  

el més envellit, més de la meitat del grup té 50 anys o més.

Taula 3.1. Les classe socials segons el sexe. 2008 (%)

Sexe TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Homes 55,8 64,5 45,7 60,6

Dones 44,2 35,5 54,3 39,4

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

Només a la classe mitjana la majoria són nascuts a territoris de parla cata- 

lana. En canvi, a la classe treballadora 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 a fora d’aquest 

(25,9 %).

A la classe mitjana assalariada, encara que gairebé tres de cada quatre ciuta-

dans són nascuts en territoris de parla catalana (73,6 %), només hi són nascuts tam-

bé els seus progenitors en el 35,8 % dels casos. A tots els grups socials hi ha una part 

important de fills i néts de progenitors immigrants; també al grup de la classe mit-

jana propietària, que és el que té un col·lectiu més gran (41,4 %) de subjectes i proge-

nitors i, a més a més, d’avis (34,7 %) nats a territoris de parla catalana.

Sens dubte aquestes diferències en l’origen geogràfic dels grups incideix  

en els diferents percentatges que mostren en relació amb la llengua inicial. La llen-

gua catalana inicial no és majoritària a cap dels grups, però està especialment poc 

Classe mitjana 
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2001-2002**
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Gràfic 3.1. Les classes socials a les enquestes a Catalunya

Base: persones de 15 anys i més actives o que han estat actives.
* Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006: 

http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/ 
** Panel de Desigualtats Socials a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill:  

http://www.obdesigualtats.cat/.
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Taula 3.2. Les classes socials segons el lloc de naixement i l’origen geogràfic familiar. 2008 (%)

Origen 

geogràfic familiar
TOTAL

Classe social

Classe 

mitjana 

propietària

Classe 

mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Territoris de parla catalana1 58,9 65,1 73,6 45,8

Subjecte i progenitors nats en territoris de parla 

catalana
29,2 41,4 35,8 20,3

Subjecte més un progenitor nat en territoris  

de parla catalana (però no els dos)
13,0 12,0 18,3 9,4

Subjecte nat en territoris de parla catalana  

i progenitors nats fora
16,6 11,6 19,5 16,0

Resta d’Espanya 23,0 20,9 16,7 28,3

Estranger 18,2 13,9  9,7 25,8

Països d’Hispanoamèrica2  8,6  5,6  5,0 12,4

Països de parla no hispànica  9,5  8,4  4,7 13,5

Total 100 100 100 100

1 Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra.
2 Inclou tots els països americans de parla hispànica i Guinea Equatorial.
Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

Taula 3.3. Les classes socials segons l’origen geogràfic familiar tenint en compte tres generacions. 2008 (%)

Origen 

geogràfic familiar
TOTAL

Classe social

Classe 

mitjana 

propietària

Classe 

mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Subjecte, un o dos progenitors nats en territoris de parla 

catalana i tots els avis nats a Catalunya
20,8 34,7 24,6 13,5

Subjecte i un o dos progenitors nats en territoris de parla 

catalana i tots els avis nats a la resta de l’Estat
 6,3  5,1  8,4  5,2

Subjecte i progenitors nats en territoris de parla catalana 

i els avis nats a més d’un àmbit
 6,3  5,3  9,0  4,6

Subjecte més un progenitor nat a territoris de parla 

catalana (però no els dos) i els avis nats a més d’un àmbit
 7,3  6,3 10,8  5,0

Subjecte nat a territoris de parla catalana i progenitors 

nats fora de territoris de parla catalana (els dos)
17 12,1 20 16,3

Subjecte nat a la resta de l’Estat 23,6 21,9  17,1 29,0

Subjecte nat a l’estranger 18,7 14,6  9,9 26,4

Països de parla hispànica  8,9  5,8  5,1 12,6

Països de parla no hispànica  9,8  8,8  4,8 13,8

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
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representada al grup de classe treballadora (20,4 %); i en tots els casos, és a dir a  

totes les classes socials, el percentatge és menor que la suma de subjectes nas- 

cuts, —i si més no amb un dels progenitors també nascut— als territoris de parla 

catalana.

Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual
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Gràfic 3.2. Les classes socials segons si té el català com a llengua inicial, llengua 
d’identificació i llengua habitual. 2008

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).

Taula 3.4. Les classes socials segons la llengua inicial. 2008 (%)

Llengua inicial TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Català 31,0 43,3 39,9 20,4

Català i castellà  3,7  4,2  4,9  2,6

Castellà 55,8  43,7 50,5 63,7

Altres llengües i combinacions  9,5  8,8  4,7 13,3

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509)
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives

En canvi, pel que fa a la llengua d’identificació, el català es posiciona com la 

més triada dins dels dos grups de classe mitjana. En el cas de la classe mitjana pro-

pietària, ho fan el 50,4 %, més el 8 % que ho fa tant amb el català com amb el castellà. 

La classe mitjana assalariada és la que té un percentatge més alt d’ambdues llen-

gües tant en la llengua d’identificació (12 %) com en la llengua habitual (17,3 %), però 

en canvi no hi ha pràcticament diferència en la llengua inicial amb la classe mitjana 

propietària; i, usen més el castellà i el català que no pas aquesta classe i la classe 

treballadora, malgrat que són els que tenen, en conjunt, els coneixements més alts 

de llengua catalana (vegeu taula 3.6).
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Taula 3.5. Les classes socials segons la llengua d’identificació i la llengua habitual. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Llengua d’identificació

Català 37,1 50,4 48,8 24,1

Català i castellà  8,8  8,0 12,0  6,6

Castellà 46,6 35,8 36,0 58,2

Altres llengües i combinacions  7,5  5,8  3,2 11,2

Llengua habitual

Català 35,3 47,9 45,8 23,4

Català i castellà 12,3 10,0 17,3  9,2

Castellà 46,1 36,8 34,1 58,0

Altres llengües i combinacions  6,3  5,3  2,8  9,3

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

El lloc on s’ha nascut, o la llengua inicial, no és l’única variable que pot influir 

en les tries lingüístiques dels grups. Haver passat o no pel sistema educatiu català i, 

haver-ho fet o no en una època determinada, també és un factor important per en-

tendre el canvi d’una llengua a una altra, especialment l’augment de percentatges 

del català com a llengua d’identificació o com a llengua habitual.

Taula 3.6. Les classes socials segons el pas de la llengua inicial a la llengua d’identificació (capacitat d’atracció 
de les llengües). 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe 

mitjana 

propietària

Classe 

mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Mantenen el català 29,3 41,8 37,8 18,9

Adopten el català (sol o compartit) 13,7 13,9 18,9  9,7

Mantenen el castellà 43,9 32,4 34,0 55,0

Adopten el castellà des del català (sol o compartit)  4,2  4,5  3,8  4,4

Mantenen altres llengües  6,8  5,3  2,7 10,4

Altres situacions (inclou mantenen català i castellà i 

adopten el castellà des d’altres llengües)
 2,2  2,3  2,8  1,6

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
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Els resultats de la variable construïda per mesurar la capacitat d’atracció de la 

llengua (el pas de la llengua inicial a la llengua d’identificació)6 segons classe mos-

tren l’augment de percentatges del català com a llengua d’identificació: entre la 

classe mitjana propietària destaca significativament el grup dels que mantenen el 

català (41,8 %). Entre la classe mitjana assalariada destaca significativament el grup 

dels que adopten el català (18,9 %) i també dels que mantenen el català (37,8 %). Entre 

la classe treballadora destaquen els que mantenen el castellà (55 %) i dels que man-

tenen les altres llengües (10,4 %).

La classe mitjana assalariada és la que té un percentatge més important de 

competències altes en català, les dues terceres parts del grup tenen alts coneixe-

ments de la llengua (65,9 %), és a dir un nivell alt de català en totes les habilitats 

—entendre, llegir, parlar i escriure. Aquest mateix percentatge per a la classe mitja-

na propietària és del 43,9 % i només del 28,8 % per a la classe treballadora. De fet, 

entre els integrants d’aquesta classe social, el 42,4 % o no tenen coneixement o el 

tenen baix7, cosa que sense cap mena de dubte fa més difícil que s’identifiquen amb 

el català, si no és la seva llengua inicial, i, per descomptat, que l’usin habitualment.

Taula 3.7. Les classes socials segons el nivell de coneixement del català. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe 

mitjana 

propietària

Classe 

mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

No l’entenen o amb moltes dificultats 8,8  6,3  2,1 14,7

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

l’escriuen
 6,7  5,3  1,9 10,8

Nivell baix de català en totes les habilitats 11,7  8,6  6,1 16,9

L’entenen i el llegeixen sense dificultats però només el 

parlen una mica
 7,6  6,1  6,7  8,8

El parlen sense dificultats, però tenen un nivell baix de 

lectura i escriptura en català
20,7 29,8 17,4 20,1

Nivell alt de català en totes les habilitats 44,5 43,9 65,9 28,8

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

Les habilitats respecte de la llengua catalana mostren clarament dues situa-

cions oposades, d’una banda, la dels que és la seva llengua inicial però no ha estat la 

llengua que ha vehiculat la seva educació reglada; i, de l’altra, els que no tenen el 

català com a llengua inicial, però sí que hi han vehiculat la seva educació reglada. 

Els primers parlen sense dificultats però tenen problemes amb la llengua escrita, i 

és especialment característic de la classe mitjana propietària (29,8 %), perquè entre 

d’altres coses és la que mostra un perfil més envellit i per tant està formada per més 

6 Vegeu Capítol 3 del Volum I, «Les llengües a Catalunya».

7 Aquest percentatge és el resultat de la suma de les tres categories més baixes.
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membres de generacions en què el català estava prohibit a l’escola. A la classe treba-

lladora aquest és també un grup amb pes, (20,1 %), encara que no hi està sobrerepre-

sentat, i en canvi sí que ho estan les situacions següents: no entendre’l o fer-ho amb 

moltes dificultats, entendre’l i llegir-lo amb certes dificultats i no parlar-lo, ni lle-

gir-lo, tenir nivells baixos en totes les habilitats o entendre’l i llegir-lo però només 

parlar-lo una mica. En total, totes aquestes categories, representen una mica més 

del 50 % en aquesta classe social, fortament caracteritzada per nouvinguts de les 

diferents onades migratòries.

Hem dit abans que la classe treballadora era la que menys efectius tenia nas-

cuts a Catalunya, però també cal assenyalar que, alhora, és en la que menys immi-

grants han passat pel sistema educatiu català. És a la classe mitjana assalariada on no 

només hi ha un percentatge més alt de casos que hipotèticament —que l’individu 

arribi a Catalunya en edat escolar no implica necessàriament que s’hagi escolaritzat 

o que s’hagi escolaritzat en català— han passat pel sistema educatiu (37,7 %), sinó que, 

a més a més, és en la que més anys hi han pogut estar o més aviat hi han començat.

Això no vol dir pas que no hi hagi a totes les classes socials integrants que han 

arribat a Catalunya en edat de treballar, però aquests estan especialment sobrere-

presentats a la classe treballadora, on són gairebé el 78 % dels efectius, i entre els 

quals destaca especialment els immigrants en edat de treballar arribats en el perío-

de més recent, 1998 i 2008 (35,8 %) i, en general, l’interval de 16 a 49 anys com a edat 

d’arribada a Catalunya.

3.4. Les diferències en els usos lingüístics

Fins aquí hem assenyalat factors estructurals com a elements explicatius de les dife-

rències en la llengua inicial, d’identificació i habitual entre els grups de classe social. 

Edat d'escolarització (0-11 o bé 0-16)* Adults en edat laboral (12-64 o bé 16-64)

Classe mitjana propietària

Classe mitjana assalariada

Classe treballadora

Total

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24,9 75,1

62,337,7

22,1 77,9

26,2 73,8

Gràfic 3.3. Les classes socials segons l’edat d’arribada dels nascuts fora 
de Catalunya. 2008

Base: persones actives, o que han estat actives, i que han nascut fora de Catalunya (2.144).
* D’entre les persones que van immigrar abans del 1979 l’edat d’escolarització considerada ha 
estat dels 0 als 11 anys. D’entre les persones que van immigrar a partir del 1979 l’edat 
d’escolarització considerada ha estat dels 0 als 16 anys.
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Ara bé, cal tenir també present la importància d’elements de representació social 

de la llengua que influeixen en un comportament diferenciat per grups de classe. Per 

això cal analitzar més primmiradament els usos lingüístics en diferents contextos.

La llengua de realització de l’entrevista de l’EULP2008 pel conjunt de la mos-

tra ha estat pràcticament a parts iguals el castellà —una mica més— i el català, però 

no ha estat així segons la classe social de les persones entrevistades. Ambdues clas-

ses mitjanes ho han fet així en més de la meitat dels casos, però no la classe treba-

lladora. En canvi, en totes les classes ho han fet en percentatges més alts que els 

respectius de llengua d’identificació i de llengua habitual, i per descomptat que els 

de llengua inicial.

Taula 3.8. Les classes socials segons la llengua utilitzada a l’entrevista i segons la llengua habitual. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Llengua utilitzada a l’entrevista

Tot en català 46,2 57,3 61,1 31,4

Comença en català i passa al castellà  3,6  3,1  3,7  3,7

Tot en castellà 48,9 38,2 33,5 64,0

Comença en castellà i passa al català  1,3  1,5  1,7  0,9

Llengua habitual

Català 35,3 47,9 45,8 23,4

Català i castellà 12,3 10 17,3  9,2

Castellà 46,1 36,8 34,1 58,0

Altres llengües i combinacions  6,3  5,3  2,8  9,3

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

En aquest sentit queda clar que les característiques d’aquest exercici d’inter-

canvi social —una enquesta de caràcter formal i feta des d’un organisme públic— 

han impel·lit les persones entrevistades a fer servir el català més del que ho fan 

habitualment. Les tries personals en els actes comunicatius es veuen influïdes tant 

per la mena d’interlocutors com pels contextos. Hi ha diferències entre els espais 

més o menys familiars i les relacions més o menys personals.

En aquest camp, els usos de les classes socials segueix un mateix patró de 

comportament en uns aspectes i, un de diferenciat, en d’altres. D’una banda, és la 

classe mitjana propietària la que més usa el català en tots els contextos de relacions 

personals més properes analitzats: la parella, els fills, els amics i els veïns i els com-

panys d’estudis. És a dir, en allò que la seva possibilitat de tria està menys condicio-

nada. En canvi, els seus percentatges estan per sota dels de la classe mitjana assa-

lariada en d’altres contextos: a la feina, a les botigues, als grans establiments, als 

bancs i caixes i al metge. En aquest segon apartat, cal diferenciar entre els tres pri-

mers contextos i entre els dos últims. 
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La classe mitjana propietària és una classe que es deu, per la seva estruc-

tura i característiques, a la “clientela”; en aquest sentit, la tria de la llengua 

pot estar condicionada per la llengua del seu interlocutor, més encara en mo-

ments històrics de gran politització de la llengua. Pel que fa als dos darrers 

(bancs i caixes i metges), el més destacable no són pas els percentatges de la 

classe mitjana propietària, sinó l’augment de l’ús del català en la classe mitjana 

assalariada. Aquests dos contextos —anar al banc i al metge— estan clarament 

determinats per l’estatus social dels interlocutors no com a tals, sinó de les ins-

titucions socials que representen a la nostra societat. La importància dels ser-

veis que proporcionen demana un posicionament de classe distintiu que exer-

ceix la classe mitjana fent servir com a referent, entre d’altres, la llengua com a 

símbol d’estatus. 

Aquesta idea sembla que es reforça amb l’anàlisi dels usos de la classe treba-

lladora que, també, encara que en percentatges més petits, treu al carrer el català en 

els mateixos contextos socials, tret del cas de la feina, on el comportament lingüís-

tic és clarament oposat al de la classe mitjana assalariada. 

En les relacions interpersonals, el cercle més proper de la classe treballadora 

és en castellà. tret del cas de la interlocució amb els fills, que en tots els grups es 

mostren els percentatges més alts de català, malgrat la distància de percentatges 

entre la classe treballadora i la classe mitjana. En els cas dels fills cal tornar a fer 

esment de la importància que té l’escolarització en català però, així i tot, no hem de 

deixar d’observar que és una decisió pròpia i privada la llengua a través de la qual es 

vehicula aquesta interacció i que, per tant, el valor social del català pot ser un factor 

que expliqui part de les adscripcions que es produeixen.

Amb la parella Amb els veïns        Amb els amics 

Amb els fills Amb els companys d'estudi

Classe mitjana propietària Classe mitjana assalariada Classe treballadora
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Gràfic 3.4. Les classes socials segons l’ús del català “només o sobretot” en les 
relacions personals més properes. 2008

Base: persones actives o que han estat actives (5.509). 
Base d’ús lingüístic amb companys d’estudi: persones actives o que han estat actives i que estan 
estudiant (557).
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Precisament, l’encreuament entre la variable de transmissió lingüística inter-

generacional segons classe8 mostra que entre la classe mitjana assalariada hi ha 

més persones que adopten el català amb els fills o bé la combinació de català i el 

castellà tot i que la seva llengua amb els seus progenitors és exclusivament el caste-

llà (31,7 %). A més, entre la classe mitjana propietària (42,6 %) i entre la classe mit- 

jana assalariada (35,7 %) hi ha més persones que mantenen el català amb els fills 

(42,6 %). Entre la classe treballadora destaquen els que mantenen el castellà (50,2 %) 

i els que mantenen altres llengües (7,5 %).

Taula 3.9. Les classes socials segons els comportaments en la transmissió lingüística intergeneracional. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe 

mitjana 

propietària

Classe 

mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Mantenen el català 28,5 42,6 35,7 18,2

Adopten el català 15,0 14,7 21,5 10,6

Adopten català i castellà  8,7  5,8 10,2  8,9

Mantenen el castellà 38,3 29,3 25,9 50,2

Mantenen altres llengües o combinacions  5,0  3,5  2,3  7,5

Altres situacions  4,5  4,2  4,6  4,6

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

8 Vegeu Capítol 4 del Volum I, «La transmissió lingüística intergeneracional».
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Gràfic 3.5. Les classes socials segons l’ús del català “només o sobretot” 
en els àmbits públics o de consum. 2008

Base: persones actives o que han estat actives (5.509). 
Base d’ús lingüístic amb companys de feina: persones ocupades o desocupades que han treballat 
abans (4.409).
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També cal remarcar que, encara que els percentatges són petits, és caracte-

rística de la classe treballadora l’ús d’altres llengües a la família, parella i fills, i amb 

els amics; aquestes altres llengües són, segurament, les seves llengües d’origen. I, 

en canvi, la classe mitjana propietària utilitza, significativament per sobre de la 

resta de grups, altres llengües a la feina; probablement, llengües relacionades amb 

les característiques i entorn del seu negoci.

Taula 3.10. Les classes socials segons els usos lingüístics en les relacions personals més properes. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Amb la parella

Català només o sobretot 31,3 43,6 40,4 20,3

Igual català que castellà  5,0  4,1  5,5  4,9

Castellà només o sobretot 50,2 40,6 43,8 58,1

Altres llengües i combinacions 13,6 11,7 10,3 16,7

Amb els fills

Català només o sobretot 43,3 57,1 57,2 28,6

Igual català que castellà 10,2  6,7 12,0 10,4

Castellà només o sobretot 41,2 32,3 27,9 53,5

Altres llengües i combinacions  5,3  3,9  2,9  7,4

Amb els amics

Català només o sobretot 33,1 45,6 43,5 21,1

Igual català que castellà 17,6 16,8 23,0 13,7

Castellà només o sobretot 43,9 32,8 31,5 56,8 

Altres llengües i combinacions  5,5  4,8  2,0 8,3

Amb els veïns

Català només o sobretot 32,3 45,4 41,2 21,3

Igual català que castellà 17,2 15,8 23,1 13,3

Castellà només o sobretot 49,7 37,7 35,4 64,2

Altres llengües i combinacions  0,9  1,1  0,4  1,1

Amb els companys d’estudi

Català només o sobretot 50,5 64,0 55,7 36,2

Igual català que castellà 17,0 13,6 17,5 17,1

Castellà només o sobretot 28,6 22,4 21,9 43,5

Altres llengües i combinacions  3,9  0,0  4,9  3,1

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509). 
Base d’ús lingüístic amb els companys d’estudi: persones actives o que han estat actives i que estudien (557).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.
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Una consideració a part cal fer per als companys d’estudi.9 Tant a la classe 

mitjana propietària (64 %) com a la classe treballadora (36,2 %), el percentatge més 

alt d’ús del català en els contextos analitzats es dóna amb els companys d’estudis. 

No és així, però, en la classe mitjana assalariada. El percentatge és important  

9 Les persones que responen sobre usos lingüístics amb els companys d’estudi són «ocupats», és 
a dir, tenen actualment una feina. Per tant, es pot dir que es tracta de persones actives que ac-
tualment reben formació complementària a la seva activitat principal.

Taula 3.11. Les classes socials segons els usos lingüístics en els àmbits públics o de consum. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Amb els companys de feina

Català només o sobretot 33,0 39,3 49,3 17,1

Igual català que castellà 19,2 16,9 22,6 17,0

Castellà només o sobretot 45,0 37,9 26,0 63,6

Altres llengües i combinacions  2,7  5,9  2,1  2,3

A les botigues

Català només o sobretot 40,5 51,8 54,0 26,7

Igual català que castellà 14,8 15,0 17,7 12,5

Castellà només o sobretot 44,1 32,4 28,1 59,9

Altres llengües i combinacions  0,6  0,8  0,2  0,9

Als grans establiments comercials

Català només o sobretot 34,8 45,4 45,7 23,2

Igual català que castellà 15,4 14,6 19,7 12,4

Castellà només o sobretot 49,7 39,5 34,5 64,4

Altres llengües i combinacions  0,2  0,6 0,1  0,1

Als bancs i caixes

Català només o sobretot 46,2 56,4 61,9 31,0

Igual català que castellà 10,6 10,4 12,6 9,2

Castellà només o sobretot 43,1 33,0 25,4 59,6

Altres llengües i combinacions  0,1  0,2 0,1  0,1

Amb el metge

Català només o sobretot 42,1 51,9 56,1 28,5

Igual català que castellà 11,5 12,7 13,7  9,4

Castellà només o sobretot 46,2 35,0 30,0 62,0

Altres llengües i combinacions  0,2  0,4  0,2  0,0

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509). 
Base d’ús lingüístic amb els companys de feina: ocupats o desocupats que han treballat abans (4.355).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.
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(55,7 %), però no el més alt i aquest és un fenomen que cal observar. En no tenir la 

possibilitat de comparar aquesta dada amb situacions precedents —fins que no es 

faci l’explotació longitudinal de l’enquesta—, l’afirmació només pot ser feta en for-

ma d’hipòtesi: fa l’efecte que aquest resultat és indicatiu que s’està produint un 

trencament dins la classe mitjana assalariada —d’altra banda central com a motor 

de canvi i com a referent social— respecte de la consideració positiva del català 

com a llengua d’identificació de classe i com a eina d’ascens social i d’estatus. Cal 

remarcar que les persones que responen aquesta pregunta (usos lingüístics amb 

companys d’estudi) no són estudiants —en tant que no són persones que tenen 

com a activitat principal estudiar— sinó que són ocupats (assalariats o propietaris) 

que realitzen formació.

D’altra banda, cal tenir molt present que el que passa a la classe mitjana assa-

lariada amb els companys d’estudi no és pas, o almenys així ho sembla per les da-

des, un guany del castellà, sinó de l’ús d’ambdues llengües (17,5 %).

El bilingüisme català/castellà és habitual per al 12,3 % de la població i els 

contextos en què és més utilitzat canvia segons la classe social. Per començar, 

cal destacar que aquesta és una característica especialment de la classe mitjana 

assalariada que està per sobre de la mitjana poblacional en tots els contextos ana-

litzats.

A més a més, en aquest mateix sentit cal tenir present la manca d’interès a 

aprendre català. A totes les classes són menys de la meitat, però atesa la diversitat 

en el coneixement i l’ús del català segons l’origen de la població i el nivell de conei-

xement, la dada que és realment rellevant és la dels que no el consideren necessari: 

un 19,9 % dels que no tenen interès a aprendre’l. Aquesta consideració té percentat-

ges prou semblants a cada una de les tres classes socials, malgrat que és en la classe 

treballadora on és més alta (22,4 %), però alhora també és en aquesta classe en la 

qual el seu aprenentatge es considera més important per motius laborals o per tro-

bar feina (15,6 %).
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Gràfic 3.6. Les classes socials segons l’interès a aprendre català o millorar-ne 
els coneixements. 2008

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
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Taula 3.12. Les classes socials segons els motius per no aprendre i per aprendre català o bé millorar-ne els 
coneixements. 2008 (%)

TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Motius per NO aprendre català o millorar-ne els coneixements (1a opció de resposta)

Perquè ja en sé prou 36,2 35,2 50,1 26,7

Perquè no tinc temps 32,9 32,8 27,2 37,0

No ho considero necessari o prioritzo 

altres temes
19,9 18,7 17,1 22,4

Per l’edat / es considera massa gran  9,0 11,1  3,8 11,8

No m’interessa o no puc  1,9  2,1  1,7  2,0

Motius per aprendre català o millorar-ne els coneixements (1a opció de resposta)

Per perfeccionar-lo, per estudi o 

aprenentatge o millorar-lo
45,5 53,0 58,9 32,8

Perquè és normal, útil o important saber 

català a Catalunya
18,5 17,9 12,9 23,1

Per poder parlar o escriure català en les 

meves relacions personals
16,9 19,7 14,1 18,3

Per motius laborals o per trobar feina 11,8  5,0  9,3 15,6

Per ajudar els fills  7,3  4,5  4,8 10,1

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

No hem de passar per alt que els que contesten que poden parlar català sense 

dificultats són el 48,9 % de la classe treballadora, el 73,7 % de la classe mitjana pro- 

pietària i el 83,3 % de la classe mitjana assalariada, però els percentatges de llengua 

habitual i els de llengua d’ús en els contextos analitzats queden, en tots els casos, 

lluny d’aquestes xifres; cosa que indica clarament que no cal —no és necessari so- 

cialment parlant— fer servir el català i que a més a més no tenen un interès especial 

a fer-ho.

3.5. Els usos lingüístics dels estrangers

Per acabar, farem una breu reflexió sobre alguns aspectes interessants dels 

usos lingüístics de la població estrangera. Recordem que la seva presència als dife-

rents grups de classe no té el mateix pes i això és important tenir-ho present perquè 

influeix en els usos del conjunt de la població estrangera i, alhora, en els percentat-

ges totals que hem vist dels grups. 

Els estrangers fan servir el castellà com a llengua vehicular en les relacions 

que van més enllà de la família i els amics, i el català només ocupa una petitíssima 
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parcel·la en les seves interaccions.10 Això sí, la classe influeix en l’ampliació dels 

percentatges d’ús del català. A la classe mitjana propietària es doblen els percentat-

ges d’ús del català “només o sobretot” a les botigues, als grans establiments, als 

metges, als bancs i caixes i amb els amics. I a la classe mitjana assalariada es doblen 

els usos en igualtat de català i castellà en els mateixos àmbits i també se sobrerepre-

senten els que fan referència al català “només o sobretot” encara que no amb la 

mateixa importància.

Taula 3.13. Les classes socials segons el lloc de naixement. 2008 (%)

Lloc de naixement TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Territoris de parla catalana1 58,9 65,1 73,6 45,8

Resta d’Espanya 23,0 20,9 16,7 28,3

Estranger 18,2 13,9  9,7 25,8

Hispanoamericà2  8,6  5,6  5,0 12,4

De parla no hispànica  9,5  8,4  4,7 13,5

Total 100 100 100 100

Base: persones actives o que han estat actives (5.509)
1 Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra.
2 Inclou tots els països americans de parla hispànica i Guinea Equatorial.
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

Malgrat aquesta castellanització, el percentatge dels que diuen que tenen 

interès a aprendre català és molt alt en totes les classes socials i ho és especial-

ment a la classe treballadora (72,3 %). De fet, abans, en l’anàlisi del total de la po-

blació resident a Catalunya, s’ha vist que és precisament aquesta classe la que té 

10 Vegeu el capítol 4, «La llengua i el lloc de naixement».
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Gràfic 3.7. Les classes socials segons l’interès a aprendre català i el lloc 
de naixement. 2008

Base dels nascuts a l’estranger: persones actives o que han estat actives i que han nascut a 
l’estranger (984).
Base: persones actives o que han estat actives (5.509).
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pitjors resultats tant en les habilitats receptives com en les productives de la 

llengua catalana i que, per tant, podríem considerar que són els que més ho ne-

cessiten. 

Cal destacar que a totes les classes socials l’interès per aprendre català 

i fer cursos és molt més gran entre els estrangers que no pas entre els autòctons, 

tant entre els que tenen com a llengua inicial el català com els que tenen com a 

llengua inicial el castellà. Entre aquests darrers —és a dir estrangers amb llengua 

inicial castellana—, més del 70 % tenen interès a aprendre català. I és la classe 

treballadora la que mostra el percentatge més alt (77 %). En canvi, pel que fa a fer 

cursos de català, el percentatge de la classe mitjana dobla el de la classe treballa-

dora (16,7 %).

Els motius principals per aprendre català per al conjunt de la població es-

trangera estan relacionats amb qüestions de feina (24,1 % de les respostes) o perquè 

és normal, útil o important saber-ne (27,3 %). Ara bé, hi ha diferències importants 

entre les classes. A la classe treballadora els motiva especialment la feina (28 %). En 

canvi, a la classe mitjana assalariada ho fa el perfeccionament de la llengua o els 

estudis (27,7 %). Pel que fa a la classe mitjana propietària són també aquests matei-

xos aspectes, però el que és més important per al grup és la consideració que és 

normal, útil o important saber català (36,7 %); i poder fer-lo servir a les relacions 

interpersonals (25,3 %)11.

Taula 3.14. Les classes socials segons els motius per aprendre català o millorar-ne els seus coneixements 
(només els nascuts a l’estranger). 2008 (%)

Motius per aprendre català o millorar-ne 

els seus coneixements
TOTAL

Classe social

Classe mitjana 

propietària

Classe mitjana 

assalariada

Classe 

treballadora

Perquè és normal, útil o important saber 

català a Catalunya
27,3 36,7 25,8 26,2

Per motius laborals o per trobar feina 24,1 11,5 17,3 28,0

Per poder parlar o escriure català en les 

meves relacions personals
18,7 25,3 18,1 17,8

Per perfeccionar-lo, per estudi o 

aprenentatge o millorar-lo
16,9 19,7 27,7 13,4

Per ajudar els fills 12,9  6,7 11,1 14,5

Total 100 100 100 100

Pregunta de resposta múltiple.
Base: persones actives o que han estat actives, que han nascut a l’estranger 
i que estan interessades a aprendre català (700).
Les caselles ombrejades mostren diferències estadísticament significatives
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.

11 Cal tenir present que aquests percentatges fan referència a menys de 20 casos.
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3.6. Conclusions

Els resultats de l’anàlisi de l’EULP2008 dibuixen una estructura social formada per 

un 15,8 % de classe mitjana propietària, un 36,0 % de classe mitjana assalariada i un 

48,2 % de classe treballadora. 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. Les altres dues classes socials les formen treba-

lladors assalariats. 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, qua-

lificats i no qualificats, de la indústria i dels serveis, i també del sector primari. 

Totes les classes socials estan formades tant per homes, com per dones, per 

gent nascuda a Catalunya i gent nouvinguda i per totes les edats. Vegem, però, les 

diferències entre els tres grups. 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 enve-

llida, i la classe treballadora és la que té menys de la meitat del grup nascut a Cata-

lunya. 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 a fora d’aquest (25,9 % ).

El català com a llengua inicial no és majoritari a cap dels grups, però està es-

pecialment poc representada al grup de classe treballadora (20,4 %); i en tots els 

casos, és a dir a totes les classes socials, el percentatge 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 dins dels dos grups 

de classe mitjana com a llengua d’identificació i llengua habitual. 

La diferència 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 combi-

nat és un tret distintiu, a més de ser la classe on hi ha significativament més perso-

nes que han adoptat el català com a llengua d’identificació tot i no ser la seva llengua 

inicial. La classe mitjana propietària és la que té un percentatge més alt d’ús de ca-

talà, però no pas de competència en català, que correspon a l’assalariada. En canvi, 

dels integrants de la classe treballadora, el 42,4 % o no tenen coneixement del català 

o el tenen baix, cosa que sense cap mena de dubte fa més difícil que s’identifiquin 

amb la llengua, si no és la seva llengua inicial, i, per descomptat, que l’usin habitu-

alment.

En el camp dels usos, les classes socials segueixen un mateix patró de com-

portament en uns aspectes i, un de diferenciat, en d’altres. En primer lloc, s’ha d’as-

senyalar que qui contesta que pot parlar català sense dificultats és el 48,9 % dels in-

tegrants de la classe treballadora, el 73,7 % de la classe mitjana propietària i el 83,3 % 

de la classe mitjana assalariada; però els percentatges de llengua habitual i els de 

llengua d’ús en els contextos analitzats queden, en tots els casos, lluny d’aquestes 

xifres, cosa que indica que no cal —no és necessari socialment parlant— fer servir 

el català i que, a més a més, no tenen un interès especial a fer-ho o bé que no tenen 

un coneixement oral fluid i suficient per parlar-lo habitualment.

D’altra banda, és la classe mitjana propietària la que més usa el català en tots 

els contextos de relacions personals més properes analitzades: la parella, els fills, 

els amics i els veïns i els companys d’estudis. És a dir, en allò que la seva possibilitat 
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de tria està menys condicionada per la seva feina. En canvi, els seus percentatges 

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. En aquest segon 

apartat, cal diferenciar entre els tres primers contextos i entre els dos últims. 

Aquests dos contextos —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 dels serveis que proporcionen de-

manen un posicionament de classe distintiu que exerceix la classe mitjana fent 

servir com a referent, entre d’altres, la llengua com a símbol d’estatus. Aquesta idea 

sembla que es reforça amb l’anàlisi dels usos de la classe treballadora que, també, 

encara que en percentatges més petits, treu al carrer el català en els mateixos con-

textos socials, tret del cas de la feina, on el comportament lingüístic és clarament 

oposat al de la classe mitjana assalariada. 

Pel que fa als estrangers, queda clar que majoritàriament fan servir el castellà 

com a llengua vehicular en les relacions que van més enllà de la família i els amics, 

i el català només ocupa una petitíssima parcel·la en les seves interaccions. Cal des-

tacar, però, que a totes les classes socials l’interès per aprendre català i fer cursos 

és molt més gran entre els estrangers que no pas entre els autòctons, tant entre els 

que tenen com a llengua inicial el català com els que tenen com a llengua inicial el 

castellà.

Això sí, la classe influeix en l’ampliació dels percentatges d’ús del català entre 

la població estrangera, amb la mateixa pauta que entre l’autòctona: ser de classe 

mitjana, tant propietària com assalariada, augmenta considerablement els percen-

tatges d’interacció en català, l’interès per la llengua i la realització de cursos.
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Capítol 4: Llengua i lloc de naixement

4.1. Introducció

Catalunya ha estat tradicionalment un territori receptor d’immigració. En els darrers 

anys, però, s’ha produït un augment espectacular de la població estrangera, la qual 

cosa ha significat un dels creixements més elevats de població catalana en la seva 

història. Així, en el període 2000-2008 Catalunya ha vist augmentar la seva població 

en 1.102.079 habitants, fins assolir la xifra dels 7.364.078 habitants el 2008. Si s’obser-

ven les dades de població estrangera, entesa com la nascuda a l’estranger, en el pe- 

ríode esmentat es pot veure que s’ha quadruplicat al llarg d’aquests anys. D’un 4 % de 

població estrangera el 2000 hem arribat a un 16,4 % el 2008.

Pel que fa a la població nascuda a la resta de l’Estat, que és la que tradicional-

ment ha migrat a Catalunya, ha perdut pes en el conjunt de la població catalana. 

Així, ha passat de representar un 27,2 % el 2000, a un 20,9 % el 2008.

Pel que fa al lloc d’origen geogràfic, el 35,6 % de la població estrangera a Cata-

Catalunya Resta de l’Estat Estranger
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Gràfic 4.1. Lloc de naixement de la població de Catalunya. 2000-2008

Font: Idescat. Dades del padró continu.
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lunya ha nascut a Amèrica, el 30 % a la resta d’Europa i el 25,2 % a Àfrica.1 Per països, 

el primer país pel que fa a la freqüència és el Marroc (18,9 %) respecte el total de 

població estrangera, el segon Romania (7,9 %) i, el tercer, Equador (7,3 %).2

Finalment, una de les característiques més importants de la població estran-

gera és que el 70 % té entre de 15 a 44 anys, mentre que el percentatge de població 

nascuda a Catalunya en aquesta franja d’edat és del 47,8 % i el de la resta de l’Estat 

del 16,5 %.3

L’objectiu principal d’aquest capítol és analitzar els aspectes sociolingüístics 

del col·lectiu de població de Catalunya nascut a l’estranger, així com el nascut a la 

resta de l’Estat. La variable sobre el lloc de naixement4 de les persones entrevistades 

s’ha tractat de la manera següent: per una banda, els nascuts a territoris de parla 

catalana (Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra)5 que són el 59,6 %; 

d’aquesta forma es mostra el lloc de naixement de les persones entrevistades se-

gons si ha nascut en un territori del domini lingüístic català. Per altra banda, es trac-

ten els nascuts a la resta d’Espanya que són el 23,5 % de la mostra i, finalment, els 

nascuts a l’estranger, que són el 16,9 %. Cal dir que, per tal d’analitzar els usos lingü-

ístics amb millor precisió, s’ha separat aquest últim grup entre els que han nascut 

1 Institut d’Estadística de Catalunya [en línia]: Bases de dades sobre població, Barcelona. 
<http://www.idescat.cat/cat/poblacio/poblrecomptes.html> [Consulta el 10 de novembre 
del 2010].

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 En el disseny de la mostra de l’enquesta s’ha inclòs la variable lloc de naixement, per tal que 
la població immigrada fos representativa del conjunt de la població, tal i com es detalla al capí-
tol 1 del volum I.

5 No s’ha pogut incloure els nascuts a la Franja d’Aragó i els nascuts a la Catalunya del 
Nord i l’Alguer perquè no s’ha obtingut informació sobre el municipi de naixement. 
S’obté la informació de la Comunitat Autònoma de naixement i del país en el cas dels estran-
gers.

Àfrica
25,2%

Amèrica
35,6%

Àsia i Oceania
9,2%

Resta d’Europa
30,0%

Gràfic 4.2. Lloc de naixement de la població estrangera de Catalunya. 2008

Font: Idescat. Dades del padró continu 2008.
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en un país hispanoamericà (que inclou els països americans de parla hispànica i 

Guinea Equatorial), el 7,6 %, i entre els no, el 9,3 %.6

S’exposarà al llarg del capítol quina influència ha produït l’augment de pobla-

ció estrangera a Catalunya pel que fa als diferents aspectes lingüístics tractats al 

llarg de l’enquesta: la llengua inicial i d’identificació, els coneixements lingüístics de 

la població, els diferents usos de la llengua, així com les diferents actituds mostra-

des envers la llengua catalana.

4.2. Coneixements lingüístics

En aquest apartat del capítol s’exposa com el lloc de naixement i l’origen geogràfic 

familiar determinen el coneixement lingüístic tant del català com del castellà de les 

persones nascudes a l’estranger i a la resta de l’Estat. 

Quant al coneixement del català, un 22 % dels nascuts a la resta de l’Estat el 

parlen sense dificultats (però tenen un nivell baix de lectura i escriptura) i un 21,5 % 

diu tenir un nivell baix en totes les habilitats. Entre els estrangers, un 33,5 % no l’en-

tén (o amb moltes dificultats) i un 20,2 % té un nivell baix en totes les habilitats, però 

s’observen diferències rellevants segons la llengua del país de procedència. Mentre 

que entre els nascuts en un país de parla no hispànica el 43,1 % no entén el català (o 

amb moltes dificultats), aquest percentatge és el 21,9 % entre els nascuts en un país 

hispanoamericà. Semblaria que entre el col·lectiu hispà hi ha menys dificultats a 

l’hora d’entendre el català: el 21,8 % l’entenen i el llegeixen amb dificultats (8,1 % 

entre els no hispans), i el 22,9 % té nivell baix en totes les competències (17,9 % entre 

els no hispans).

En canvi, si s’observen els nivells de coneixement més elevats, són els nas-

cuts en països de parla no hispànica els que presenten uns percentatges superiors: 

el 13,3 % tenen un nivell alt de català en totes les habilitats, semblant al 15,5 % dels 

nascuts a la resta de l’Estat, mentre que entre els hispans aquest percentatge dismi-

nueix fins al 7,7 %.

Si es comparen els nivells de coneixement del català amb el castellà, veurem 

diferències importants entre ambdós idiomes. Així, a diferència del català, hi ha 

uns percentatges molt elevats de nascuts a la resta de l’Estat (el 85,9 %) i a l’estran-

ger (el 72 %) amb nivells alts de castellà en totes les habilitats. En canvi, només 

destacaria el 13,7 % d’estrangers que tenen un nivell baix de castellà en totes les 

habilitats. Com és lògic, els nascuts en països de parla no hispànica presenten un 

nivell més baix del castellà que els hispans: només el 50,7 % dels nascuts en països 

de parla no hispànica tenen un nivell alt de castellà (davant del 13,3 % que tenen 

un nivell alt de català). S’observa, per tant, entre el col·lectiu estranger una major 

comprensió i domini de la llengua castellana que de la catalana. Però, en canvi, 

6 La mostra de persones enquestades nascudes a l’estranger es compon de 1.209 enquestes (545 de 
països de parla hispànica i 664 de parla no hispànica) que representen un total d’1.043.781 per-
sones elevades al conjunt de la població. La mostra de persones nascudes a la resta de l’Estat 
(sense incloure els nascuts en territoris de parla catalana) és de 1.671, que representen un total  
d’1.442.329 de persones elevades al conjunt de la població. A cadascuna de les taules analitza-
des es comprovarà si el nombre de casos és suficient per a l’anàlisi.
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malgrat que entre els nascuts en països de parla no hispànica hi ha més persones 

amb cap coneixement de català, quan sí que es tenen aquests coneixements, són 

superiors als que tenen els de països hispanoamericans. Una explicació possible 

és que, per la similitud lingüística de les dues llengües, a les persones de parla 

hispànica els resulten més senzills els primers contactes amb el català, com seria 

el fet d’entendre’l, però potser un cop fet el primer pas no es continua avançant en 

el coneixement de la llengua catalana. En aquest punt pot ser interessant analit-

zar, com es farà més endavant, l’actitud dels diferents col·lectius a l’hora d’expli-

car aquest fenomen.

Taula 4.1. Coneixement de català i castellà segons el lloc de naixement. 2008 (%)

Nascuts a la resta 

de l’Estat

Nascuts 

a l’estranger

Tipus de país estranger

Nascuts en un país 

de parla hispànica

Nascuts en un país de 

parla no hispànica

Català Castellà Català Castellà Català Castellà Català Castellà

No l’entenen o amb moltes 

dificultats
14,3  0,1 33,5  1,3 21,9  0,0 43,1  2,4

L’entenen i el llegeixen amb 

dificultats, no el parlen ni 

l’escriuen

14,8  0,0 14,3  0,3 21,8  0,0  8,1  0,6

Nivell baix en totes les 

habilitats
21,5  1,5 20,2 13,7 22,9  0,1 17,9 24,9

L’entenen i el llegeixen sense 

dificultats, però només el 

parlen una mica

11,6  0,7 12,2  1,1 17,1  0,0  8,1  2,1

El parlen sense dificultats, 

però tenen un nivell baix de 

lectura i escriptura

22,0 11,9  9,1 11,5  8,7  2,1  9,4 19,4

Nivell alt en totes les 

habilitats
15,8 85,9 10,7 72,0  7,7 97,8 13,3 50,7

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

Base: nascuts a l’estranger (1.209).
Base: nascuts a la resta de l’Estat (1.671).
Les dades escrites en verd són dades poc significatives per al càlcul.
Les caselles ombrejades indiquen l’existència de diferències significatives positives. Aquestes diferències significatives estan calculades 
sobre la base del total poblacional.

L’origen familiar és una altra de les variables que influeix notablement en 

el coneixement del català. D’entre els nascuts en territoris de parla catalana, els 

que tenen un progenitor també nascut en un territori de parla catalana, presenten 

nivells de coneixement més elevats que els que tenen els dos progenitors nascuts 

a fora.

Si s’observen les diferents onades migratòries dels nascuts fora de Catalunya 

també es troben diferències importants. Les persones que van arribar entre el 1925 

i el 1958 poden parlar el català sense dificultats, però tenen un nivell baix en lectura 

i escriptura (38,3 %), i el 23,5 % tenen un nivell baix de català en totes les habilitats. 
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Un perfil semblant presenten els que van arribar entre el 1959 i el 1978 (el 22,5 % te-

nen un nivell baix de català en totes les habilitats i el 19,6 % el saben parlar sense 

dificultats). En canvi, l’onada migratòria vinguda de 1979 a 1998 és la que té uns ni-

vells de coneixement de català més alts: un 28,7 % té un nivell alt de català en totes 

les habilitats. El motiu principal d’aquestes diferències és que els individus d’aques-

ta tercera onada ja van poder escolaritzar-se en català, mentre que els anteriors no 

ho van poder fer. Per últim, les persones vingudes de 1998 a 2008 presenten els ni-

vells de coneixement del català més baixos (el 36,4 % no l’entenen o tenen moltes 

dificultats per entendre’l).

El gràfic 4.4 recull la variable sobre coneixement del català i del castellà agru-

pada en 3 valors: sense coneixements o amb un coneixement baix, amb mancances 

i amb coneixements alts. Tal i com s’ha anat observant, els nivells de coneixement 

del català en els tres col·lectius (nascuts a la resta de l’Estat, en països de parla his-

pànica i en països de parla no hispànica) són inferiors als del castellà, on trobem els 

percentatges més grans d’alts coneixements. Mentre els nivells de català són decrei-

xents (es passa de percentatges alts en la categoria “no té coneixements”, a baixos 

percentatges a la categoria “coneixements alts del català”), els nivells de coneixe-

ment del castellà són creixents.

Per últim, pot ser interessant observar quina influència té l’edat dels nouvin-

guts quan van arribar a Catalunya, en relació amb els coneixements adquirits del 

català. A través del gràfic 4.5 queda palesa la gran influència de l’edat d’arribada en 

el nivell de coneixement del català. Les persones que han arribat a Catalunya en 

No l’entenen o l’entenen amb moltes dificultats

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

Nivell baix de català en totes les habilitats

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

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

Nivell alt de català en totes les habilitats

Subjecte i un progenitor 
nascut en territori de 

parla catalana (no els dos)

Subjecte nacut en territoris
de parla catalana

i els progenitors nascuts fora

Subjecte nascut a la
resta de l’Estat

Subjecte nascut
a l’estranger

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35,5 14,3 20,2 12,2 9,1 10,7

14,3 14,8 11,621,5 22,0 15,8

2,3
3,0 21,010,0 8,5 55,1

4,3 4,3 21,3 68,5

Gràfic 4.3. Coneixement de català segons l’origen geogràfic familiar. 2008

Base: subjecte més un progenitor nascuts en territoris de parla catalana, subjecte nascut en un 
territori de parla catalana i els progenitors nats fora, subjecte nascut la resta de l’Estat i subjecte 
nascut a l’estranger (4.905).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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edats més joves (dels 0 als 12 anys) són les que tenen uns nivells més alts de català. 

Cal remarcar la importància de l’escolarització en aquestes edats, a l’hora d’adquirir 

aquests coneixements. Els nouvinguts entre els 12 als 15 anys, tot i que s’han trobat 

en edat d’escolarització obligatòria, ja mostren percentatges importants de coneixe-

ment baix del català o de desconeixement (46,2 %). Aquestes mancances augmenten 

a mesura que augmenta l’edat amb què van arribar a Catalunya. Així, les persones 

que van arribar entre els 50 i els 64 anys assoleixen el percentatge més alt de conei-

xement baix del català o sense coneixements (80,3 %).
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Gràfic 4.4. Coneixement de català i castellà segons el lloc de naixement. 2008

Base: nascuts a la resta de l’Estat i a l’estranger (2.880)
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Gràfic 4.5. Coneixement de català segons l’edat d’arribada a Catalunya. 2008

Base: nascuts a la resta de l’Estat i a l’estranger (2.880).
Les dades referents al col·lectiu que va arribar a Catalunya entre els 65 anys i més no es mostren 
perquè no són significatives per al càlcul. Tampoc les dels arribats entre els 50 i 64 anys referents 
als coneixements alts i als coneixements amb mancances.
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4.3. Llengua inicial, d’identificació i habitual

En aquest apartat s’explica quines són la llengua inicial (la que la persona entrevis-

tada va parlar primer), la llengua d’identificació i la llengua habitual de la població 

estrangera i de la nascuda a la resta de l’Estat. Podem preguntar-nos si el català 

aconsegueix assolir la consideració de llengua d’identificació per part de la població 

objecte d’estudi, que té com a llengua inicial o bé el castellà o bé una altra llengua. 

Les dades de l’enquesta indiquen que un 49,1 % de la població estrangera té 

com a llengua inicial el castellà, i un altre 49,1 % altres llengües o combinacions de 

llengües (taula 4.2). En canvi, els nascuts a la resta de l’Estat tenen el castellà com a 

llengua inicial en un 93,6 % de casos. Si s’observa, però, la procedència geogràfica, el 

96,1 % dels estrangers de països de parla hispànica tenen el castellà com a llengua 

inicial, superior al percentatge indicat dels nascuts a la resta de l’Estat. La resta de 

població estrangera de parla no hispànica té el castellà com a llengua inicial en un 

10,7 % de casos, mentre que un 86,8 % té com a llengua inicial altres llengües o com-

binacions de llengües. Les altres llengües més freqüents són l’àrab (27,8 %) i el roma-

nès (9,9 %). Gairebé el 5 % dels estrangers procedents de països de parla no hispàni-

ca tenen el portuguès com a llengua inicial, seguit del francès i el rus (4 %); més del 

3,5 % té l’anglès o el rus, i poc menys del 3 %, l’amazic.

Si es posa l’èmfasi en la nacionalitat, el 46,3 % d’individus de nacionalitat es-

trangera tenen com a llengua inicial el castellà, i un 52,7 % altres combinacions de 

llengües. Es tracta, doncs, d’uns percentatges força propers als que ja hem vist res-

pecte el lloc de naixement.

D’entre els nascuts a territoris de parla catalana, els que tenen un sol proge-

nitor nascut en territoris de parla catalana consideren la llengua inicial el català en 

un 37,5 %, mentre que aquest percentatge descendeix fins al 3,4 % en el cas de l’indi-

vidu nascut a territoris de parla catalana que té tots dos progenitors nascuts fora de 

territoris de parla.

Quant a la llengua d’identificació, el 85,4 % de persones nascudes a la resta de 

l’Estat i el 52,8 % de les nascudes a l’estranger consideren que és el castellà. S’observa que 

el percentatge de castellà com a llengua d’identificació és més baix que com a llengua 

inicial en el cas dels nascuts a la resta de l’Estat, mentre que entre els estrangers aquest 

percentatge augmenta (d’un 49,1 % de castellà com a llengua inicial a un 52,8 % com a 

llengua d’identificació).7 És evident que el percentatge d’identificació amb el castellà en-

tre els estrangers de parla hispànica (95,6 %) és molt superior al que han manifestat 

els estrangers de països de parla no hispànica (17,7 %), si bé entre aquests darrers aug-

menta 7 punts el percentatge de nascuts en països de parla no hispànica que tenen cas-

tellà com a llengua d’identificació respecte els que el tenen com a llengua inicial. S’obser-

va en aquest cas l’atracció del castellà per part dels estrangers de parla no hispànica.

Pel que fa al català, el percentatge de nascuts a la resta de l’Estat (7,6 %) i a 

l’estranger (3,2 %) que s’identifiquen amb el català és més gran que no pas el percen-

tatge dels que el tenen com a llengua inicial. Per tant, també el català presenta un 

poder d’atracció entre la població estrangera i de la resta de l’Estat.

7 Més endavant s’analitza amb més profunditat el pas de la llengua inicial a la d’identificació.



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 88

Taula 4.2. Llengua inicial i d’identificació segons el lloc de naixement. 2008 (%)

Llengua inicial Llengua d’identificació

Nascuts  

a la resta  

de l’Estat

Nascuts  

a 

l’estranger

Nascuts 

en un país 

de parla 

hispànica

Nascuts  

en un país de 

parla  

no hispànica

Nascuts  

a la resta  

de l’Estat

Nascuts  

a l’estranger

Nascuts 

en un país 

de parla 

hispànica

Nascuts  

en un país 

de parla  

no hispànica

Català  2,4  1,2  0,7  1,7  7,6  3,2  2,2  4,0

Català i castellà  0,9  0,5  0,2  0,8  6,2  2,3  1,3  3,1

Castellà 93,6 49,1 96,1 10,7 85,4 52,8 95,6 17,7

Altres llengües 

o combinacions
 3,1 49,1  3,0 86,8 0,7 41,8  1,0 75,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Base: nascuts a l’estranger (1.209).
Base: nascuts a la resta de l’Estat (1.671).
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.
Les dades ombrejades mostren l’existència de diferències significatives. Les diferències significatives estan calculades sobre la base del 
total poblacional.

També en el cas de la llengua d’identificació (com vèiem amb la llengua ini- 

cial), es pot comprovar la importància de l’origen geogràfic familiar a l’hora d’iden-

tificar-se amb el català. D’entre els nascuts en territoris de parla catalana, els que 

tenen un progenitor català s’identifiquen amb la llengua catalana en un 49,6 %; en 

canvi, s’hi identifiquen en un 17 % els que tenen tots dos progenitors nascuts fora de 

territoris de parla catalana. 

L’any d’arribada a Catalunya presenta també una influència important pel 

que fa a la identificació lingüística. Com més anys fa que van arribar a Catalunya, 

més alt és el percentatge d’identificació amb el català. Un 19,8 % dels que van arri-

bar entre el 1925-1958 s’identifiquen amb el català, un 6,5 % dels arribats entre 1958-

1978, i un 5,4 % dels vinguts entre 1979-1998.8 Destaca el fet que entre les persones 

arribades a Catalunya entre el 1925 i el 1958 hi ha 13,3 punts percentuals més que 

tenen el català com a llengua d’identificació que no pas els que el tenen com a llen-

gua inicial.

El gràfic 4.6 analitza el pas de la llengua inicial a la llengua d’identificació i 

recull totes les opcions de canvi i continuïtat.9 El gràfic mostra que el més freqüent 

és mantenir les llengües inicials. Així, en el cas de les persones nascudes a la resta 

de l’Estat, un 82,8 % mantenen el castellà així com ho fan les estrangeres en un 

46,5 % el castellà i en un 38,9 % les altres llengües. L’interès d’aquest apartat, però, és 

destacar les situacions de canvi de la llengua inicial a la d’identificació. Els nascuts 

a la resta de l’Estat adopten en un 11,4 % de situacions el català (sol o compartit), 

mentre que entre els estrangers ho fan un 3,8 %, i un 8,1 % adopten el castellà. S’ob-

serva, en primer lloc, una major atracció del català en el col·lectiu de persones nas-

cudes a la resta de l’Estat que no pas entre les estrangers.

8 Les dades referides als vinguts del 1999-2008 no són significatives per al càlcul.

9 Vegeu el capítol 3 del volum I, «Les llengües a Catalunya».
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Per últim, farem referència a la llengua habitual, és a dir, la que els individus 

parlen més sovint.10 

El castellà és la llengua habitual del 82,4 % dels nascuts a la resta de l’Estat i 

del 56,5 % dels estrangers (taula 4.2), 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. Els nascuts en països de parla 

no hispànica tenen el català com a llengua habitual en un 5,5 % de casos i el castellà 

descendeix fins al 25,6 % (contrasta així amb el 94,1 % entre els nascuts a països de 

parla hispànica). 

Pel que fa a l’origen familiar, destaca que el 46,1 % dels nascuts en territoris de 

parla catalana amb un progenitor que també hi ha nascut té el català com a llengua 

habitual, mentre que entre els que no tenen cap progenitor nascut en territoris de 

parla catalana, només un 15 % tenen el català com a llengua habitual.

De la mateixa manera que passa amb d’altres variables: com més anys fa que 

la població nouvinguda va arribar a Catalunya, més alt és el nivell de català com a 

llengua habitual (el 19,4 % entre els vinguts del 1925 al 1958, el 6,9 % entre els vinguts 

entre 1959 i 1978, el 4,9 % entre els arribats entre 1979 i 1998 i el 1,7 % entre els vin-

guts entre 1998 i 2008).

En aquest punt és interessant observar quin és el pas de llengua inicial a la 

llengua habitual entre les persones estrangeres. Atès que els estrangers de parla no 

hispànica no parlen cap de les dues llengües oficials del país, és possible que els si-

10 Per conèixer les característiques d’aquesta variable vegeu el capítol 3 del volum I , «Les llengües 
a Catalunya».
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Gràfic 4.6. De la llengua inicial a la llengua d’identificació segons el lloc 
de naixement. 2008

Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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gui inevitable adoptar una llengua diferent de la que tenen com inicial o d’identifi-

cació com a llengua d’ús habitual en la seva vida quotidiana a Catalunya. En aquest 

sentit, quina llengua o llengües adopten els estrangers de parla no hispànica com a 

llengua d’ús habitual a Catalunya? 

En primer lloc, la taula 4.3 mostra com el 49,5 % dels estrangers de parla no 

hispànica tenen altres llengües (ni català ni castellà) com a llengua habitual. Això 

vol dir que gairebé la meitat dels estrangers no es relacionen amb persones que par-

len català i castellà i que, per tant, només es relacionen amb persones de la seva 

comunitat. Quan s’analitzin els usos lingüístics per àmbits d’ús es veurà més en 

detall aquesta qüestió. 

En segon lloc, el 25,6 % dels estrangers de parla no hispànica tenen el castellà 

com a llengua habitual. Aquest percentatge és superior al percentatge d’estrangers 

de parla no hispànica que tenen el castellà com a llengua inicial (10,7 %) i com a llen-

gua d’identificació (17,7 %). En tercer lloc, el 10,6 % tenen el castellà i una altra llen-

gua diferent del català com a habitual; això vol dir, persones que adopten el castellà 

a més de la seva llengua com a llengua d’ús. Finalment, el 5,5 % tenen el català com 

a llengua habitual i el 4,4 % el català i el castellà. Per tant, es conclou que entre els 

estrangers de parla no hispànica hi ha, en primer lloc, l’adopció del castellà com a 

llengua d’ús habitual (24 punts de diferència entre les persones que tenien el caste-

llà com a llengua inicial sol o compartit i els que el tenen com a habitual). Tot i això 

s’apunta també una tendència a l’adopció del català sol o compartit amb el castellà i 

amb d’altres llengües (10 punts de diferència). Segurament, caldrà esperar un temps 

i els comportaments lingüístics de les segones generacions d’aquesta immigració 

per confirmar si aquesta tendència continua. 

Taula 4.3. Llengua habitual segons el lloc de naixement. 2008 (90%)

Nascuts a la resta 

de l’Estat

Nascuts 

a l’estranger

Tipus de país estranger

Nascuts en un 

país de parla 

hispànica

Nascuts en un 

país de parla no 

hispànica

Català  7,7  3,9  1,9  5,5

Català i castellà  9,1  3,4  2,1  4,4

Castellà 82,4 56,5 94,1 25,6

Català i altres llengües  0,0  0,5  0,0  0,9

Castellà i altres llengües  0,3  6,5  1,6 10,6

Català, castellà i altres llengües  0,0  0,8  0,0  1,5

Altres combinacions  0,0  1,1  0,0  2,0

Altres llengües soles  0,5 27,3  0,3 49,5

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

Base: persones nascudes a l’estranger (1.209)
Base: persones nascudes a la resta de l’Estat (1.671)
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.
Les dades ombrejades mostren l’existència de diferències significatives. Les diferències significatives estan calculades sobre la base del 
total poblacional.
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4.4. Usos lingüístics 

A continuació s’analitzen els usos lingüístics de la població nascuda fora de territo-

ris de parla catalana, a través de diverses perspectives. En primer lloc, s’exposa la 

mitjana d’ús del català; en segon lloc, s’analitza una variable d’ús global del català; 

en tercer lloc, una altra que distribueix la població en grups d’ús lingüístics i, final-

ment, es veu com es distribueixen el català, castellà i altres llengües pel que fa als 

usos en diferents àmbits (llar, relacions socials i com a consumidors o usuaris). Al-

hora s’analitza tant el lloc de naixement com l’origen familiar en funció dels usos 

lingüístics.

En primer lloc, els nascuts a la resta de l’Estat usen el català en un 22 % de 

mitjana, mentre que el estrangers en fan un ús del 12,2 %. No trobem grans diferèn-

cies d’ús mitjà entre els estrangers de parla hispànica (11,5 %) i els estrangers de 

parla no hispànica (12,8 %). Si bé aquesta variable ens permet fer una primera visu-

alització del fenomen, al llarg d’aquest apartat s’anirà aprofundint en la qüestió dels 

usos lingüístics i no només de l’ús del català.

Així, pel que fa al segon aspecte a analitzar, l’ús global del català,11 els nascuts 

a la resta de l’Estat usen només o sobretot el català en un 9,6 %, mentre que els es-

trangers tan sols un 3,4 % (davant del 50,8 % dels nascuts a territoris de parla cata-

lana). El major percentatge se situa entre els que l’utilitzen poc o gens: un 74,3 % dels 

nascuts a la resta de l’Estat i el 86,8 % dels estrangers. En aquest cas el fet de pertà-

nyer a un país de parla hispànica o no, tampoc aporta grans diferències pel que fa 

als usos globals del català: un 88,7 % dels hispans l’usa poc o gens, i un 85,2 % dels 

no hispans.

Si s’analitza l’origen geogràfic familiar destaca que les persones nascudes en 

territoris de parla catalana amb un progenitor que també hi ha nascut, usen només 

o sobretot el català en un 41,9 %. En canvi, si els dos progenitors són nascuts fora el 

percentatge descendeix fins al 15,6 %. La majoria d’aquest col·lectiu (52,7 %) afirma 

usar poc o gens el català.

Quant a l’any d’arribada a Catalunya, s’observa que l’ús escàs o nul del català 

augmenta com menys anys fa que s’ha arribat a Catalunya (gràfic 4.7). I tot i que l’ús 

preeminent del català augmenta com més anys fa de l’arribada a Catalunya, no hi ha 

cap onada migratòria que adopti un ús majoritari del català (ni tan sols els que fa 

més anys que van arribar).

S’observa la mateixa tendència quant a l’edat en què es va arribar a Catalu-

nya. Si bé podem afirmar que els que van arribar en edat escolar (dels 0 als 16) pre-

senten uns percentatges d’ús global del català més alts que els que van arribar en 

edat adulta, les dades no mostren un ús majoritari del català, sinó al contrari. De les 

persones que van arribar a Catalunya quan tenien entre 0 i 5 anys, un 19,8 % usa 

només o sobretot el català; de les que tenien entre 6 i  11 anys, un 13,8 %, i de les que 

tenien entre 12 i 16 anys, un 11,2 %. 

11 Variable d’ús global del català: 1. Poc o gens (del 0 al 33 %); 2. Català igual que una altra o altres 
llengües (del 33,4 al 66,6 %); i 3. Només o sobretot català (del 66,7 al 100 %).
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A continuació es caracteritzarà la població nascuda fora de territoris de parla 

catalana segons el grup d’ús lingüístic al qual pertanyen: els parlants predominants de 

català (ús predominant del català), els parlants habituals de català (pràctica usual del ca-

talà menys sistemàtica que en el cas dels predominants), els parlants alternadors de cata-

là i castellà (passen del català al castellà i a l’inrevés amb molta freqüència), els parlants 

predominants de castellà (ús majoritari o exclusiu del castellà) i els parlants al·loglots (com-

binen la seva o seves llengües inicials amb el castellà però quasi no usen el català).12

Els nascuts a la resta de l’Estat pertanyen majoritàriament (69,7 %) al grup 

dels parlants predominants de castellà, mentre que els nascuts a l’estranger es repartei-

xen entre els parlants al·loglots (44,6 %) i els parlants predominants de castellà (43 %). Els 

estrangers nascuts en un país de parla hispànica pertanyen en un 85,9 % al grup dels 

parlants predominants de castellà, mentre que els nascuts a països de llengua no hispà-

nica se situen en un 79,5 % al grup dels parlants al·loglots.

L’origen geogràfic familiar ens permet veure diferències importants en la distri-

bució dels diferents grups d’ús lingüístic. Així, els nascuts en territoris de parla catalana 

amb un progenitor que també hi ha nascut tenen una distribució més homogènia entre 

els grups: un 33,2 % pertanyen al grup dels parlants habituals de català, un 23,4 % al dels 

parlants alternadors de català i castellà, un 22,6 % al dels parlants predominants de català i un 

20,5 % al dels parlants predominants de castellà. En canvi, els nascuts en un territori de 

parla catalana amb els dos progenitors nascuts fora se situen en un 46,3 % entre els 

parlants predominants de castellà, en un 28 % entre els parlants alternadors de català i castellà 

i en un 23,8 % entre els parlants habituals de català. Per tant, el fet de tenir un progenitor 

nascut en territoris de parla catalana fa que s’aproximin als grups d’ús del català.

12 Per conèixer les característiques d’aquesta variable vegeu el capítol 6 del volum I, «Els grups 
segons els usos lingüístics».
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Gràfic 4.7. Ús global del català segons l’any d’arribada a Catalunya. 2008

Base: nascuts a la resta d’Espanya i a l’estranger (2.880)
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Per finalitzar aquest apartat s’analitzen els usos lingüístics en diferents 

àmbits (a la llar, en àmbits socials i en àmbits de consum). Tot i que no s’han 

exposat totes les variables d’àmbits d’ús preguntades a l’enquesta, sí que és inte-

ressant observar alguns dels àmbits més rellevants per tal de veure si hi ha dife-

rències.

El gràfic 4.8 mostra els usos lingüístics a la llar, amb els amics en general, amb 

els veïns, a la feina, als bancs i caixes i amb els metges, entre els nascuts a la resta 

de l’Estat. El gràfic 4.9 mostra els usos lingüístics entre els mateixos àmbits però 

entre els estrangers, per tal de veure les diferències entre ambdós col·lectius.
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Gràfic 4.8. Usos lingüístics segons l’àmbit d’ús entre els nascuts a la resta 
de l’Estat. 2008

Base: nascuts a la resta de l’Estat espanyol (1.671)
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Gràfic 4.9. Usos lingüístics segons l’àmbit d’ús entre els nascuts a l’estranger. 2008

Base: nascuts a l’estranger (1.209).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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La comparació dels dos gràfics revela un major ús del català entre els nascuts 

a la resta de l’Estat en tots els àmbits mostrats. És, però, en l’àmbit públic on el cata-

là és més usat; destaca el 18,3 % d’ús de català només o sobretot als bancs i caixes 

(que arriba al 28,4 % si es suma els que parlen català i castellà igual), i el 17 % amb 

els companys de feina (36,2 % amb català i castellà igual) entre els nascuts a la resta 

de l’Estat. 

Els estrangers, en canvi, usen menys el català en tots els àmbits. Tampoc en 

l’àmbit públic no mostren un augment significatiu de l’ús del català: als bancs i cai-

xes és on l’ús del català és més gran i no s’arriba al 10 % d’ús de català només o so-

bretot i al 17,2 % si se suma els que usen català i castellà igual. Allò que diferencia els 

estrangers és l’ús d’altres llengües, en l’àmbit més privat com a la llar (39,9 %), amb 

les amistats (31,3 %) i, fins i tot, amb els companys de feina (9,8 %) i amb el veïnat 

(5,1 %), àmbits que en alguns casos poden estar formats per persones del seu propi 

col·lectiu. En canvi, a bancs i caixes i al metge l’ús d’altres llengües és pràcticament 

inexistent i l’ús del castellà només o sobretot supera el 80 %.

Així doncs, els usos lingüístics segons els àmbits segueixen confirmant que la 

llengua que adopten els estrangers per a l’ús públic, en general i en primer lloc, és el 

castellà.

4.5. Actituds i percepcions

Es tractarà aquí el tema de les actituds i les percepcions envers la llengua catalana 

dels nascuts fora de territoris de parla catalana. Aquest és un apartat important, ja 

que pot servir per veure si les actituds envers la llengua poden influir en la resta dels 

aspectes que s’han anat analitzant al llarg del capítol. 

En primer lloc, es tractaran dues situacions hipotètiques com són la reacció 

de l’individu si s’adreça en català i li contesten en castellà, i la contrària, si s’adreça 

en castellà i li responen en català. En segon lloc, s’avaluarà quines llengües els agra-

daria parlar en el futur. Per últim, es farà esment a un altre aspecte important de la 

llengua com és l’interès a aprendre català i el fet o no d’haver-se format en un curs 

de català per adults. Així, es podrà copsar quin és el col·lectiu més predisposat a 

augmentar els seus coneixements de llengua catalana.

En l’anàlisi sobre la reacció si l’individu s’adreça en català i li contesten en 

castellà, i la contrària, si s’adreça en castellà i li responen en català, es comprova que 

tant els nascuts a la resta de l’Estat com els nascuts a l’estranger tendeixen a l’adap-

tació lingüística en ambdues situacions (tal i com fan els autòctons).

D’entre la població que sap parlar català, un 78,6 % dels nascuts a la resta de 

l’Estat i un 71,5 % dels estrangers continuen la conversa en castellà si s’adrecen en 

català i l’interlocutor els respon en castellà. Ara bé, atès l’alt percentatge de població 

que no sap parlar català entre els nascuts a l’estranger i els nascuts a la resta de 

l’Estat, és interessant analitzar aquesta pregunta tenint en compte el total de la po-

blació i no només la població que sap parlar català. Així, el 50,6 % dels nascuts a la 

resta de l’Estat no inicien mai la conversa en català —o bé perquè no el saben parlar 

(42,5 %) o bé perquè declaren que no ho fan mai (8,1 %)— i el 45,2 % s’adapten al cas-

tellà si s’adrecen en català i l’interlocutor els respon en castellà (gràfic 4.10). Entre els 
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nascuts a l’estranger, el 69,5 % mai no comença una conversa en català —o bé perquè 

no el saben parlar (61,3 %) o bé perquè declaren que no ho fan mai (8,2 %)— i el 27,7 % 

continua la conversa en castellà quan s’han adreçat en català i li han contestat en 

castellà. Aquests percentatges són similars tant si l’estranger ha nascut en un país 

de parla hispànica com si no.

En canvi, quan la conversa s’inicia en castellà i l’interlocutor respon en català 

les reaccions entre aquests col·lectius són diferents. El 54 % dels nascuts a la resta 

de l’Estat continuen la conversa en castellà —o bé perquè no saben parlar català 

(42,3 %) o bé perquè segueixen parlant en castellà, demanen si li poden parlar en 

castellà o interrompen la conversa (11,7 %)— i el 45,3 % s’adapten al català del seu 

interlocutor. El 71,2 % dels nascuts a l’estranger continuen la conversa en castellà i 

el 28 % s’adapten al català.

Respecte l’any d’arribada a Catalunya, els que van arribar fa més temps (del 

1925 al 1958) són els que canvien en major proporció (83,6 %)13 al català si s’adrecen 

a algú en castellà i aquest els respon en català. Així com també són els que en menor 

mesura segueixen la conversa en castellà o demanen que se’ls parli en castellà 

(un 14,1 % respecte del 23 % dels arribats entre el 1979 i el 1998) quan algú se’ls adre-

ça en català.

L’edat d’arribada a Catalunya ens mostra que els vinguts dels 0 als 5 anys, i 

dels 6 als 11, presenten percentatges menors de manteniment del castellà i percen-

tatges superiors de canvi del castellà al català.

13 Entre els que saben parlar català.
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Gràfic 4.10. Reacció si s’adreça en català i li responen en castellà segons el lloc 
de naixement. 2008

Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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El gràfic 4.12 mostra quines llengües els agradaria parlar en un futur als nas-

cuts a la resta de l’Estat i als estrangers. Els primers afirmen en un 47,3 % que els 

agradaria parlar igual català i castellà, i en un 38 % el castellà només o sobretot (no-

més un 10,2 % voldrien parlar només o sobretot el català). Als estrangers els agrada-

ria parlar tant català com castellà en un 43,8 %, i en segon lloc altres combinacions 

de llengües (24,6 %) entre les quals l’opció escollida de forma més freqüent és català, 

castellà i altres i llengües (poc més d’un 15 %).
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Gràfic 4.11. Reacció si s’adreça en castellà i li responen en català segons el lloc 
de naixement. 2008

Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Gràfic 4.12. Llengua que li agradaria parlar en el futur segons el lloc 
de naixement. 2008

Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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Així, tot i que entre els nascuts a la resta de l’Estat i a l’estranger no existeix la 

voluntat d’usar de manera majoritària el català exclusivament en un futur, sí que és 

majoritari incloure’l com una opció més entre les llengües que es desitja parlar en el 

futur: el 61,9 % dels nascuts a la resta de l’Estat i el 70,4 % dels estrangers (75,9 % dels 

nascuts en països de parla hispànica i el 65,8 % dels nascuts en països de parla no 

hispànica) el consideren com una opció més entre les llengües que desitjarien parlar 

en el futur a Catalunya. Per tant, es projecta una societat multilingüe sobretot entre 

la població estrangera.

L’origen geogràfic familiar té una important influència en el cas dels nascuts 

(ells i un progenitor) a territoris de parla catalana. Aquests voldrien usar només o 

sobretot el català en un 39,8 %, enfront del 18,5 % dels que tenen els dos progenitors 

de fora. Cal dir que ambdós grups preferirien, però, usar de forma igualitària el ca-

talà i el castellà (un 44,9 % els primers, i un 54,7 % els segons).

Com s’ha vist anteriorment, també en aquest cas l’edat d’arribada a Catalu-

nya té influència respecte la voluntat d’usar el català de forma exclusiva o de fer-ho 

igualitàriament amb el castellà. Tot i això, els percentatges d’ús igual del català i el 

castellà representen al voltant del 50 % dels vinguts entre els 0 i els 15 anys, mentre 

que els percentatges d’ús només o sobretot del català es troben entre el 14,8 i el 17 % 

en aquesta franja d’edat.

4.6. Interès a aprendre català 14

Per últim, es tracta l’interès que tenen a aprendre la llengua catalana les persones 

no nascudes en territoris de parla catalana, i si ja han fet algun curs de català. Un 

70,5 % dels estrangers tenen interès a aprendre català o millorar-ne els coneixe-

ments, mentre que només mostren aquest interès un 36,2 % dels nascuts a la resta 

de l’Estat (percentatge semblant al 38 % dels nascuts en territoris de parla catalana). 

D’entre els estrangers, els nascuts a països de parla hispànica mostren més interès 

(78,5 %) que no pas els de països parla no hispànica (64 %). En referència a l’any d’ar-

ribada a Catalunya, com menys temps fa que van arribar, més interès tenen a apren-

dre la llengua: el 41,2 % dels migrats entre 1959 i 1978, el 51,7 % dels migrats del 1979 

al 1998 i el 77,1 % dels migrats més recentment.

Pel que fa a la realització de cursos de català, el 13,8 % dels nascuts a la resta 

de l’Estat han realitzat alguna vegada un curs de català per a adults —percentatge 

similar al de nascuts a territoris de parla catalana (13,4 %)—, i els estrangers obte-

nen un percentatge de realització de cursos de català per adults lleugerament supe-

rior (19,9 %). I són els estrangers de països de parla hispànica els que afirmen haver 

fet més cursos (un 23,7 %, respecte el 16,9 % dels de països de parla no hispànica).

14 Podeu llegir més d’aquesta qüestió en el capítol 7 d’aquest mateix volum, «L’aprenentatge de 
català dels adults a Catalunya».
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4.7. Conclusions

El lloc de naixement i l’origen geogràfic familiar són les variables que més condicio-

nen els coneixements i usos lingüístics de la població adulta resident a Catalunya. 

Com a resultat, entre els nascuts fora de territoris de parla catalana hi ha un dèficit 

important de coneixement 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 parla no hispànica, el percentatge amb coneixements baixos és 

més gran (69,2 %) que entre els nascuts a Hispanoamèrica (66,5 %). No obstant això, 

entre els nascuts a països de parla no hispànica que tenen coneixements de català 

n’hi ha més que assoleixen un nivell alt de competència (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 his-

pànica declaren tenir coneixements alts de castellà (50,7 %). El 27,9 % no en tenen 

coneixements.

Hi ha una forta relació entre els coneixements de català assolits per la pobla-

ció immigrada i l’any i edat d’arribada a Catalunya. Les persones que han arribat 

amb menys de 12 anys i a més entre els anys 1979 i 1998 són les que presenten un 

nivell de coneixement del català més alt, atesa la importància de l’escola per a l’as-

soliment de coneixements de català.

La majoria de població manté com a llengua d’identificació la seva llengua 

inicial (el 82,8 % dels nascuts a la resta de l’Estat i el 85,4 % de les persones nascudes 

a l’estranger). Tot i això, entre els nascuts 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 altres llengües d’inici, més que no pas 

l’adopció del català (3,8 %).

És important destacar la influència dels anys que fa que es viu a Catalunya: 

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’identifiquen amb el català 13,3 punts 

percentuals 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 % de les estrangeres; 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, es conclou que entre els estrangers de parla no hispànica hi ha, en 

primer lloc, l’adopció del castellà com a llengua d’ús habitual (24 punts de diferència 

entre les persones que tenien el castellà com a llengua inicial sol o compartit i els 

que el tenen com habitual). Tot i això s’apunta també una tendència a l’adopció del 

català sol o compartit amb el castellà i amb d’altres llengües (10 punts de diferència). 

Segurament, caldrà esperar un temps i els comportaments lingüístics de les sego-

nes generacions d’aquesta immigració per confirmar si aquesta tendència continua. 

Quant als grups d’ús lingüístic, els nascuts a la resta de l’Estat pertanyen ma-

joritàriament (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 parlants 

predominants de castellà (43 %). No obstant això, entre els nascuts a la resta de l’Estat, 

el 13,4 % són parlants habituals de català i el 14,5 % alternadors entre català i caste-
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llà. 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 a favor 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. Destaca 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 comercials (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.

Les llengües que voldrien parlar en un futur els nascuts a la resta de l’Estat 

són en un 47,3 % igual el català que el castellà, i en un 38 % el castellà només o sobre-

tot. Als nascuts a l’estranger els agradaria parlar tant català com castellà (43,8 %) i 

en segon lloc altres combinacions de llengües (24,6 %) entre les quals l’opció escolli-

da de forma més freqüent és català, castellà i altres llengües (poc més d’un 15 %). 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 existeix la voluntat d’usar de ma-

nera majoritària el català exclusivament en un futur. 

El 70,5 % dels estrangers tenen interès 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 al 16,9 % dels de països de parla no hispànica).
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Capítol 5: Llengua i territori

5.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar els coneixements de català, els usos lingüís-

tics i altres variables sociolingüístiques de la població des del punt de vista territo-

rial. És a dir, caracteritzar els territoris des d’un punt de vista sociolingüístic.

Les agrupacions territorials en què es divideix Catalunya són els set àmbits 

territorials establerts per la Llei 1/1995, de 16 de març, del pla territorial general de 

Catalunya. A més d’aquests set àmbits territorials s’ha considerat oportú distingir 

la ciutat de Barcelona de la resta de l’Àmbit Metropolità.

No obstant això, cal tenir en compte que a partir de l’any 2010 els àmbits ter-

ritorials catalans han estat reorganitzats. La nova classificació preveu els vuit àm-

bits territorials següents: Metropolità, Comarques Gironines, Camp de Tarragona, 

Terres de l’Ebre, Comarques Centrals, Ponent, Alt Pirineu i Aran i Penedès. Atès que 

l’EULP es va dur a terme durant el 2008, les dades tractades al capítol no poden re-

flectir aquesta nova organització territorial per manca de dades en determinats 

territoris.

Així doncs, els àmbits territorials que es consideren en aquest capítol estan 

estructurats de la manera següent:

•   Barcelona ciutat

•   Resta de l’Àmbit Metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès 

(excepte Barcelona ciutat), el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el 

Vallès Oriental.

•   Comarques Gironines: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Giro-

nès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

•   Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de 

Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

•   Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

•   Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

•   Comarques Centrals: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

•   Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, 

el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.
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Catalunya, segons dades de l’any 2009,1 tenia una població total de 6.355.569 

persones de 15 anys i més, concentrades majoritàriament a la resta de l’Àmbit 

Metropolità (44,5 %) i a Barcelona ciutat (22,5 %). Aquesta és una característica 

molt important de la distribució territorial de la població a Catalunya. A més, el 

percentatge més gran de població adulta nascuda fora de Catalunya es troba a Bar-

celona ciutat (44,8 %) i al Camp de Tarragona (45 %), seguit de la resta de l’Àmbit 

Metropolità (43,6 %) i de les Comarques Gironines (40,6 %). Per contra, els menors 

percentatges es localitzen a les Terres de l’Ebre (31,1 %) i a les Comarques Centrals 

(30,5 %).

No obstant això, atenent a l’origen de la població nascuda fora de Catalunya, 

se’ns presenten escenaris desiguals. Així, el mapa 5.3 ens mostra que la major con-

centració de població nascuda a la resta de l’Estat espanyol es troba a la resta de 

l’Àmbit Metropolità (27,8 %) i al Camp de Tarragona (24,9 %), seguida de Barcelona 

ciutat (23 %), mentre que la menor concentració es troba a Ponent (14,5 %) i a les Ter-

res de l’Ebre (10,7 %).

Pel que fa a la població estrangera (vegeu el mapa 5.4), l’àmbit territorial 

que concentra una major proporció de població de 15 anys o més nascuda a l’es-

tranger és el de les Comarques Gironines (23,4 %), seguida de Barcelona ciutat  

(21,9 %), les Terres de l’Ebre (20,4 %) i el Camp de Tarragona (20,1 %). En aquest cas, 

l’àmbit amb la menor proporció de població estrangera és el de les Comarques 

Centrals (13 %).

1 Idescat. Padró de 2009.

Alt Pirineu i Aran

Terres
de l’Ebre

Camp de
Tarragona

Barcelona
Ciutat

Resta de
l’Àmbit Metropolità

Àmbit de Ponent

Comarques 
Gironines

Comarques Centrals

Mapa 5.1. Àmbits territorials i Barcelona ciutat



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 102

5.2. La divisió territorial i les variables sociolingüístiques: 
una anàlisi comparativa

En el present apartat es mostren els resultats de les principals variables en relació 

amb l’ús de la llengua catalana però també el coneixement del català, els usos lin- 

güístics particulars, l’atracció i la transmissió lingüístiques i determinades actituds 

Mapa 5.2. Percentatge de població nascuda fora de Catalunya segons l’àmbit 
territorial. 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’idescat, padró continu 2009.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, padró continu 2009.

Mapa 5.3. Percentatge de població nascuda a la resta de 
l’estat segons l’àmbit territorial i Barcelona ciutat. 2009

Mapa 5.4. Percentatge de població nascuda a l’estranger 
segons l’àmbit territorial i Barcelona ciutat. 2009
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lingüístiques. L’objectiu és poder classificar i jerarquitzar els territoris en funció 

dels usos lingüístics i d’altres variables sociolingüístiques. 

En primer lloc, es mesura el percentatge d’individus que cada àmbit territo- 

rial té per a la categoria de “nivell alt de coneixements de català”. Els àmbits terri- 

torials amb els coneixements de català més alts són les Comarques Centrals (56,3 %), 

l’Alt Pirineu i Aran (54,5 %) i Ponent (51,9 %).

En un segon nivell, però també amb valors per sobre la mitjana, se situen les 

Comarques Gironines i el Camp de Tarragona, on la població amb coneixements alts 

de català representa el 48,3 % i el 47,8 % respectivament.

Per últim, destaquen Barcelona ciutat, la resta de l’Àmbit Metropolità i les 

Terres de l’Ebre com els àmbits territorials amb un coneixement del català més baix. 

Els volums de població amb coneixements alts de català en aquests àmbits es re- 

dueix al 43,1 % a Barcelona ciutat, el 42,4 % a la resta de l’Àmbit Metropolità i el 42,4 % 

a les Terres de l’Ebre. A més, a la resta de l’Àmbit Metropolità es troba la major pro-

porció de població sense coneixements o amb coneixements baixos (31 %).

Quant a la llengua inicial, el mapa 5.5 ens mostra com els diferents pesos de 

la població catalanoparlant inicial als diferents àmbits territorials generen, a grans 

trets, quatre grups territorials.

Així, s’observa que l’àmbit territorial amb una major pes del català, sol o com-

partit amb el castellà, com a llengua inicial és les Terres de l’Ebre (67 %).

Un segon grup territorial és el format per l’Àmbit de Ponent i l’Alt Pirineu i 

Aran, amb un pes del català com a llengua inicial d’entre el 55 % i el 65 %.

El segueixen les Comarques Centrals i les Comarques Gironines, on el ca- 

talà és present en la llengua inicial en el 52,4 % i el 48 % de la població, respecti- 

vament.

El conjunt format pel Camp de Tarragona, la resta de l’Àmbit Metropoli- 

tà i Barcelona ciutat constitueixen el grup amb un menor pes del català, inferior 

al 44 %.
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Gràfic 5.1. Coneixement de català segons l’àmbit territorial. 2008
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Taula 5.1. Llengua inicial segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Llengua inicial TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres 

de l’Ebre

Àmbit 

de Ponent

Comarques 

Centrals

Alt 

Pirineu 

i Aran

Català 31,7 28,5 22,8 44,7 29,7 65,1 57,6 50,5 54,2

Català i 

castellà
 3,8  5,3  3,7  3,3  5,4  1,9  1,3  1,9  1,4

Castellà 55,1 56,1 66,9 37,6 51,6 18,9 27,6 40,1 28,9

Altres 

llengües o 

combinacions

 9,3 10,1 6,6 14,3 13,3 14,1 13,6  7,5 15,4

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.

En analitzar el pes del català com a llengua d’identificació, el mapa ens dibui-

xa una realitat força diferent a la descrita en relació amb la llengua inicial.

El conjunt d’àmbits territorials on la presència del català supera el 65 % 

s’amplia; està constituït per les Terres de l’Ebre, l’Àmbit de Ponent i les Comarques 

Centrals.

L’Alt Pirineu i Aran, per la seva banda, es manté dins del grup territorial amb 

una presència del català entre el 55 % i el 65 %, juntament amb les Comarques Giro-

nines.

En els nivells inferiors al 44 % tan sols roman la resta de l’Àmbit Metropoli- 

tà (37,3 %).

Mapa 5.5. Percentatge de català, i de català i castellà igual en la llengua inicial 
segons l’àmbit territorial. 2008
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Taula 5.2. Llengua d’identificació segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Llengua 

d’identificació
TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres 

de l’Ebre

Àmbit  

de Ponent

Comarques 

Centrals

Alt 

Pirineu 

i Aran

Català 37,2 34,8 27,4 51,1 36,2 71,6 62,6 57,5 59,0

Català i castellà 8,8 9,7 9,9  7,5  7,8  1,9  4,0  7,9  4,1

Castellà 46,5 48,2 57,6 29,3 44,9 13,9 21,2 28,7 23,1

Altres llengües 

o combinacions
 7,4  7,3  5,1 12,1 11,1 12,6 12,1  5,9 13,8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.

Aquest expandiment del grup territorial amb major presència del català (i del 

català i castellà igual) es fa encara més evident en relació amb la llengua habitual 

(mapa 5.7).

Tant és així que el conjunt format pels àmbits territorials amb una presència 

del català superior al 65 % passa de tres en la llengua d’identificació a quatre en la 

llengua habitual. Concretament, aquests territoris són les Terres de l’Ebre, l’Àmbit 

de Ponent, les Comarques Centrals i l’Alt Pirineu i Aran.

Pel que fa a la resta de territoris, no es produeixen variacions en comparar la 

llengua d’identificació amb l’habitual.

Mapa 5.6. Percentatge de català, i de català i castellà igual en la llengua 
i d’identificació segons l’àmbit territorial. 2008
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Taula 5.3. Llengua habitual segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Llengua habitual TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres  

de l’Ebre

Àmbit  

de 

Ponent

Comarques 

Centrals

Alt 

Pirineu 

i Aran

Català 35,6 31,6 25,9 50,9 33,1 72,8 64,4 56,7 60,1

Català i castellà 11,9 14,0 13,2 9,3 11,8  2,9  5,0  9,5  7,3

Castellà 45,9 48,9 56,2 29,0 45,1 14,5 19,1 27,8 21,6

Altres llengües o 

combinacions
 6,5  5,5  4,7 10,8 10,0  9,8 11,5  6,1 11,0

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.

Quant als usos lingüístics en les relacions interpersonals, malgrat que s’hi 

aprecien dos grans grups sociolingüístics (parlants predominants de català i parlants 

predominants de castellà), afloren les majors diferències entre els diversos àmbits ter-

ritorials.

A grans trets, s’observa un grup amb un ús elevat del català format per les Ter-

res de l’Ebre, Ponent i les Comarques Centrals; un grup intermedi format per les Co-

marques Gironines i l’Alt Pirineu i Aran i un grup de baix ús del català constituït per 

la ciutat de Barcelona, la resta de l’Àmbit Metropolità i el Camp de Tarragona.

A nivell concret, s’adverteix com aquesta estratificació es manté si atenem a 

les relacions amb amics, companys, a la feina, amb els veïns, amb la parella i a la 

llar. Els usos més alts de català en aquests àmbits es produeixen a les Terres de 

l’Ebre i els més baixos a la resta de l’Àmbit Metropolità.

Mapa 5.7. Percentatge de català, i de català i castellà igual en la llengua habitual 
segons l’àmbit territorial. 2008
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Taula 5.4. Ús del català* en les relacions interpersonals segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Ús del 

català
TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta de 

l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp de 

Tarragona

Terres de 

l’Ebre

Àmbit de 

Ponent

Comarques 

Centrals

Alt Pirineu 

i Aran

Amics 50,5 48,5 41,5 65,0 49,6 76,6 71,6 69,2 68,5

Companys 69,1 65,6 60,6 86,4 75,3 89,5 86,0 86,5 81,9

Feina 52,7 49,0 46,0 64,6 52,6 72,8 71,5 70,6 67,1

Veïns 49,3 49,2 38,0 66,3 49,3 76,5 72,1 70,2 69,1

Parella 30,4 26,2 22,0 46,9 27,7 60,2 52,8 48,7 50,3

Llar 43,6 42,1 34,0 57,3 43,5 70,5 66,7 62,8 63,4

* Inclou les categories “Català només o sobretot” i “Igual català que castellà”.
Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

Segons la distribució dels percentatges d’aquestes variables, i d’algunes varia- 

bles relacionades amb la competència lingüística en català i amb l’ús global que en 

fa la població, es defineixen els cinc grans grups sociolingüístics que s’han explicat 

al volum I d’aquesta publicació:2 parlants predominats de català ; habituals de 

català;3 alternadors de català4 i castellà; predominants de castellà; i parlants al·loglots.

Taula 5.5. Grups d’ús lingüístic segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Grups d’ús 

lingüístic
TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres  

de l’Ebre

Àmbit de 

Ponent

Comarques 

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 verd són poc significatives per al càlcul.

2 Vegeu el capítol 6, «Els grups segons els usos lingüístics» a Enquesta d’usos lingüístics de la pobla- 
ció 2008: anàlisi. Volum I Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüís- 
tics consultable a <http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/ 
arxius/8_EULP_2008.pdf>.

3 Persones que usen predominantment el català, parlant-lo només o sobretot en tots els àmbits.

4 Instal·lats en una pràctica usual del català, tot i que menys sistemàtica que en el cas dels pre- 
dominants.
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El repartiment territorial d’aquests diferents grups d’ús lingüístic presenta 

un escenari en el qual la presència dels parlants predominants de català és majoritari a 

Ponent (41,1 %) i a les Terres de l’Ebre (40,8 %). Per la seva banda, els parlants predomi-

nants de castellà presenten percentatges superiors al 35 % a la resta de l’Àmbit Metro-

polità i a Barcelona ciutat (45,8 % i 35 %, respectivament).

Pel que fa a l’hàbit lingüístic d’acomodar-se o no a la llengua de l’interlocutor, 

resulta interessant analitzar què fan els parlants quan fan una pregunta en català i 

obtenen una resposta en castellà. L’actitud majoritària, a nivell global, és la d’adap-

tar-se a la llengua de l’altre i, per tant, continuar la conversa en castellà (el 79,1 % 

dels enquestats afirmen actuar d’aquesta manera). 

El comportament majoritari, per cadascun dels àmbits territorials estudiats, 

és el mateix: continuar la conversa en castellà. No obstant això, cal tenir en compte 

que en alguns àmbits territorials s’observa més fidelitat a la pròpia llengua que en 

d’altres. A les Comarques Gironines, Terres de l’Ebre, Ponent, Camp de Tarragona, i 

les Comarques Centrals, entre un 19 % i un 27 % de la població afirma seguir la con-

versa en català o minoritàriament demana si li poden parlar en català o molt mino-

ritàriament  interromp  la conversa. Són uns percentatges  relativament alts si els 

comparem amb els de la resta d’àmbits territorials, els quals no arriben al 15 %.

També destaca els cas de la resta de l’Àmbit Metropolità, territori en el qual es 

concentra un percentatge relativament elevat d’individus que no s’adrecen mai a 

ningú en català (8,2 %).

Taula 5.6. Hàbit lingüístic quan, en preguntar en català, li responen en castellà segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Actitud lingüística TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres 

de l’Ebre

Àmbit  

de Ponent

Comarques 

Centrals

Alt Pirineu 

i Aran

Segueix parlant en 

català, demana si 

li poden parlar en 

català o interromp 

la conversa

14,4  9,6 10,1 26,6 22,0 25,2 22,4 19,4 14,5

Continua la 

conversa en castellà
79,1 83,3 81,7 67,6 72,9 72,2 75,7 77,7 81,3

Mai s’adreça a 

ningú en català
 6,5  7,1  8,2  5,8  5,0  2,7  1,9  2,9  4,2

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Una manera de conèixer quina fortalesa pot tenir una llengua a mitjà i a llarg 

termini consisteix a preguntar quina és la llengua que els agradaria parlar en el fu-

tur. Dins del global català, el 73,3 % de la població enquestada afirma que voldria 

poder parlar en català només o sobretot (33,1 %) o igual català que castellà (40,2 %).

L’anàlisi a nivell territorial presenta, no obstant això, resultats diversos. Les 

Terres de l’Ebre (57,7 %), les Comarques Centrals (50,7 %), l’Alt Pirineu i Aran (50,3 %), 

les Comarques Gironines i Ponent (49 % en ambdós casos) es presenten com els dos 
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territoris on més estesa està l’actitud de voler parlar català només o sobretot en el 

futur. Barcelona ciutat i la resta de l’Àmbit Metropolità són els territoris amb més 

percentatge de persones que voldrien parlar igual català que castellà (entorn del 43 % 

de la població). També a la resta de l’Àmbit Metropolità i al Camp de Tarragona es 

troben percentatges més alts pel que fa a persones que voldrien parlar castellà no-

més o sobretot (entorn del 21 %).

Taula 5.7. Llengua que li agradaria parlar en un futur segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Usos lingüístics 

futur
TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres 

de l’Ebre

Àmbit 

de Ponent

Comarques 

Centrals

Alt Pirineu 

i Aran

Català només o 

sobretot
33,1 28,6 26,3 49,0 29,5 57,7 49,0 50,7 50,3

Igual català que 

castellà
40,2 43,0 43,5 30,1 42,8 20,8 33,8 34,3 25,6

Castellà només 

o sobretot
17,4 16,6 21,6  9,4 20,9 6,6 10,8  9,4 12,2

Altres llengües 

o combinacions
 9,3 11,9  8,6 11,4  6,9 14,9  6,3  5,6 11,9

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.

Quant a la capacitat d’atracció del català, si s’analitza el total de la població 

(taula 5.8), s’observa com la capacitat d’atracció del català a Barcelona ciutat és esta-

dísticament significativament més alta que a la resta de territoris. El 14,6 % dels re-

Taula 5.8. Atracció lingüística (pas de la llengua inicial a la llengua d’identificació) segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Atracció lingüística TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 

ciutat

Resta  

de l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 

Gironines

Camp  

de Tarragona

Terres 

de l’Ebre

Àmbit 

de Ponent

Comarques 

Centrals

Alt Pirineu 

i Aran

Adopten el català (sol o 

compartit)
13,2 14,6 13,4 13,2 11,5 9,0  9,0 14,6  9,6

Adopten el castellà 

des del català o altres 

llengües

 4,2 5,8  4,0  4,6  3,5  2,0  2,7  3,6  3,3

Mantenen el català 29,8 26,4 20,9 42,3 28,8 64,3 56,3 48,8 51,8

Mantenen el castellà 43,8 44,5 54,9 26,7 42,3 12,2 19,3 26,7 20,7

Mantenen altres llengües  6,8 6,0  4,7 11,7 10,3 12,4 12,1 5,2 12,4

Altres situacions 

(mantenen català i 

castellà, etc.)

 2,2 2,7  2,2  1,5 3,6  0,2  0,6  1,1  2,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les dades ombrejades mostren diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd són poc significatives per al càlcul. 
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sidents a Barcelona ciutat ha adoptat el català com a llengua d’identificació tot i no 

tenir-la com a llengua inicial. Alhora també és el territori on significativament més 

persones han adoptat el castellà des del català o des d’altres llengües (aquesta últi-

ma és la situació majoritària). 

Els àmbits on més es manté el català com a llengua d’identificació són les Co-

marques Gironines, les Terres de l’Ebre, Ponent, Comarques Centrals i l’Alt Pirineu i 

Aran. Per contra, l’àmbit on més es manté el castellà com a llengua d’identificació és 

la resta de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

Els àmbits territorials amb el poder d’atracció del català estadísticament més 

gran, entès com la capacitat que té una llengua d’atreure nous parlants que s’identifi-

quin amb ella, tenint en compte només la població no catalanoparlant inicial, són les 

Comarques Centrals i les Comarques Gironines (gràfic 5.2). El 29,5 % i el 23,8 % de les 

poblacions respectives d’aquests àmbits territorials han adoptat el català com a llengua 

d’identificació.5 El fet de no tenir en compte la població catalanoparlant inicial respon a 

l’objectiu d’eliminar els efectes estructurals que tenen sobre l’anàlisi les diferents pro-

porcions entre catalanoparlants i no catalanoparlants de cadascun dels territoris estu-

diats. Per posar un exemple: si tenim en compte tota la població, el percentatge d’indi-

vidus que adopten el català tendirà a ésser més alt en els llocs on la concentració de 

població no catalanoparlant inicial és més alta. Així, fent una anàlisi global, hom podria 

fer-se la idea que Barcelona ciutat és el territori en el qual més poder d’atracció té el 

català, la qual cosa està distorsionada per l’alt pes que té la població no catalanoparlant 

inicial en el conjunt de la població. Fer l’anàlisi centrant-nos només en els no catalano-

parlants inicials, doncs, permet entendre l’abast real de l’atracció de la llengua catalana.

5 Tot i que sembla que en aquest cas i en d’altres caldria afegir les Terres de l’Ebre, aquestes dades 
no són estadísticament significatives.

Atracció: no catalanoparlants inicials que han adoptat el català

Transmissió: persones que no parlen o parlaven català amb els progenitors i que  transmeten el català als fills

Camp 
de Tarragona

Resta de l’Àmbit 
Metropolità

Barcelona 
ciutat

Alt Pirineu 
i Aran

Ponent Comarques 
Gironines

Terres
de l’Ebre

Comarques 
Centrals

TOTAL
0
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20

30

40

50

60

16,3

24,9

17,3

29,4

20,4

28,8

20,9

33,8

21,3

35,3

23,8

37,2

25,6
21,4

29,5

45,7

19,3

30,5

Gràfic 5.2. Atracció i transmissió cap al català dels no catalanoparlants inicials segons l’àmbit territorial. 2008

Base de transmissió: població que no parla o parlava català amb els progenitors (3.059 enquestes).
Base d’atracció: població que no té el català com a llengua inicial (4.866 enquestes).
Les dades que no apareixen escrites no són significatives per al càlcul.
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En sentit contrari, el Camp de Tarragona i la resta de l’Àmbit Metropolità es 

revelen com els dos àmbits territorials on l’atracció que el català efectua en la pobla-

ció no catalanoparlant és menor (16,3 % i 17,3 % respectivament).

Pel que fa a la transmissió lingüística intergeneracional del català, entesa 

com el comportament lingüístic desenvolupat a través de tres generacions (avis, 

progenitors i fills), es pot comprovar que els percentatges més alts de persones els 

progenitors de les quals no els parlaven català que adopten el català com a llengua 

de comunicació amb els fills són les Comarques Centrals (45,7 %) i les Comarques 

Gironines (37,2 %).6

Per contra, el Camp de Tarragona (24,9 %) és, una vegada més, el territori en el 

qual, estadísticament, l’evolució del català és més baixa per a la llengua catalana.

5.3. Comparació global de la situació del català 
en els diferents àmbits territorials

Una vegada presentat el perfil lingüístic de cadascun dels àmbits territorials analit-

zats, és el moment de classificar cadascun d’aquests en diferents grups, de manera 

que sigui possible comparar la situació en la qual es troben respecte l’ús, el coneixe-

ment i l’atracció i transmissió de la llengua catalana. 

A grans trets, i prenent com a referència els usos del català que s’adopten en 

diferents situacions de la vida quotidiana, els territoris analitzats es poden classifi-

car en dos grans grups: aquells en els quals hi ha una presència majoritària d’indi-

vidus pertanyents al grup lingüístic dels parlants predominants de català (Comarques 

Gironines, Terres de l’Ebre, Ponent, Comarques Centrals i Alt Pirineu i Aran) i aquells 

en els quals hi són majoria els parlants predominants de castellà (Barcelona ciutat, la 

resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona). Amb la intenció 

de matisar encara més els resultats d’aquesta classificació, s’han pres totes les vari-

ables analitzades en aquest capítol i n’han sorgit tres grups d’àmbits territorials. 

Cadascun dels àmbits territorials que formen part d’un mateix grup es caracterit-

zen per tenir uns percentatges molt semblants en la majoria de les variables estu- 

diades.7

•   Zones amb valors baixos: resta de l’Àmbit Metropolità, Barcelona ciutat i 

Camp de Tarragona. Aquests àmbits territorials es caracteritzen per tenir 

uns percentatges relativament baixos en totes les variables estudiades, la 

qual cosa indica que són els territoris en els quals el català té menys pre-

sència. Només en dues de les variables analitzades els àmbits territorials 

en qüestió no es comporten tal i com se suposaria segons el grup al qual 

pertanyen: pel que fa a coneixements, Barcelona ciutat i la resta de l’Àmbit 

Metropolità presenten un percentatge més baix de coneixements de català 

alts i, en canvi, el percentatge de coneixements de català alts millora en el 

6 Tot i que sembla que en aquest cas caldria afegir l’Àmbit de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, aques-
tes dades no són estadísticament significatives.

7 Utilització de la tècnica d’anàlisi de conglomerats de k mitjanes.
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cas del Camp de Tarragona. Pel que fa a la variable d’hàbit lingüístic quan, 

en preguntar en català, responen en castellà, destaca el fet que el Camp de 

Tarragona no es comporta com Barcelona ciutat i la resta de l’Àmbit Metro-

polità: el percentatge de persones que segueixen parlant en català, o dema-

na si li poden parlar en català o interromp la conversa quan es troba en 

aquesta situació és molt més alt al Camp de Tarragona (22 %) que a Barcelo-

na ciutat (9,6 %) i la resta de l’Àmbit Metropolità (10,1 %). El fet que el Camp 

de Tarragona sigui l’àmbit territorial més polaritzat entre parlants predo-

minants de català i parlants predominants de castellà (la diferència entre 

els percentatges de població inclosos en aquests grups d’ús lingüístic és la 

més baixa d’entre tots els àmbits territorials), explicaria aquesta actitud 

més favorable al català al Camp de Tarragona que als altres dos àmbits ter-

ritorials inclosos en aquest grup.

•   Zones amb valors mitjans: Ponent, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran i Co-

marques Gironines. Aquests àmbits territorials comparteixen nivells alts de 

coneixement de català, percentatges alts d’adopció del català en la transmis-

sió lingüística intergeneracional i valors relatius mitjans-alts en la resta de 

les variables, excepte les Comarques Gironines, que presenten un valor rela-

tiu menor de coneixement de català que els dels altres àmbits territorials que 

formen part del grup. Les Comarques Gironines són l’àmbit territorial 

d’aquest grup que presenta el percentatge més alt de nascuts fora de Catalu-

nya, un 40,4 %, la qual cosa explicaria aquest menor nivell de coneixements 

de català.8 Destaca el fet que, per a la variable d’atracció lingüística del català, 

les Comarques Centrals presenten un valor superior a la tendència general 

del grup. Molt probablement aquestes dissonàncies tenen a veure amb una 

mateixa causa: l’any d’arribada a aquest àmbit territorial de persones no nas-

cudes a Catalunya. El 58,3 % de persones no nascudes a Catalunya residents a 

les Comarques Centrals van arribar entre el 1925 i el 1978, el percentatge més 

alt, amb diferència, de tots els àmbits territorials que conformen aquest 

grup.9 El fet, doncs, que la major part de la població immigrada a les Comar-

ques Centrals faci tants anys que resideix en aquest àmbit territorial ha pro-

vocat que molts dels individus que conformen aquest col·lectiu hagin adoptat 

el català com a llengua d’identificació. En sentit contrari, l’Alt Pirineu i Aran 

és l’àmbit territorial del grup mitjà on més pes ha tingut l’efecte de la immi-

gració recent: el 66,7 % dels no nascuts a Catalunya residents a l’Alt Pirineu i 

Aran van arribar entre 1979 i 2008, el percentatge més alt de tots els àmbits 

territorials que conformen aquest grup.10 Pel que fa a la variable d’actitud 

quan, en preguntar en català, l’individu obté la resposta en castellà, destaca 

el fet que els ciutadans de les Comarques Gironines presenten un percentatge 

de “segueix parlant català” més alt que la resta d’àmbits territorials que com-

ponen el grup; de fet és l’àmbit territorial on aquest percentatge és més alt.

8 Vegeu la taula 9 de l’annex.

9 Vegeu la taula 10 de l’annex.

10 Vegeu la taula 10 a l’annex.
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•   Terres de l’Ebre: Aquest territori presenta certs trets característics que pro-

voquen que no pugui ésser adscrit a cap dels dos grups precedents. Es ca-

racteritza per tenir percentatges alts en totes les variables estudiades, ex-

cepte en els coneixements de català, que té un percentatge similar a la 

mitjana catalana. Cal destacar que, d’entre els nascuts fora de Catalunya i 

que resideixen a les Terres de l’Ebre, un elevat 60,9 % (percentatge molt su-

perior al dels altres àmbits territorials) ha arribat a aquest àmbit territorial 

recentment, entre 1998 i 200811, la qual cosa provoca que el coneixement 

encara no sigui elevat i que les dades sobre transmissió lingüística de pro-

genitors a fills encara no siguin significatives per al càlcul i que, a més, la 

tendència marqui una baixa transmissió del català. A més, Terres de l’Ebre 

es caracteritza per ser un territori lleugerament més envellit que la resta, 

cosa que pot provocar que els coneixements de català escrits no estiguin 

adquirits entre la població catalanoparlants inicial d’aquest àmbit.

Taula 5.9. Català com a llengua inicial, llengua d’identificació, llengua habitual, transmissió del català, adopció 
del català i desig de parlar en el futur segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Àmbit
Coneixements 

alts de català

Català com a 

llengua inicial

Català com a 

a llengua 

d’identificació

Català com 

a llengua 

habitual

Parlant 

predominant 

o habitual 

de català

Transmissió 

en català*

Atracció = 

adopció del 

català**

Manté el 

català en les 

converses 

bilingües

Desitja parlar 

català només  

o sobretot en  

el futur

Terres de l’Ebre 42,4 65,1 71,6 72,8 75,3 21,4 25,6 25,2 57,7

Ponent 51,9 57,6 62,6 64,4 67,3 35,3 21,3 22,4 49,0

C. Centrals 56,3 50,5 57,5 56,7 66,6 45,7 29,5 19,4 50,7

Alt Pirineu i Aran 54,5 54,2 59,0 60,1 66,2 33,8 20,9 14,5 50,3

C. Gironines 48,3 44,7 51,1 50,9 58,7 37,2 23,8 26,6 49,0

Camp de Tarragona 47,8 29,7 36,2 33,1 37,2 24,9 16,3 22,0 29,5

Barcelona ciutat 43,1 28,5 34,8 31,6 39,6 28,8 20,4 9,6 28,6

Resta de l’Àmbit 

Metropolità
42,4 22,8 27,4 25,9 32,0 29,4 17,3 10,1 26,3

Total Catalunya 45,1 31,7 37,2 35,6 42,2 30,5 19,3 14,4 33,1

 Percentatges propis del grup alt   Percentatges propis del grup mitjà   Percentatges propis del grup baix
Les dades que no tenen color no són valors estadísticament significatius com per incloure’ls en cap dels grups.
* % de persones que parlen català als fills entre els que no parlen o parlaven català amb els progenitors
** % 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: població que no parla o parlava català amb els progenitors (3.059 enquestes).
Base d’atracció: població que no té el català com a llengua inicial (4.866 enquestes).
Les dades escrites en verd no són significatives per al càlcul.

Així doncs, el fenomen que explicaria en major mesura la diferenciació dels 

territoris catalans és la immigració (ja sigui provinent de l’Estat espanyol o de l’es-

tranger). De fet, hi ha una clara correspondència entre la mitjana dels percentatges 

de totes les variables estudiades i el percentatge de majors de 15 anys nascuts fora de 

Catalunya. El gràfic que es presenta a continuació mostra la relació entre aquestes 

dues variables.

11 Vegeu la taula 10 de l’annex.
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5.4. Caracterització sociolingüística de cadascun dels àmbits 
territorials

Barcelona ciutat

La ciutat de Barcelona presenta una realitat sociolingüística majoritàriament caste-

llanoparlant. Pràcticament 6 de cada 10 persones majors de 15 anys residents a Bar-

celona tenen el castellà com a llengua inicial, i tan sols el 28,5 % té només el català.

En la llengua d’identificació i en la llengua habitual la presència de català (ca-

talà, i català i castellà igual) augmenta lleugerament, i arriba a assolir valors per 

sobre del 40 % (44,5 % i 45,6 %, respectivament). Tot i així, segueix mantenint una 

proporció d’ús inferior a la del castellà (el 48,2 % en la llengua d’identificació i el 

48,9 % en la llengua habitual).

A més, si s’analitza el total de la població, s’observa com la capacitat d’atrac-

ció del català dins d’aquest territori és la més alta de tots els àmbits territorials es-

tudiats. El 14,6 % dels enquestats ha adoptat el català com a llengua d’identificació, 

especialment entre les persones de 35 a 49 anys (17,6 %). En sentit contrari, el 44,5 % 

de la població manté el castellà en passar de la llengua inicial a la d’identificació. 

Aquest fet es produeix més entre les persones de 50 a 64 anys (49,6 %) i entre les que 

no tenen estudis (63,5 %) o tenen estudis primaris (50,2 %). 

Si s’analitza la capacitat d’atracció del català només entre els que no són cata-

lanoparlants inicials, hom s’adona que el 20,4 % de persones que formen aquest col-

lectiu han adoptat el català com a llengua d’identificació. Fent l’anàlisi només per 

aquest col·lectiu, es pot comprovar que la capacitat d’atracció del català a Barcelona 

és una de les més baixes de tots els àmbits territorials catalans. D’aquesta manera, 

es pot veure que el fet de tractar tota la població de Barcelona en un conjunt distor-

siona la realitat: aquest tipus d’anàlisi no té en compte el gran pes relatiu que hi té 

el col·lectiu no catalanoparlant inicial.
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Gràfic 5.3. Nascuts fora de Catalunya i mitjana del conjunt de variables 
sociolingüístiques (diagrama de dispersió). 2008

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i de l’EULP 2008
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Pel que fa a l’ús que es fa a Barcelona ciutat de les diferents llengües, de nou 

s’observa un predomini en l’ús del castellà: el 40 % diu usar-lo en una proporció su-

perior al 66 %. Per la seva banda, malgrat que el nivell alt de coneixement del català 

és del 43,1 %, el percentatge d’ús de “només o sobretot el català” (més del 66 %) se si-

tua en el 28,3 %. En conseqüència, el grup més destacable a Barcelona ciutat és el 

denominat parlants predominants de castellà (35 %), els quals fan un ús majoritari o ex-

clusiu del castellà. Aquest col·lectiu és especialment destacable entre els de 50 a 64 

anys (40,2 %) i entre la població sense estudis (60 %) o amb estudis primaris (45,9 %).

Quant a les actituds lingüístiques, la gran majoria de residents a la ciutat de 

Barcelona canvien la llengua de la conversa al castellà quan, en adreçar-se en català, 

li responen en castellà (83,3 %). 

Tot i així, les perspectives de futur a Barcelona són força optimistes, ja que un  

43 % de la població de 15 anys i més diu que en l’avenir li agradaria utilitzar tant el cata-

là com el castellà, mentre que al 28,6 % li agradaria parlar només o sobretot en català.

Resta de l’Àmbit Metropolità

La resta de l’Àmbit Metropolità constitueix un dels àmbits territorials amb una rea-

litat sociolingüística més allunyada del català. Aquest fet es deu, en gran mesura, a 

l’alta concentració de població nascuda a la resta de l’Estat (52,4 %) que opta majori-

tàriament per mantenir l’ús del castellà en comptes d’adoptar el català. 

Atenent a la llengua inicial, s’aprecia com un 66,9 % dels residents a la resta 

de l’Àmbit Metropolità té el castellà com a llengua inicial. La presència del català,12 

en aquest cas és de tan sols el 26,5 %.

Augmenta lleugerament la presència del català: un 37,3 % per a la llengua 

d’identificació i un 38,1 % l’habitual. No obstant això, el castellà segueix sent majo-

ritari tant pel que fa a la llengua d’identificació com en la llengua habitual (57,6 % i 

56,2 %, respectivament).

Quant a l’atracció lingüística, a nivell global més de la meitat de la població 

(54,9 %) manté el castellà com a llengua d’identificació respecte la seva llengua ini-

cial i tan sols el 13,4 % adopta el català. A nivell sociodemogràfic, els grups que més 

mantenen el castellà són els ciutadans de 50 a 64 anys (60,7 %), els majors de 64 anys 

(58,7 %) i els que no tenen estudis (71,5 %) o tenen estudis primaris (63,9 %). Per la 

seva banda, els que més adopten el català són els de 35 a 49 anys (15,9 %) i els que 

tenen estudis secundaris o superiors (14,8 % i 18,6 %, respectivament). Si centrem 

l’anàlisi només en els individus que no tenen el català com a llengua inicial, el per-

centatge de persones d’aquest col·lectiu que adopta el català se situa en un 17,3 %.

I si el comportament de la població a la resta de l’Àmbit Metropolità en l’atrac-

ció lingüística no és gaire favorable al català, tampoc ho és el seu comportament en 

la transmissió lingüística intergeneracional, ja que el 48 % manté el castellà amb els 

fills. El percentatge de les persones que es comuniquen en català amb els seus fills 

d’entre les que no parlaven català amb els seus progenitors és d’un 29,4 %.

12  S’entén que inclou les categories: “català” i “català i castellà”.
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En relació amb l’ús de les llengües, el castellà es posiciona de nou com la llen-

gua més emprada. Concretament, el 49,9 % en fa un ús superior al 66 %, proporció 

d’ús que en el cas del català disminueix fins al 23,5 %. Amb tot, s’observa com el grup 

lingüístic amb un major volum de població és aquell que fa un ús majoritari o exclu-

siu del castellà, els denominats parlants predominants de castellà (amb un 45,8 %). En 

aquest sentit, destaquen les persones de 50 a 64 anys (50,4 %), les de 65 i més (54,3 %) 

i les que no tenen estudis (70,5 %) o tenen estudis primaris (56,7 %), per ser parlants 

predominants de castellà.

Quant a les actituds lingüístiques, el 81,7 % dels de 15 anys o més residents a 

la resta de l’Àmbit Metropolità canvien la llengua de la conversa al castellà quan, en 

adreçar-se en català, el seu interlocutor o interlocutora els respon en castellà. Amb 

tot, el 43,5 % de la població major de 15 anys resident a la resta de l’Àrea Metropoli-

tana afirma que en el futur li agradaria utilitzar tant el català com el castellà i al 

26,3 % li agradaria parlar només o sobretot en català.

Comarques Gironines

L’àmbit de les Comarques Gironines és un territori clarament catalanoparlant amb 

una presència important del castellà i d’altres llengües. 

La presència del català és del 44,7 % en la llengua inicial, del 51,1 % en la llen-

gua d’identificació i del 50,9 % en la llengua habitual. Pel que fa al castellà, el 37,6 % 

el té com a llengua inicial, el 29,3 % com a llengua d’identificació i el 29 % com a ha-

bitual. Destaca el fet que un 14,3 % de la població té altres llengües com a llengua 

inicial, fet que ve determinat pel volum d’immigrants estrangers en el territori (el 

23,4 % de la població d’aquest àmbit territorial ha nascut a l’estranger, el percentatge 

més alt de tots els àmbits territorials).13

En aquest àmbit territorial destaca el percentatge de persones que adopten el 

català com a llengua d’identificació tot i no tenir-la com a inicial: el 13,2 %, del total 

de la població i el 23,8 %, si se centra l’atenció només en el col·lectiu no catalanopar-

lant inicial (un dels percentatges més alts d’entre tots els territoris estudiats). A 

més, la proporció de població que manté el català en comparar la llengua inicial i la 

d’identificació és major que la que manté el castellà (42,3 % i 26,7 %, respectiva-

ment). Aquest fet és especialment rellevant entre la població de 50 a 64 anys (50,1 %) 

i entre els de 65 anys i més (54,1 %).

A nivell de transmissió lingüística intergeneracional, la població resident 

a les Comarques Gironines manté el català com a llengua de transmissió interge-

neracional en un 46,1 %. Aquest percentatge se situa 24 punts per sobre dels 

que declaren mantenir el castellà (22 %). D’altra banda, i tenint en compte només 

les persones amb progenitors que no els parlaven en català, el 37,2 % d’aquest  

col·lectiu adopta el català com a llengua de comunicació amb els seus fills.  

Aquest percentatge és significativament més alt que el que es fa al conjunt de 

Catalunya.

13 Vegeu la taula 9 de l’annex.
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Pel que fa a l’ús que es fa de les diferents llengües, les Comarques Gironines 

presenten un predomini en l’ús del català. De fet, el 48,6 % en fa un ús superior al  

66 %, percentatge que disminueix fins al 25,2 % quan es tracta de l’ús de només o 

sobretot el castellà. Amb tot, el perfil lingüístic principal al territori és el dels ano-

menats parlants predominants de català (36,8 %), que entre els ciutadans que tenen 

estudis universitaris arriba al 58,6 %. Els segueixen els parlants habituals de català 

(21,9 %), grup particularment significatiu entre la població de 50 a 64 anys (30,7 %).

Malgrat els bons nivells d’ús del català en tot l’àmbit, destaca la gran propor-

ció de persones que, en rebre resposta en castellà en una conversa iniciada en cata-

là, opten per canviar de llengua i continuar la conversa en castellà (67,6 %).

Camp de Tarragona

A l’àmbit territorial del Camp de Tarragona la presència del català en la llengua 

d’identificació i en la llengua habitual és lleugerament inferior que la del castellà 

(pel que fa a la llengua d’identificació, el 36,2 % de la població s’identifica amb el ca-

talà, per un 44,9 % que s’identifica amb el castellà; pel que fa a la llengua habitual, el 

33,1 % usa habitualment el català, mentre que el 45,1 % usa el castellà). Les diferèn-

cies entre aquestes llengües s’aprecien en relació amb la llengua inicial. Així, en la 

llengua inicial la superioritat del castellà és de 16,5 punts (el 29,7 % té el català com 

a llengua inicial, mentre que un 51,6 % té el castellà).

En relació amb els usos lingüístics, de nou s’observa com el Camp de Tarrago-

na presenta una realitat molt polaritzada quant a la utilització del català i del caste-

llà. Un 31,3 % de la població del Camp de Tarragona diu que usa el català majorità- 

riament (en més del 66 % de les ocasions). Un percentatge similar, que arriba fins 

el 38, 5 %, declara fer servir el castellà amb la mateixa intensitat (en més del 66 % 

dels usos lingüístics). Per tant, ens trobem davant de dos grans grups de pes similar 

que es diferencien pels seus usos lingüístics.

Quant als coneixements del català, es presenten de nou heterogenis. El 47,8 % 

de la població té uns coneixements alts de la llengua catalana. Tanmateix, el 30 % o 

no té coneixements o són baixos, i el 22,2 % té mancances.

Aquest fet dibuixa un panorama sociolingüístic en el qual conviuen dos grans 

grups lingüístics: d’una banda, destaquen els parlants predominants de castellà, els 

quals, instal·lats en un ús majoritari o exclusiu del castellà, representen el 33,2 % de 

la població major de 15 anys. De l’altra, els parlants predominants de català, amb un  

21,1 %. A nivell sociodemogràfic, els parlants predominants de castellà es caracteritzen 

perquè són persones de 50 a 64 anys (43,3 %), sense estudis (47,7 %) o amb estudis 

primaris (40,6 %). En canvi, el perfil dels parlants predominants de català mostra prin-

cipalment una població de 65 anys i més (30,2 %) i amb estudis secundaris (25,8 %) o 

universitaris (38 %).

Quant a les actituds lingüístiques, la gran majoria dels residents al Camp de 

Tarragona canvien la llengua de la conversa al castellà quan, en adreçar-se en cata-

là, li responen en castellà (72,9 %). 

Si s’atén al futur lingüístic, el Camp de Tarragona presenta una gran diversitat. 

El volum de població que manifesta la intenció de parlar només o sobretot en català en 
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un futur no dista gaire del que ho manifesta pel castellà (29,5 % i 20,9 %, respectiva-

ment). A més, un 42,8 % declara que els agradaria parlar tant català com castellà.

Terres de l’Ebre

Les Terres de l’Ebre es caracteritzen per ser el territori que usa més el català. 

La majoria dels residents en aquest àmbit tenen el català com a llengua tant 

inicial com d’identificació i habitual. Precisament, el 65,1 % de la població té el cata-

là com a llengua inicial, el 71,6 % el té com a llengua d’identificació i el 72,8 % el té 

com a llengua habitual. A més, 6 de cada 10 mantenen el català en comparar la llen-

gua inicial i la llengua d’identificació, enfront del 12,2 % que mantenen el castellà. 

El percentatge d’ús de només o sobretot el català se situa en gairebé el 70 %, 

molt superior al d’ús de només o sobretot el castellà (12,5 %). De fet, la majoria dels 

residents a les Terres de l’Ebre de 15 anys o més s’agrupa en les categories lingüísti-

ques parlants predominants de català i parlants habituals de català. Concretament, men-

tre que el grup batejat com a parlants predominants de català representa el 40,8 %, el 

dels habituals representa el 34,5 %. Per edats, destaquen els joves de 15 a 24 anys per 

ser els més parlants predominants de català (60 %) i els de 50 a 64 anys i majors de 64 

anys per ser els més parlants habituals de català (56 % i 53,5 %, respectivament). Si es 

considera el nivell d’estudis, els col·lectius més significatius entre els parlants predo-

minants de català són aquells amb nivell universitari (63,5 %), mentre que entre els 

parlants habituals de català ho són els que no tenen estudis (58,8 %) o tenen estudis 

primaris (42,6 %), col·lectiu format per gent de més edat.

D’altra banda, sembla que el català té el futur assegurat en aquest àmbit ter-

ritorial. No només el més freqüent entre la població és mantenir el català tant amb 

els progenitors com amb els fills (63,2 %), sinó que la majoria assegura que en el fu-

tur li agradaria parlar només o sobretot en català (57,7 %). 

En relació amb les actituds lingüístiques, per contra, s’aprecia una clara ten-

dència a l’adopció del castellà quan les converses iniciades en català són respostes 

en aquesta altra llengua (72,2 %).

Ponent

L’Àmbit de Ponent és un dels territoris de Catalunya amb una major presència de 

població catalanoparlant després de Terres de l’Ebre. Així ho demostren les dades 

referents al pes del català com a llengua inicial (57,6 % de la població), en la llengua 

d’identificació (62,6 %) i en la llengua habitual (64,4 %).

En aquest àmbit territorial, la proporció de població que manté el català en 

comparar la llengua inicial amb la d’identificació és molt superior a la que manté el 

castellà. De fet, mentre que en el primer cas el manteniment del català és del 56,3 %, 

en el segon el manteniment del castellà tan sols és del 19,3 %. A més, les persones 

que més mantenen el català són les de 65 anys i més (69,2 %).

Quant a la transmissió lingüística intergeneracional, destaca la gran propor-

ció de persones que mantenen el català amb els fills (53,1 %). En el sentit oposat es 
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troben les persones que declaren mantenir el castellà com a llengua intergenera- 

cional, les quals representen el 16,2 % del total. L’anàlisi de les persones els progeni-

tors de les quals no els parlaven en català, mostra que el 35,3 % d’aquest col·lectiu es 

comunica amb els seus fills en llengua catalana.

Pel que fa a l’ús que es fa de les diferents llengües a Ponent, s’observa que poc 

més del 60 % fa un ús del català majoritari. En sentit contrari, la majoria de persones 

usen el castellà en menys del 33 % de les interaccions lingüístiques (68,9 %). En con-

seqüència, els grups lingüístics més presents al territori són els parlants predomi-

nants de català (41,1 %), seguits dels parlants habituals de català (26,2 %). Els segons són 

principalment persones de 50 a 64 anys (38,1 %), els majors de 65 anys (43,3 %) i 

aquells amb un nivell d’estudis primari (34,6 %).

De nou, és en les reaccions en les converses amb interlocutors castellanopar-

lants quan més es modifica l’ús de les llengües. Així, mentre que el 75,7 % continuen 

la conversa en castellà quan, en adreçar-se en català, se’ls ha respost en castellà i 

només el 22,4 % afirma seguir parlant en català. Malgrat tot, la voluntat futura més 

estesa és la de parlar només o sobretot en català (49 %).

Comarques Centrals

El català és la llengua majoritària com a llengua inicial, llengua d’identificació i 

llengua habitual de la població resident a les Comarques Centrals (50,5 %, 57,5 % 

i 56,7 %, respectivament). Tot i que el castellà és una llengua important al territori 

ja que el 40,1 % la té com a llengua inicial, la importància del castellà es redueix 

com a llengua d’identificació (28,7 %) i com a llengua habitual (27,8 %). Per tant,  

les Comarques Centrals es caracteritzen per ser un territori amb un significatiu 

poder d’atracció del català: el 14,6 % de la població total adopta el català com a 

llengua d’identificació tot i no tenir-lo com a llengua inicial. Si se centra l’atenció 

només en el grup no catalanoparlant inicial, el percentatge d’aquest que adopta el 

català se situa en un 29,5 %; és el nivell d’adopció més alt d’entre tots els territoris 

estudiats.

De la mateixa manera, el poder d’atracció del català també es fa palès quan 

s’observa la llengua de transmissió intergeneracional. És així com el 16,9 % de la 

població adopta el català en les seves transmissions lingüístiques de progenitors a 

fills. Aquest últim percentatge augmenta fins al 45,7 % si es fixa l’atenció en les per-

sones els progenitors de les quals no parlaven amb elles en català. Aquest percentat-

ge és el més alt si es comparen tots els àmbits territorials.

Si s’atén a l’ús que es fa de les llengües, podem apreciar com l’ús de “només o 

sobretot el castellà” (més del 66 %) és l’opció escollida per dos de cada deu residents 

al territori de les Comarques Centrals. Per contra, el 55,7 % es decanta per fer un ús 

del català de més del 66 %. Amb tot, s’observa com els principals grups lingüístics al 

territori són el format pels parlants predominants de català (especialment entre els de 

15 a 24 anys i els d’estudis universitaris) i el format pels parlants habituals de català, 

amb un 39,4 % i un 27,2 % respectivament.

A més, a les Comarques Centrals destaca el gran volum de població amb uns 

alts coneixements del català (56,3 % de la població). Aquest alt nivell de coneixe-
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ments és significatiu entre la població de 15 a 24 anys (87 %), entre els de 25 a 34 anys 

(67,2 %) i entre els que tenen estudis secundaris (63,1 %) o universitaris (87,7 %).

Quant a les actituds lingüístiques, el 77,7 % dels majors de 15 anys residents a 

les Comarques Centrals canvien la llengua de la conversa al castellà quan, en adre-

çar-se en català li responen en castellà. Tot i així, la majoria afirma que en el futur li 

agradaria utilitzar només o sobretot el català (50,7 %).

Alt Pirineu i Aran

L’Alt Pirineu i Aran presenta un panorama sociolingüístic majoritàriament catala-

noparlant. Tanmateix, l’existència de la llengua aranesa i d’un important contin-

gent de persones nascudes a l’estranger en el territori fa destacable l’ús d’altres 

llengües.

Quant a la llengua inicial, s’observa que la presència del català (català i català 

i castellà igual) entre els habitants de l’Alt Pirineu i Aran és del 54,2 %. En aquest cas, 

el 28,9 % té el castellà com a llengua inicial i el 15,4 % té “altres llengües”.

Quant a la llengua d’identificació, la presència del català augmenta fins 

al 63,1 %, mentre que la llengua habitual ho fa fins al 67,4 %. Per contra, disminueix 

tant la població que afirma emprar el castellà com la que utilitza altres llengües.

El manteniment del català a nivell de transmissió lingüística intergeneracio-

nal està garantit pel 47,8 % dels residents a l’Alt Pirineu i Aran. A més, el 15,2 % adop-

ta el català en passar de progenitors a fills. Tanmateix, si se centra l’anàlisi en el 

grup de no catalanoparlants inicials, el percentatge d’individus que adopta el català 

com a llengua d’identificació arriba al 20,9 %; d’altra banda, el percentatge de perso-

nes que adopta el català en passar de progenitors a fills d’entre els que no parlen o 

parlaven català amb els progenitors és d’un 33,8 %.

Quant als usos lingüístics, el 56 % usa el català en més del 66 % de les ocasi-

ons. En la mateixa proporció d’ús el castellà se situa tan sols al 18,1 %. Els diferents 

grups d’ús lingüístic ens mostren un panorama dominat pels parlants predominants 

de català (amb un 38,4 %). A aquests els segueixen els parlants habituals de català  

(27,8 %), els parlants predominants de castellà (14,6 %) i els parlants al·loglots (13,9 %). 

Si atenem als usos futurs, la meitat de la població declara que li agradaria 

parlar només o sobretot català (50,3 %). No obstant això, l’actitud lingüística en una 

situació en la qual l’emissor s’adreça en català i el receptor respon en castellà se-

gueix sent la de continuar la conversa en castellà (81,3 %).

5.5. Conclusions

L’ús que es fa del català en cadascun dels àmbits territorials que conformen Catalu-

nya està molt vinculat a les dinàmiques demogràfiques d’aquests territoris. Una de 

les dinàmiques clau per entendre la situació de la llengua catalana a les nostres 

terres és la immigració, entesa en un sentit ampli, de manera que el fenomen migra-

tori afectaria tant la immigració peninsular com la immigració estrangera més re-

cent. Precisament és la variable del lloc de naixement de l’enquestat la que té més 
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poder explicatiu sobre les raons per les quals en un àmbit territorial s’usa i es coneix 

menys el català que en un altre àmbit territorial. Les Terres de l’Ebre, àmbit territo-

rial en el qual més s’usa el català, presenta uns percentatges de nascuts a Catalunya 

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.

Pel que fa als coneixements de la llengua catalana, només el 45 % de la pobla-

ció declara tenir-ne un nivell alt, percentatge que augmenta a les Comarques Cen-

trals, l’Alt Pirineu i Aran, i Ponent. Sobre les variables que tracten la llengua d’iden-

tificació, la inicial i l’habitual, es pot concloure que, a grans trets, la població 

catalana es divideix en dos grans grups territorials: aquells on el català té més pre-

sència (Ponent, Alt Pirineu i Aran, Comarques Gironines, Comarques Centrals i Ter-

res de l’Ebre) i aquells on és el castellà que pren el protagonisme (Camp de Tarrago-

na, Barcelona ciutat i resta de l’Àrea Metropolitana).

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 ter-

ritorial hi ha una majoria de població, els parlants predominants de català, que duen 

a terme les seves activitats diàries usant, de manera majoritària, el català; i que al 

segon grup hi són majoria els parlants predominants de castellà.

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 man-

tenir aquesta llengua (el 79,1 % de la població continua la conversa en castellà). Tam-

bé 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 transmissió lingüística intergeneracional, po-

dem dir que prop d’un 20 % de la població no catalanoparlant inicial declara haver 

adoptat el català com a llengua d’identificació, i prop d’un 30 % dels individus els 

progenitors dels quals els parlaven en una llengua que no era la catalana es comu-

niquen amb els seus fills en català. Els àmbits territorials amb el major poder d’atrac-

ció del català, entès com la capacitat que té una llengua d’atreure nous parlants que 

s’identifiquin amb ella, són les Comarques Centrals, les Terres de l’Ebre i les Comar-

ques Gironines. El 29,5 %, el 25,6 % i el 23,8 % de les poblacions respectives d’aquests 

àmbits territorials han adoptat el català com a llengua d’identificació. En sentit con-

trari, el Camp de Tarragona i la resta de l’Àmbit Metropolità es revelen com els dos 

àmbits territorials on l’atracció del català sobre la població no catalanoparlant és 

menor (16,3 % i 17,3 % respectivament).

Pel que fa a la transmissió lingüística intergeneracional del català, els percen-

tatges més alts de persones els progenitors de les quals no els parlaven català i que 

han adoptat el català com a llengua de comunicació amb els fills són a les Comar-

ques 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 català és més baixa. Paradoxalment, 

les Terres de l’Ebre són el territori en el qual, globalment, menys es transmet la llen-

gua catalana; només el 21,4 % dels individus els progenitors dels quals no els parla-

ven en català adopta el català com a llengua de comunicació amb els fills.
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A partir de la interrelació de totes aquests variables s’ha pogut dibuixar una 

panoràmica general de la situació 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 predominant de 

castellà. Tenint en compte més aspectes referents als usos, a les actituds i als conei-

xements lingüístics, s’ha elaborat una classificació que agrupa els diferents territo-

ris en funció de la força que hi té el català. Les Terres de l’Ebre formen un sol grup, 

caracteritzat per tenir uns alts percentatges en la majoria de les variables estudia-

des; les Comarques Centrals, Ponent, les Comarques Gironines i Alt Pirineu i Aran 

formen un altre grup, el qual està caracteritzat per l’obtenció de percentatges mit-

jans en la majoria de les variables analitzades; finalment, Barcelona ciutat, la resta 

de l’Àrea Metropolitana i el Camp de Tarragona, els territoris 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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Capítol 6: L’aprenentatge de català dels adults 
a Catalunya

6.1. Introducció

Durant l’època del franquisme el català havia estat pràcticament proscrit del 

món escolar. Que es volgués promocionar, des de l’administració, el seu coneixe-

ment entre la població adulta hauria estat encara un fenomen més insòlit. Això 

no va impossibilitar del tot que se’n fes promoció, però des de la iniciativa privada 

i cívica. Així, Òmnium Cultural iniciava la seva tasca per organitzar classes de 

català per a adults, molt especialment a les àrees amb una presència més gran  

de persones que procedien d’altres territoris peninsulars no catalanòfons, a mit-

jan de la dècada dels seixanta. Tot i això, però, aquesta tasca no va poder ar- 

ribar a un percentatge molt ampli de la població de Catalunya, no només per la 

manca de suport institucional, sinó per les dificultats en què es va haver de desen-

volupar.

Mentrestant, a les dècades dels cinquanta, seixanta i primera part dels se- 

tanta a Catalunya s’havia instal·lat un nombre molt gran de persones, com hem 

dit, que desconeixien el català. I en determinades ciutats de l’àrea metropolitana 

barcelonina, com Santa Coloma de Gramenet, el creixement havia estat tan intens 

que la població s’havia multiplicat per més de 100 (al 1950 tenia 12.600 habitants i 

al 1977, 143.232).

Per aquest motiu quan l’any 1975 s’elabora el primer estudi demolingüístic del 

país, que només es va poder portar a terme a la província de Barcelona, el coneixe-

ment del català de la població adulta de més de 15 anys d’aquell moment tenia molts 

dèficits, tal com es pot veure al gràfic 6.1.

El cas més espectacular era el de Santa Coloma de Gramenet on una àmplia 

majoria de la població adulta no entenia el català, gairebé un 80 % no el sabia parlar 

i només una minoria el sabia escriure.

Per aquest motiu, des de la nova administració de la Generalitat aviat es va 

plantejar la necessitat de promoure el coneixement del català entre la població adul-

ta, i es va facilitar la coordinació de les iniciatives que molts ajuntaments ja havien 

iniciat. D’aquesta manera, al curs 1981-1982 naixien els cursos de català per a adults 

que, amb la constitució del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) l’any 

1988, van rebre una forta embranzida, com veurem més endavant.
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Vint anys després, les diverses agències que faciliten l’ensenyament de 

la llengua catalana a les persones adultes s’han diversificat, tot i que el CPNL enca-

ra n’és l’agent més important, amb més de 150 punts d’atenció a tot el territori. 

En primer lloc, hi ha la xarxa d’escoles d’adults que depenen del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb gairebé cent punts d’atenció (no 

s’hi ensenya només català), segonament hi ha les 10 escoles oficials d’idiomes (però 

on s’ensenyen bàsicament altres llengües), els serveis lingüístics de les universi-

tats, els cursos de català que es fan relacionats amb el Servei d’Ocupació de Catalu-

nya (i que ara coordina el CPNL) o amb la formació ocupacional i, és clar, les acadè-

mies, escoles o altres agents privats que també fan oferta per a l’ensenyament de 

català.

No tenim una avaluació global del nombre de persones inscrites en cada una 

d’aquestes xarxes, però podem fer una certa aproximació, gràcies a l’Informe de 

política lingüística de 2008: així, el CPNL es mostra com la xarxa més potent amb 

una mica més de 100.000 inscrits durant el curs 2007-2008,1 a la xarxa d’ensenya-

ment d’adults del Departament d’Educació, més de 10.000 persones i a les escoles 

oficials d’idiomes gairebé 2.000. En total, doncs, és probable que estudiessin català 

durant aquell curs a Catalunya més de 150.000 persones adultes. Si això és molt o 

poc és un dels aspectes que s’intentarà esbrinar en aquest capítol.

La part més substancial del capítol es basa en dues preguntes de l’EULP 2008: 

la primera, Al marge de la formació reglada, vostè ha realitzat algun curs de català per 

adults?, i la segona, tot i que estava situada en primer lloc al qüestionari, Estaria inte-

ressat a aprendre català o millorar-ne els seus coneixements? Per què? (tant si es responia 

en sentit afirmatiu com negatiu).

El capítol està estructurat en quatre apartats i unes conclusions, a banda 

d’aquesta introducció.

1 Al curs 2008/2009 ja en van ser més de 120.000 i al curs 2009-2010, tot i les limitacions pressu-
postàries, una mica més de 130.000 inscrits.
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Gràfic 6.1. Coneixements de català. 1975
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En el segon apartat s’esbrina quantes persones afirmen haver fet un curs de 

català durant la seva vida i es compara aquesta xifra, ni que sigui d’una manera 

aproximada, amb la del conjunt d’inscripcions als cursos de català per a adults i al 

CPNL durant tota la seva trajectòria, a partir del curs 1981-1982. També s’estudia el 

perfil d’aquestes persones que afirmen haver fet un curs de català, d’acord amb l’en-

questa. Atesa la importància del CPNL en l’ensenyament de català per a adults, se li 

concedeix una atenció específica, i es compara la procedència dels inscrits al 

1991/1992 amb els del darrer curs del qual tenim dades, el 2008-2009. Posteriorment 

es comparen les característiques de les persones que a l’enquesta afirmen haver fet 

un curs de català, però només de les que han arribat a Catalunya a partir de 1998, 

amb les que s’han inscrit als cursos del CPNL (arribats a partir de 1998) també del 

cursos de 2008/2009.

Seguidament s’avalua quantes persones tenen deficiències de coneixement 

de català, sigui perquè no l’entenen, no el saben parlar o bé no el saben llegir o es-

criure. Seria el públic potencial a qui podria interessar que li oferissin algun curs de 

català, el que calgués pel seu nivell de coneixement.

Finalment s’exposa quantes persones, d’acord amb l’enquesta, estan inte-

ressades a aprendre català, i quines característiques tenen. També s’exposen 

els motius pels quals es vol aprendre català i els motius pels quals no se’n vol 

aprendre. Acabem l’apartat amb una variable construïda que relaciona les dues 

preguntes analitzades i que ens serveix per concloure quin podria ser el públic dia-

na al qual caldria oferir la realització de cursos de català per a adults amb més 

garanties d’èxit.

6.2. Aprenents de català per a adults. Qui ha fet un curs 
de català?

S’esbrinarà, en primer lloc, quantes persones han fet un curs de català per a 

adults, al marge de la formació reglada, entenent per formació reglada l’educació 

organitzada continuada, que té el reconeixement de l’administració o d’altres insti-

tucions homologades, com ara l’educació primària, la secundària obligatòria, el 

batxillerat, la formació professional o la universitària.2

El 85,4 % del conjunt de la població de 15 anys o més, mai no ha fet cap curs de 

català per a adults, mentre que el 14,6 % sí que n’ha fet algun. Tot i que és una mino-

ria, en xifres absolutes no és un col·lectiu negligible ja que són gairebé 900.000 per-

sones.

Atès que, com s’ha vist abans, han estat els cursos de català per a adults, en 

un primer moment, i el CPNL, a partir de l’any 1989, la principal agència que ha im-

partit aquest ensenyament, s’escau avaluar la possible relació entre el nombre de 

persones ateses durant aquests anys i els resultats de l’enquesta.

Si sumem el total d’inscrits del conjunt d’anys dels quals es tenen dades (totes 

les quantitats no figuren al gràfic 6.3 per facilitar-ne la lectura) la xifra total seria  

2 Es feia aquest aclariment si era necessari.
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d’1.306.373 inscripcions. Cal tenir en compte, però, que aquí ens referim a persones 

inscrites i que durant els anys els cursos han deixat de ser anuals, d’octubre a juny, 

i s’han anat convertit primer en quadrimestrals (d’octubre a gener, d’una banda, i de 

febrer a juny, de l’altra) i en les darrers anys fins i tot trimestrals i mensuals. Des 

d’aquest punt de vista una sola persona es pot inscriure en un, dos o tres cursos, per 

la qual cosa el nombre de persones inscrites ha de ser forçosament més alt que el 

nombre de persones que han fet com a mínim un curs durant la seva vida. Aproxi-

madament un 70 % d’aquestes inscripcions són alumnes inscrits, la qual cosa ens 

porta a una xifra molt semblant a l’anterior, al voltant de 900.000 persones.

Aquest fet serveix per explicar en part l’evolució del nombre d’inscripcions al 

llarg dels anys. Partim d’un nombre d’inscrits (i de persones, perquè aleshores els 

cursos eren anuals) modest, de 17.000 persones al curs 1981-1982, que va creixent 

progressivament fins doblar-se amb escreix durant el curs 1985-1986; posterior-

ment la xifra davalla (hom deia que l’escola ja feia la seva funció i que aviat els 

cursos ja no serien necessaris) fins als 19.732 del curs 1990-1991; a partir d’alesho-
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Gràfic 6.2. Heu fet un curs de català? 2008
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res i de forma progressiva els cursos passen a ser modulars (ja no duren les 90 ho-

res d’octubre a juny, sinó que es fan dos mòduls de 45 hores cadascun): d’aquesta 

manera, una mateixa persona pot inscriure’s dos cops durant un mateix curs a dos 

mòduls diferents i es recompta, per tant, dues vegades, la qual cosa explica l’incre-

ment progressiu d’inscrits (que no són, del tot, persones diferents) fins assolir els 

52.840 del curs 1996-1997; d’aquí torna a davallar fins que s’inicia l’espectacular 

creixement dels primers anys del segle XXI, en aquest cas associat a una veritable 

transformació en els cursos de català per a adults, a causa de la irrupció espectacu-

lar dels alumnes nats a l’estranger, especialment als cursos inicials i bàsics del 

CPNL. Un fenomen que es pot apreciar de forma diàfana al gràfic 6.4, on es compara 

el perfil, per lloc de naixement dels inscrits del CPNL del curs 1992-1993 i el dels 

inscrits el 2008-2009.

Així doncs, segons les dades de l’EULP08 i segons les aproximacions fetes a 

través dels inscrits al CPNL gairebé un 15 % de la població adulta resident a Catalu-

nya ha realitzat algun curs de català per adults. Ara bé, quines són les característi-

ques d’aquestes persones que diuen, d’acord amb l’EULP 2008, que han fet algun 

curs de català, durant la seva vida? 

D’entrada el percentatge de dones és més elevat que el d’homes (gràfic 6.5). 

Aquest fet no és exclusiu de l’aprenentatge de català per a adults, sinó del conjunt de 

la formació per a adults. Així, l’any 2004-2005 un 64 % de les persones que participa-

ven en la formació per a adults a Catalunya eren dones.3 Un fenomen que caldria 

analitzar, probablement amb eines no només quantitatives, sinó qualitatives, per 

poder-ne esbrinar els motius.

Pel que fa a l’edat, és interessant comparar els grups d’edat de les persones que 

3 Font: Consorci per a la Normalització Lingüística del Català.
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Gràfic 6.4. Evolució de persones inscrites al CPNL segons el lloc de naixement. 
Curs 1992-1993 i curs 2008-2009

Font: Consorci per a la Normalització Lingüística del Català.
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al llarg de la seva vida han fet un curs de català amb el de la població total de 15 anys 

o més (gràfic 6.6). Així, els més joves i els més grans estan infrarepresentats entre les 

persones adultes que han participat en algun curs de català. En el primer cas, el dels 

més joves, és lògic, atès que una part força important ja han après català en el siste-

ma escolar (formació reglada) i la formació de català ja no els cal. Pel que fa als més 

grans, com ja es veurà en l’apartat 6.4 quan s’analitzen els motius pels quals una part 

important de la gent gran no té interès a aprendre català, consideren que “ja no tenen 

edat per estudiar”. Així doncs, entre les persones que han fet algun curs de català, 

destaquen les franges d’edat d’entre 35 i 49 anys i la següent, de 50 a 64.

Quant al nivell d’estudis, les persones que han fet un curs de català de català 

tenen un nivell d’estudis més elevat que la població de 15 anys o més, la qual cosa és 

especialment manifesta en els casos més extrems: mentre un 7,5 % del total de po-

blació adulta no té estudis o gairebé no en té, entre les persones que han fet un curs 
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Gràfic 6.5. Han fet un curs de català per adults segons el sexe. 2008
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de català aquest grup només en representa un 2,7 %. Pel que fa a estudis universita-

ris, mentre que el 18,7 % del total de la població en té, entre les persones que han fet 

un curs de català aquest percentatge arriba al 36 %.

La distribució de les persones que han fet un curs de català per lloc de naixe-

ment és relativament semblant a la del conjunt de la població de 15 anys o més: 

majoritàriament són persones nascudes en algun dels territoris de parla catalana 

(el 54,7 %, mentre que són el 59,7 % del conjunt de la població), segueixen els nats a 

l’estranger (ele 23,2 %, però un 17 % per al total de la població) i acaben els nats a 

territoris no catalanòfons de l’Estat espanyol (el 22,1 %, mentre que són un 23,4 % el 

conjunt de la població). Com es veurà més endavant, la distribució per procedència 

dels aprenents actuals és força diferent.

El pes relatiu dels catalanoparlants, els castellanoparlants, els bilingües ini- 

cials o les persones que tenen altres llengües inicials és molt semblant entre les 

persones que han fet un curs de català i el conjunt de la població. Així, el 32 % dels 

aprenents tenen com a llengua inicial el català, el 53,3 % el castellà, el 4 % tant el 

català com el castellà i el 10,8 % altres llengües inicials.

Les persones que han realitzat un curs de català al llarg de la seva vida tenen 

un nivell de coneixements de català més alt que el conjunt de la població (gràfic 6.7). 

Mentre que un 27,6 % de la població o bé no té coneixements de català o en té molt 

pocs, entre les persones que han fet un curs només representen un 18,1 %. Hom po-

dria dir que són molts, però sempre cal recordar que són persones que han fet algun 

curs de català durant la seva vida (i tampoc no se sap si l’han superat o no), per la 

qual cosa és perfectament factible que entre aquest col·lectiu encara trobem un ni-

vell molt baix de coneixement del català.

Per contra, entre les persones que han fet un curs de català al llarg de la seva 

vida, hi ha un percentatge superior (54,3 %) que tenen uns coneixements alts de ca-

talà. Probablement, aquest fet es deu a dos fenòmens coadjuvants: atès que han 
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participat en un procés d’aprenentatge de català és normal que n’hagin tret algun 

profit, però també cal tenir en compte que el nivell d’estudis dels aprenents és supe-

rior al de la mitjana de la població de 15 anys i més.4

Així, si hom volgués fer un perfil de les persones que afirmen haver fet algun 

curs de català durant la seva vida hi trobaríem dues dones, d’edat mitjana (entre 35 i 49 

anys), nascudes a Catalunya (però l’una filla d’autòctons i l’altra amb un o els dos pro-

genitors forans), amb un nivell d’estudis secundari, amb el castellà com a llengua ini-

cial (però l’una que considera que la seva llengua és el català mentre que l’altra s’iden-

tifica amb el castellà o ambdues llengües), amb un nivell alt de coneixements de català. 

Pel que fa a l’ús, tornem a trobar dos casos diferents: ús majoritari de català, per una 

banda i ús minoritari, però no nul, de l’altra. Si tenim en compte que l’aprenentatge del 

català s’ha adreçat tradicionalment a dos tipus de públic: els catalanoparlants (perso-

nes que ja saben parlar en català i el volen aprendre a escriure) i els no catalanopar-

lants (que no tenen el català com a llengua familiar i volen aprendre a parlar-lo), aques-

ta dualitat és un reflex d’aquest fet. Un fet que ara està canviant a marxes forçades.

Si es compara aquest perfil amb el dels inscrits del CPNL del darrer curs de què 

es disposa de dades, es troba que són dos col·lectius diferents: en el primer cas les 

persones que han fet algun curs de català durant la seva vida i en el segon de perso-

nes que han fet un curs recentment. Per esquivar aquest fet s’ha limitat la compara-

ció de les dades de l’EULP a les persones que han arribat a Catalunya en els darrers 

deu anys, concretament des de 1998. Així, es comparen les dades de l’EULP i les 

dels inscrits del CPNL del darrer curs, però també arribats a Catalunya des de 1998.

El resultat és que el perfil d’ambós grups, tot considerant el marge d’error de 

la mostra de l’EULP, és molt semblant: dones (més d’un 60 %), nascudes a l’estranger 

(més d’un 90 %) a països de parla hispànica (gairebé un 60 % de les persones nascu-

des a l’estranger), d’edat mitjana, entre 25 i 49 anys, d’estudis secundaris (al voltant 

d’un 40 %) o universitaris (també al voltant d’un 40 %), sense coneixements o amb 

un coneixement baix del català (amb un 50 % dels casos), que han parlat a l’entrevis-

ta de l’EULP en castellà (en un 92,2 % dels casos) i que utilitzen el català a la vida 

quotidiana menys d’un 50 %.

6.3. Tipologia de la població segons els seus coneixements 
de català

En aquest apartat es descriuen les característiques sociodemogràfiques i sociolin-

güístiques de la tipologia de la població en funció dels seus coneixements de català. 

Tot i que, en part, en el volum I d’aquesta publicació ja s’ha fet l’anàlisi d’aquesta 

qüestió,5 en aquest cas l’objectiu és esbrinar quin és el públic i quines característi-

ques té aquest públic al qual potencialment podria interessar que li oferissin algun 

curs de català, el que calgués pel seu nivell de coneixement.

4 Vegeu més informació sobre la relació entre coneixements de català i nivell d’estudis al capí- 
tol 2, «Els coneixements lingüístics», del volum I.

5 Al capítol 2.
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La taula 6.1 descriu el tret o els trets especialment diferenciadors i que carac-

teritzen cada grup de coneixement del català, ja sigui en funció del sexe, l’edat, el 

territori, el nivell d’estudis, el lloc de naixement, l’origen familiar, la llengua inicial 

o la llengua d’identificació.6 A continuació es descriuen les principals característi-

ques sociodemogràfiques i sociolingüístiques, i també el percentatge del total que 

representa cada tipus. La primera observació és que el sexe no és una variable que 

tingui una associació estadística amb el coneixement de català, tanmateix és un fet 

a destacar.

•   No entenen el català o l’entenen amb moltes dificultats (9,6 %). Aquest 

grup està format per persones més grans de 65 anys i joves d’entre 25 i 34 

anys; més del Camp de Tarragona que no pas a la resta de grups; principal-

ment persones sense estudis o amb estudis primaris; nades a l’estranger i a 

la resta de l’Estat; que tenen altres llengües com a llengua inicial, i el caste-

llà o altres llengües diferents del català i del castellà com a llengües d’iden-

tificació. Són aproximadament 600.000 persones adultes. Es tracta d’un 

grup dual en què pesa per un costat la població jove estrangera i la població 

envellida de la migració espanyola, per l’altre.

•   Entenen i llegeixen el català amb dificultats, però no el parlen ni l’escriuen 

(6,6 %). Principalment hi ha persones dels grups més grans de 50 anys, de 

l’Àrea Metropolitana, sense estudis o amb estudis primaris, nascudes prin-

cipalment a la resta de l’Estat i, amb menor freqüència, en països estrangers 

de parla hispànica, que tenen el castellà com a llengua inicial i d’identifica-

ció. Són unes 400.000 persones. Es tracta d’un grup de persones castellano-

parlants d’origen nascudes a la resta de l’Estat.

•   Tenen un nivell baix de català en totes les quatre habilitats (11,4 %). Des-

taquen les persones dels grups més grans de 50 anys, de l’Àrea Metropolita-

na, sense estudis o amb estudis primaris, nascudes principalment a la 

resta de l’Estat i amb el castellà com a llengua inicial i d’identificació. Són 

unes 700.000 persones. Aquest s’assembla molt al grup anterior però amb 

més heterogeneïtat.

•   Entenen i llegeixen el català sense dificultats però només el parlen una 

mica (7 %). Destaquen les persones adultes entre 35 i 49 anys, de l’Àrea Me-

tropolitana, amb estudis secundaris, nascudes a la resta de l’Estat o a l’es-

tranger; amb castellà com a llengua inicial i d’identificació. Són 400.000 

persones. Aquest grup amb un nivell de formació més elevat i més joves, 

conforma un perfil amb uns coneixements orals limitats, probablement per 

manca de pràctica d’ús del català.

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

en català (20,2 %). Destaca perquè està format per persones dels grups més 

grans de 50 anys, especialment de les Terres de l’Ebre i de l’Àmbit de Ponent, 

amb estudis primaris, nascudes a Catalunya o a la resta de l’àmbit lingüís-

tic i secundàriament a la resta de l’Estat, d’origen familiar en què el subjec-

te i els progenitors són nascuts en territoris de parla catalana i secundà- 

6 Per construir aquest quadre de característiques significatives, s’ha destacat la característica 
primera i segona, en alguns casos, segons la seva significació estadística.
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riament nascuts a la resta de l’Estat; tenen el català com a llengua inicial i 

d’identificació. Un perfil molt minoritari té el català i el castellà alhora com 

a llengües inicials i d’identificació. Són 1.250.000 persones. Es tracta d’un 

segment de població que té el seu nucli fonamental en la població adulta 

d’origen familiar català però que no van estudiar en català i, per tant, tenen 

dificultats d’escriptura i un focus secundari en la població arribada de fora 

de Catalunya que ha tingut una certa praxi lingüística oral encara que no té 

coneixements de lectura i escriptura en català.

•   Nivell alt de català en totes les habilitats (45,1 %). Destaquen les persones 

dels tres grups d’edat més joves de 15 a 49 anys, i més específicament els de 

35 a 49 anys, especialment de l’Àmbit de Ponent i de les Comarques Cen-

trals, d’estudis secundaris i universitaris, nascudes en territoris de parla 

catalana, d’origen familiar en què el subjecte i els progenitors són nascuts 

en territoris de parla catalana i secundàriament el subjecte i un o els dos 

progenitors han nascut fora de l’àmbit lingüístic. Tenen el català com a llen-

gua inicial i molt secundàriament el català i el castellà alhora; català com a 

llengua d’identificació i un segon perfil minoritari de català i castellà alhora 

com a llengua d’identificació. Són 2.800.000 persones. El col·lectiu més ma-

joritari de coneixements de català està format per una diversitat d’orígens i 

de processos d’aprenentatge.

En termes generals, podem dir que els quatre perfils o tipus amb 

menys coneixements de català tenen en comú que la seva llengua d’identi-

ficació és majoritàriament o molt majoritàriament el castellà, i també més 

minoritàriament el fet d’haver nascut a la resta de l’Estat o a l’estranger. 

Mentre que per als dos perfils amb més coneixements de català, el tret més 

distintiu és haver nascut en territoris de parla catalana i en menor freqüèn-

cia tenir el català com a llengua inicial i com a llengua d’identificació. Glo-

balment, els quatre perfils que “no saben parlar català o només el saben 

parlar una mica” representen 2.100.000 persones adultes i els dos perfils 

que “el saben parlar sense dificultats”, 4 milions de persones adultes.

Malgrat els diversos nivells i competències, tots aquests sis grups 

poden ser potencialment públic diana dels cursos de català per a adults, 

però sens dubte alguns són centralment més susceptibles i d’altres, més 

secundaris. Per exemple, del primer grup, “No l’entenen o amb moltes difi-

cultats”, els més interessats poden ser els estrangers joves. El segon grup, 

“L’entenen amb dificultats però no el parlen”, és un col·lectiu de persones de 

més 50 anys amb pocs o cap estudi, que difícilment assoliran una compe-

tència plena, però que poden reforçar les competències com la comprensió 

o la lectura. El tercer grup, “Nivell baix de català en totes les habilitats”, té 

unes característiques semblants a l’anterior i les estratègies formatives 

poden ser múltiples. El quart grup, “L’entenen, però només el parlen una 

mica”, compost d’adults madurs amb estudis secundaris, pot estar interes-

sat a acabar d’assumir les competències més actives i els podria interessar 

el programa de Voluntariat per la llengua, entre altres estratègies d’apre-

nentatge. El cinquè grup, “El parlen però no el llegeixen ni l’escriuen”, de 

persones més grans i estudis primaris, tenen limitacions en les habilitats 
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lingüístiques més actives. Finalment, el sisè grup, “Nivell alt en totes les 

habilitats”, de les tres franges d’edat més joves i d’estudis secundaris i uni-

versitaris, poden estar interessats a adquirir noves competències o nous 

llenguatges d’especialitat vinculats al món laboral. 

Taula 6.1. Característiques més significatives de la tipologia de població segons coneixements de català

Tipologia de  

població segons  

els coneixements 

de català

Edat
Àmbit 

territorial
Estudis

Lloc de 

naixement

Origen geogràfic 

familiar
Llengua inicial

Llengua 

identificació

No l’entenen o l’entenen 

amb moltes dificultats

(9,6 %)

>65 (24,7 % )

25-34 (21,4 %)

Camp de 

Tarragona 

(12,3 %)

Sense estudis 

(26,5 %)

Primaris (37,1 %)

Estranger no 

hispànic (41,8 %) 

Estranger 

hispànic (17,4 %) 

Estranger (59,2 %) 

Resta Espanya 

(34,9 %)

Altres llengües 

(42,8 %) 

Castellà (60,5 %) 

Altres llengües 

(39,1 %) 

L’entenen i el llegeixen 

amb dificultats, no el 

parlen ni l’escriuen

(6,6 %)

 >65 (25,4 %)

50-64 (24,3 %)

Àmbit 

Metropolità 

(52,3 %)

Sense estudis 

(13,1 %)

Primaris (45,5 %)

Resta Espanya 

(52,4 %) 

Estranger 

hispànic (25,1 %) 

Resta Espanya 

(52,4 %) 

Estranger (36,5 %) 

Castellà (86,2 %) 

Altres llengües 

(13,4 %) 

Castellà (90,5 %)

Nivell baix de català  

en totes les habilitats

(11,4 %)

50-64 (27,4 %)

<65 (22,5 %)

Àmbit 

Metropolità  

(49,9 %)

Sense estudis 

(12,2 %)

Primaris (43,2 %)

Resta Espanya 

(44,3 %) 

Estranger 

hispànic (15,5 %) 

Resta Espanya 

(44,5 %) 

Estranger (30,3 %) 

Castellà (81,2 %) 

Altres llengües 

(14,7 %) 

Castellà (80,9 %) 

Altres llengües 

(11,5 %) 

L’entenen i el llegeixen 

sense dificultats però 

només el parlen una mica

(7 %)

35-49 (35,4 %)

Els adults 

madurs

Àmbit 

Metropolità  

(50,7 %)

Secundaris 

(49,4 %)

Resta Espanya 

(38,5 %)

Estranger 

hispànic (18,5 %) 

Resta Espanya 

(38,5 %)

Estranger (29,3 %) 

Castellà (87,1 %) Castellà (84,4 %)

El parlen sense dificultats, 

però tenen un nivell baix 

de lectura i escriptura  

en català

(20,2 %)

> 65 (33,9 %)

50-64 (29,1 %)

Terres de l’Ebre 

(4,3 %)

Ponent (6,2 %)

Primaris (45,7 %) Territoris parla 

catalana (66,9 %) 

Resta Espanya 

(25,5 %) 

Subjecte i 

progenitors de 

territoris de parla 

cat. (36,8 %) 

Resta Espanya 

(25,6 %) 

Català (39,1 %) Català (47,4 %) 

Català i castellà 

(12 %)

Nivell alt de català  

en totes les habilitats 

(45,1 %)

35-49 (31,6 %)

25-34 (22,7 %)

15-24 (21,1 %)

Ponent (5,5 %)

Comarques 

Centrals (8,5 %)

Secundaris 

(49,1 %)

Universitaris 

(30 %)

Territoris parla 

catalana (87,8 %)

Subjecte i 

progenitors de 

territoris de parla 

cat. (48,8 %)

Subjecte i un o dos 

progenitors de fora 

(19,5 %) 

Català (51,3 %) 

Català i castellà 

(6,2 %)

Català (59,6 %) 

Català i castellà 

(12,6 %) 
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6.4. Els adults interessats a aprendre català o millorar-ne 
els coneixements

6.4.1. Característiques de les persones adultes interessades a aprendre català  

o millorar-neels coneixements

El 43,1 % de la població adulta respon sí a la pregunta “Estaria interessat a aprendre 

català o millorar-ne els coneixements?” que suposa en termes absoluts gairebé 2,6 mili-

ons de persones. Aquest grup representa els aprenents que potencialment estarien 

interessats en els cursos de català per a adults, voluntariat per la llengua, Parla.cat i 

altres sistemes d’aprenentatge.

Entre les dones hi ha més interès a aprendre català o millorar-ne els coneixe-

ments (45,7 %). Aquesta dada és molt coherent amb altres dades d’interès i també de 

rendiment escolar de les noies i de les dones, pel que fa als aspectes educatius gene-

rals a la formació. Segons l’edat, hi ha més interès a aprendre català entre els més 

joves: el 46,3 % dels que tenen entre 15 i 34 anys, el 53,4 % dels que tenen entre 25  

i 34 anys i el 51,2 % dels que tenen entre 35 i 49 anys (gràfic 6.9). El grup més gran de 

65 anys és el que diu tenir menys interès (18,6 %).

Sí
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No
56,9%

Gràfic 6.8. Estaria interessat a aprendre català o millorar-ne els coneixements? 2008
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Gràfic 6.9. Interès a aprendre català segons l’edat. 2008
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Segons el nivell d’estudis assolits, destaca l’interès entre les persones amb 

estudis secundaris (49,7 %) i amb estudis universitaris (47,8 %), també per sobre de 

la mitjana poblacional del grup en qüestió (gràfic 6.10). Podem concloure, per tant, 

que convindria informar i dur a terme polítiques de foment de l’aprenentatge de 

català entre la població amb menys estudis per no obrir una escletxa discriminatò-

ria entre els desconeixedors de català.

Quant al lloc de naixement, cal destacar en primer lloc que un 70,5 % dels 

estrangers tenen interès a aprendre català o millorar-ne els coneixements, espe- 

cialment els estrangers nascuts en països de parla hispànica (78,5 %). El 64 %  

dels estrangers nascuts en països de parla no hispànica tenen interès a aprendre 

català (gràfic 6.11). Pel que fa a l’any d’arribada a Catalunya, els immigrants de 

l’última onada migratòria són els que tenen més interès a aprendre català;  

són el 77,1 % dels nascuts fora de territoris de parla catalana que van venir entre el 
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Gràfic 6.10. Interès a aprendre català segons el nivell d’estudis. 2008
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Gràfic 6.11. Interès a aprendre català segons el lloc de naixement. 2008
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1998 i el 2008 mostren interès a aprendre català o millorar-ne els seus coneixe-

ments.

En coherència amb aquestes dades, el 62,8 % de les persones que tenen altres 

llengües diferents del català i del castellà com a inicials, tenen interès a aprendre el 

català o millorar-ne els coneixements. També destaca que el 44,9 % dels castellano-

parlants inicials tenen interès a aprendre el català.

Les persones amb coneixements baixos de català tenen més interès a apren-

dre català (49,3 %), especialment les que tenen un nivell baix de català en totes les 

habilitats (54,6 %). Les persones amb mancances també mostren més interès (47,2 %), 

especialment les que l’entenen i el llegeixen sense dificultats però només el parlen 

una mica (60,4 %).

Quant a la llengua de resposta de l’enquesta, entre les persones que responen 

l’enquesta en castellà hi ha més interès a aprendre català o millorar-ne els coneixe-

ments (46,8 %). Tot i que és una opció minoritària, és interessant destacar que entre 

les persones que comencen en castellà i passen al català l’interès a aprendre català 

també és més alt (53,3 %). Aquesta dada indica que a més de l’interès a aprendre o 

millorar el català mostren una voluntat de practicar-lo quan el context els és propici 

(una enquesta oficial de la Generalitat de Catalunya).

Per tant, els perfils de les persones interessades i de les no interessades a apren-

dre català o millorar-ne els coneixements són els que es descriuen a continuació.

•   Interessades a aprendre català. Hi ha un lleuger predomini de dones; hi 

destaca un grup majoritari de 25 a 49 anys; estan repartits proporcional-

ment a cada territori; amb un predomini d’interessats amb estudis secun-

daris; hi destaquen per sobre de la mitjana els nacuts a l’estranger immi-

grats entre el 1998 i el 2008; amb altres llengües com a llengua inicial i 

sense coneixements de català.

•   No interessades a aprendre català. Predomini lleu dels homes; destaquen 

especialment els de més de 65 anys, repartits per tot el territori proporcio-

nalment; destaquen les persones entrevistades amb estudis primaris o 
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Gràfic 6.12. Interès a aprendre català segons el coneixement del català. 2008
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sense estudis. Per lloc de naixement destaquen molt especialment els nas-

cuts a Catalunya, d’origen familiar català i de llengua inicial catalana amb 

uns coneixements alts de català i que l’usen majoritàriament. 

6.4.2. Motius per aprendre català o millorar-ne els coneixements 

En la pregunta sobre els motius per aprendre o millorar els coneixements de català, 

les possibilitats de resposta, després d’haver fet l’entrevista, s’han codificat en els 

cinc tipus inicials de respostes afegint-hi altres respostes de caràcter similar en al-

gun dels cinc tipus de motius.

•   Per  poder-lo  parlar  o  escriure  en  les  meves  relacions personals: inclou 

aquesta mateixa resposta i altres respostes similars com “motivacions o 

interessos personals”.

•   Per ajudar el fills: resposta literal.

•   Per motius laborals o per trobar feina: inclou la resposta “per trobar feina o 

accedir a un lloc de treball millor” i “perquè me l’exigeixen a la feina”, “per-

què em presento a oposicions”.

•   Perquè és útil o important saber català a Catalunya: inclou les respostes “per-

què és normal saber català, si vius a Catalunya”, “perquè saber català és ne-

cessari/útil/important/obligatori”, “per integrar-se o per adaptar-se”, “perquè 

no es perdi el català” i “és la seva llengua, per estimació, és català” i similars. 

•   Per perfeccionar-lo, per estudi o aprenentatge o per millorar-lo: inclou les 

respostes “Per perfeccionar-lo”, “per aprendre’l i similars”, “està estudiant o 

ha estudiat”, “obtenir certificats/titulacions”, “per cultura”, “li agrada el ca-

talà, aprendre’l” i altres de similars. 

El 63,1 % de les persones que estan interessades a aprendre català o millo-

rar-ne els coneixements diuen que el principal motiu és el simple fet d’aprendre’l o 
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Gràfic 6.13. Interès a aprendre català segons la llengua de resposta de l’enquesta. 2008
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millorar-lo; en segon i tercer lloc, apareixen les raons que prenen en consideració el 

valor instrumental d’una llengua. El 37,6 % de les persones es refereixen a la utilitat 

i a la importància de la llengua catalana, i el 27,8 % declaren que volen aprendre’n 

per les noves possibilitats laborals a les quals porta el coneixement del català.

6.4.3. Motius de les persones no interessades a aprendre o millorar 

els coneixements de català

Les respostes inicials previstes o motius de les persones entrevistades que justifica-

rien que no tenen interès a aprendre o millorar els coneixements de català inicial-

ment eren quatre: “perquè ja en sé prou”, “perquè no tinc temps”, “perquè no ho 

considero necessari” i “altres raons”. Després de realitzada l’entrevista s’ha vist que 

un motiu adduït era ”Perquè sóc massa gran, per l’edat”. Així doncs, els cinc motius 

dels no interessats són:

•   Ja en sé prou. Literalment “Perquè ja en sé prou”.

•   Manca de temps. Literalment “Perquè no tinc temps”.

•   No és necessari. Inclou “Perquè no ho considero necessari”, prioritza el 

castellà o mostra rebuig, antipatia, mania o disgust i similars i “marxa de 

Catalunya”.

•   Per l’edat. Es considera massa gran i altres expressions similars.

•   No m’interessa o no puc. “Inclou no m’interessa, no puc”, ho troba massa 

difícil, no vol estudiar, altres prioritats o interessos, manca d’interès, de 

ganes o de motivació i problemes de salut i similars.

El 41,2 % de les persones no interessades a aprendre o millorar els coneixe-

ments de català declaren que no hi estan interessades perquè ja en saben prou (de 

fet, el 45,1 % de la població ja té un nivell alt de català en totes les habilitats). En se-

gon lloc, el 36,9 % declaren que no estan interessades a aprendre català perquè no 

tenen temps suficient per fer-ho. En tercer lloc, el 27,9 % dels no interessats creuen 

que el català té poc valor instrumental.

Per poder-lo parlar o escriure
en les meves relacions personals

Per ajudar el fills

Per motius laborals
o per trobar feina

Perquè és útil o important
saber català a Catalunya

Per perfeccionar-lo, per estudi
 o aprenentatge o per millorar-lo

0 10 20 30 40 50 60 70

63,1

37,6

27,8

17,8

17,5

Gràfic 6.14. Motius de les persones interessades a aprendre català. 2008

Base: població interessada a aprendre català (3.010).
Pregunta de resposta múltiple.
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6.5. Aprenents de català i interès per continuar aprenent-lo

Una manera de sintetitzar les dues preguntes que hem analitzat fins ara (“Al 

marge de la formació reglada, vostè ha realitzat algun curs de català per adults” i la  

segona “Estaria interessat a aprendre català o millorar-ne els coneixements”?) és crear  

una variable nova. El resultat es pot veure al gràfic 6.16 amb quatre categories: 

les persones que han fet algun curs de català i, alhora, també tenen interès a se-

guir aprenent català (aprenents que volen continuar aprenent-ne); les que han fet 

algun curs, però ja no tenen interès a continuar aprenent-ne (aprenents que no 

volen continuar); les persones que no fan fet cap curs, però tenen interès a apren-

dre català (no han fet cap curs i en volen aprendre) i, finalment, les que no han 

fet cap curs i tampoc volen aprendre català (no han fet cap curs i no en volen 

aprendre).

Ja en sap prou

Manca de temps

No és necessari/prioritza
altres temes

Per l’edat

No m’interessa

0 10 20 30 40 50

41,2

36,9

27,9

11,3

2,9

Gràfic 6.15. Motius de les persones no interessades a aprendre català. 2008

Base: població no interessada a aprendre català (3.972).
Pregunta de resposta múltiple.

No han fet cap 
curs i no en volen 
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No han fet cap 
curs i en volen 
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no volen continuar
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Gràfic 6.16. Aprenents i interès a aprendre català. 2008



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 140

Quin és el perfil de cadascun d’aquests grups?

El perfil de les persones del primer grup, que ja han fet algun curs de català i 

volen continuar aprenent-ne, és el d’una dona d’edat mitjana, nascuda a l’estranger 

(el 30 % dels casos), especialment en països de parla hispànica, arribades a Catalu-

nya recentment. Té estudis universitaris, però amb un nivell de coneixement del 

català amb certes mancances. Té “altres llengües” com a llengua inicial. 

Quant al segon grup, el de les persones que ja han fet un curs de català però 

no volen continuar aprenent-ne, també és una dona, d’edat mitjana (però amb un 

ventall més ampli, de 35 a 64 anys). Ha nascut en algun dels territoris de parla cata-

lana, tant ella com els seus progenitors. D’estudis universitaris, té un nivell alt de 

coneixement en totes les habilitats. Pel que fa a la llengua inicial, destaca el perfil de 

les persones que tenen el català com a primera llengua.

El tercer grup, de les persones que no han fet cap curs de català, però tenen 

interès per aprendre’n, pot estar compost tant per un home com per una dona, però 

tots dos joves (de 15 a 34 anys) nascuts a la resta de l’estranger (en un 27 % dels ca-

sos). D’estudis secundaris, la majoria tenen un nivell baix de català i fins i tot n’hi ha 

que no l’entenen o l’entenen amb dificultat. No obstant això, també hi ha persones 

en aquest grup que tenen un nivell alt de català. Són de llengua inicial “altres llen-

gües”, però també n’hi ha que tenen com a llengua inicial el castellà. Pel que fa a l’ús 

del català, com en el segon grup, tampoc no en fan un ús majoritari. 

Finalment tenim les persones que no han fet cap curs de català, però tampoc 

no tenen interès a aprendre’n. El perfil majoritari és el d’un home, de 65 anys o més, 

nascut en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat. Tenen estudis primaris 

o no tenen estudis, i el seu perfil sociolingüístic es caracteritza per l’adquisició d’uns 

alts coneixements del català; d’altra banda, la majoria són de llengua inicial catala-

na; utilitzen el català de manera majoritària.

6.6. Conclusions

Segons 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 (de 

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 co-

neixements de català, la qual cosa podria ser explicada pel fet que moltes d’aques-

tes 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 

geogràfic de les persones que assisteixen a cursos. Durant el curs 1992-1993, només 

el 6,8 % dels inscrits a cursos de català eren estrangers; aquest percentatge augmen-

ta fins al 62,9 % durant el curs 2008-2009. Així, el perfil de la persona que ha assistit 

a un curs durant els últims 10 anys també ha canviat: es tracta, ara, d’una dona 
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nascuda a l’estranger, en un país de parla hispànica, de 25 a 49 anys, amb estudis 

universitaris o secundaris i amb un nivell baix o nul de coneixements de català.

El fet d’inscriure’s a un curs de català té molt a veure amb el nivell de conei-

xements 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’aprenentatge 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’identificació 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 llengua inicial i d’identificació.

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 ajuda 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 individus de 25 

a 34 anys, les persones amb estudis secundaris, nascudes a l’estranger (amb un 

lleuger predomini de nascuts en països de parla hispànica), 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 persona 

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 63,1 % dels enquestats que tenen interès 

a aprendre català o millorar-ne els coneixements declaren que aquest interès és per 

tal d’aprendre o millorar l’ús que fan de la llengua catalana. Seguidament, trobem 

respostes que donen gran pes al valor instrumental del català: és útil o important 

(37,6 %) o per motius laborals (27,8 %). Pel que fa a la gent que no té interès a aprendre 

català, un 41,2 % argumenten que no estudien català perquè ja en saben prou. És 

interessant descobrir que el 27,9 % dels enquestats 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 instrumental), i que un reduït percentatge, el 2,9 %, s’orienta a 

declarar el poc interès que el català desperta en l’individu enquestat.



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 142

Capítol 7: Anàlisi comparativa 2003-2008

7.1. Introducció

Com s’ha explicat en el volum I d’aquesta publicació, l’Enquesta d’usos lingüístics de 

la població 2008 (EULP08, d’ara en endavant) suposa la segona edició d’una estadís-

tica oficial sobre els usos que les persones residents a Catalunya fan de les diverses 

llengües presents en el territori. Aquest fet implica la immediata necessitat de dis-

posar de dades evolutives del quinquenni 2003-2008.

Abans de presentar els resultats d’aquest exercici, cal tenir presents dues qües-

tions metodològiques fonamentals que afecten de manera transversal els resultats 

exposats. En primer lloc, l’edició 2008 de l’EULP ha implicat millores metodològiques 

importants respecte l’onada 2003,1 algunes amb efectes en les formulacions de les 

preguntes a les persones enquestades. Si bé la majoria de les preguntes dels qüestio-

naris d’ambdues onades són comparables, algunes no ho són o requereixen tracta-

ments que alterarien els resultats exposats respecte el 2008. Per això, en aquest capí-

tol s’ha optat per centrar el primer exercici comparatiu de l’EULP en els resultats 

exposats en el volum I, i adoptar si és possible les mateixes mesures i categories.

En segon lloc, una de les conseqüències de les millores metodològiques rea-

litzades és que l’anàlisi evolutiva dels resultats entre el 2003 i 2008 no es pot fer de 

forma directa. Aquest fet ha obligat a elaborar unes dades enllaçades 2003-2008 per 

tal de poder estudiar les variacions dels usos lingüístics en el temps. Així, el disseny 

mostral de l’onada de 2008 ha introduït una nova variable d’estratificació rellevant 

per a l’objectiu de l’estadística oficial i de gran transcendència per a la potencialitat 

de l’anàlisi sociològica, que és el lloc de naixement per cada àmbit territorial, atesa 

la importància de l’onada immigratòria els darrers anys i els previsibles efectes en 

els usos lingüístics de la població. 

Com que el disseny mostral de l’onada de 2003 no considerava de manera 

exhaustiva aquesta variable estructural de la població, s’han produït un conjunt de 

dades enllaçades, amb els mateixos criteris de ponderació i calibratge per a amb- 

dues edicions.

1 Vegeu els capítols del volum I: «Metodologia general de l’Enquesta d’usos lin güístics de la po-
blació 2008» i «La mesura del coneixement de les llengües i els usos lingüístics dins l’estadísti-
ca oficial».
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Cal tenir present que l’EULP suposa un exhaustiu exercici d’interrogació 

a la població que genera infinites possibilitats d’anàlisi per grups socials i també 

comparacions de l’evolució de resultats: entre sexes, per edats, per territoris2... 

En aquest capítol s’ha optat per centrar l’anàlisi evolutiva en les dades globals 

d’ambdues onades per les principals magnituds de cada aspecte d’anàlisi; per això 

alguns exercicis analítics presentats en el volum I no es repliquen en aquesta com-

paració. Tanmateix, l’estudi evolutiu de les dades no pot obviar el canvi sociodemo-

gràfic quant al lloc de naixement de les persones, de tal manera que l’article centra 

l’aprofundiment d’anàlisi en els dos grups socials clau quant al seu lloc de naixe-

ment: els nascuts en territoris de parla catalana i resta de l’Estat, i els nascuts a 

l’estranger. 

A més d’avaluar si hi ha canvis significatius entre la situació de 2003 i de 2008, 

es facilita l’anàlisi de si aquests canvis s’han produït entre la població nascuda a 

territoris de parla catalana i resta de l’Estat, que suposen la població més compara-

ble entre ambdues onades de l’estudi, i/o si aquests canvis s’han produït entre la 

població nascuda a l’estranger, que suposa el segment de població que més ha cres-

cut i s’ha transformat en la darrera dècada i quinquenni. 

A continuació s’analitzen els principals canvis respecte al coneixement de 

català, les llengües a Catalunya (inicial, identificació i habitual), les llengües en els 

usos interpersonals i en el consum mediàtic i cultural així com les actituds i les 

representacions lingüístiques dels catalans. Malgrat que som conscients de les li-

mitacions quant al nombre de variables a analitzar i de la profunditat d’anàlisi dels 

canvis entre diferents grups de població, aquest exercici vol ser un punt de partida 

per a la reflexió evolutiva dels usos lingüístics a Catalunya, i la porta d’entrada a la 

generació de nous interrogants sobre els grups socials i les trajectòries lingüísti-

ques generals i pròpies de subgrups socials que s’han produït en els darrer quin-

quenni.

Per últim, tot i que l’anàlisi evolutiva se centra, sobretot, en les magnituds i 

pesos dels diferents fenòmens (percentatges), també es mostra quina ha estat l’evo-

lució de les dades absolutes (milers de persones) d’algunes variables. Com s’ha co-

mentat, la principal transformació de la societat catalana suposa el creixement de 

població a partir de la incorporació de ciutadans i ciutadanes nascuts a l’estranger. 

Així, entre el 2003 i el 2008 segons les dades del padró de l’Idescat la població resi-

dent a l’estranger augmenta en més de 500.000 persones pel moviment migratori. En 

canvi, la població nascuda a Catalunya i la resta de l’Estat disminueix en més de 

23.000 persones principalment pel moviment natural de la població (taula 7.1). 

Aquestes dades són fonamentals a l’hora d’analitzar els canvis sociolingüístics de la 

població catalana.

La majoria dels canvis demogràfics alteren el pes dels fenòmens, però és 

possible que el volum total de població que es comporta d’una determinada mane-

2 Per exemple, un altre possible efecte en els resultats dels canvis entre el 2003 i el 2008 són les 
noves generacions entrevistades al 2008: a l’enquesta de 2008 s’ha entrevistat un grup de per-
sones de 15 a 20 anys que apareixen amb possibles comportaments nous que al 2003 tenien 
entre 10 i 15 anys i no s’entrevistaven. Analitzar aquesta qüestió significaria un treball compa-
ratiu generacional molt extens. Tot i això, quan s’analitzen els resultats globals també es poden 
percebre els efectes d’aquest fenomen.
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ra no hagi variat de manera important: és a dir, el fet que s’incorpori un percentat-

ge de parlants d’altres llengües pot fer que el pes dels parlants de català i/o de 

castellà disminueixi, encara que el volum de ciutadans reals que es comporta així 

sigui el mateix. Per això, pel que fa a l’evolució de les dades absolutes, s’ha analit-

zat només l’evolució dels coneixements de català, la llengua inicial i la llengua 

habitual ja que les variacions en la resta de variables sempre van en el mateix 

sentit.

7.2. El coneixement del català

Entre el conjunt de la població s’observa un decreixement en els percentatges de 

població que entén el català, el sap parlar i el sap llegir. Com s’observa a la taula 7.2, 

el pes de la població que declara entendre el català decreix moderadament 

(–1,9 punts percentuals). El decreixement més important es produeix en el pes de les 

persones que declaren saber llegir català (–7,3 punts) i secundàriament en el pes de 

les que el saben parlar (–3,3 punts). En canvi, augmenta el percentatge de població 

que el sap escriure (+3,0 punts). 

Entre la població nascuda a Catalunya i a la resta de l’Estat no hi ha canvis 

respecte l’habilitat d’entendre, i augmenta el percentatge de persones que sap parlar 

i escriure el català. Entre la població estrangera, els percentatges de les quatre habi-

litats disminueixen. Es pot dir que l’efecte de la immigració explica el descens en els 

coneixements d’entendre, saber parlar i saber llegir, i l’efecte de l’ensenyament ex-

plica la millora en els coneixements de saber escriure.

Tot i aquest decreixement en els percentatges dels coneixements de català, el 

nombre de persones que sap català segueix augmentant. Així, respecte al 2003, 

408.600 persones més entenen el català, 240.000 persones més el saben parlar, 

35.000 més el saben llegir i 500.000 més el saben escriure. Pel que fa a l’habilitat 

d’entendre, parlar i llegir aquest augment s’explica perquè persones d’origen estran-

ger han adquirit aquestes habilitats. En canvi, en relació amb l’habilitat d’escriure, 

l’augment de persones es deu sobretot a persones nascudes a Catalunya o a la resta 

de l’Estat; és a dir, es tracta de la població d’entre 15 i 24 anys, generació escolaritza-

da en el sistema lingüístic educatiu català.

Taula 7.1. Població de 15 anys i més l’any 2003 i l’any 2008 (milers de persones)

Any Catalunya i resta de l’Estat Estranger

2003 5.224.128   556.382

2008 5.200.515 1.079.612

Var –23.613 523.230

Font: Idescat. Padró 2003 i 2008.
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Taula 7.2. Evolució del coneixement de català segons el lloc de naixement. 2003-2008 (Milers de persones 
i % de població que en té coneixements)

Entendre Parlar

2003 2008 var 2003 2008 var

Total població
5.423,6 5.832,2 408,6 4.583,5 4.823,4 239,9

96,5 % 94,6 % –1,9 81,6 % 78,3 % –3,3

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat

5.031,9 4.981,9 –50,0 4.342,3 4.381,4 39,0

97,6 % 97,5 % –0,1 84,2 % 85,7 % 1,5

Població nascuda a l’estranger
391,7 845,5 453,8 241,2 437,2 196,0

84,8 % 81,0 % –3,8 52,2 % 41,9 % –10,3

Llegir Escriure

2003 2008 var 2003 2008 var

Total població
4.999,5 5.034,4 34,9 3.303,8 3.807,3 503,5

89,0 % 81,7 % –7,3 58,8 % 61,8 % 3,0

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat

4.646,8 4.498,9 –147,9 3.159,4 3.543,3 383,9

90,1 % 88,0 % –2,1 61,3 % 69,3 % 8,0

Població nascuda a l’estranger
352,8 532,2 179,4 144,4 261,2 116,8

76,3 % 51,0 % –25,3 31,2 % 25,0 % –6,2

Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa

7.3. Les llengües a Catalunya

7.3.1. Llengua inicial i llengua d’identificació: la capacitat d’atracció del català

El percentatge de persones que tenen el català com a llengua inicial, entesa com la 

llengua que es va parlar per primer cop a casa, viu entre 2003 i 2008 un important 

decreixement entre el conjunt de la població (–4,7 punts percentuals), mentre que el 

castellà no experimenta cap canvi significatiu. Al seu torn, el pes dels ciutadans de 

15 anys i més que diuen tenir com a llengua inicial tant el català com el castellà aug-

menta de manera estadísticament significativa (+1,3, el 3,8 % de la població). Així, el 

canvi més significatiu és l’augment dels que tenen una llengua inicial diferent del 

català i del castellà (el 9,3 %, que suposa un augment de 4,6 punts).

Entre la població nascuda a Catalunya i a la resta de l’Estat també disminueix 

el percentatge de persones que tenen el català com a llengua inicial, i augmenta el 

percentatge de les que tenen el català i el castellà. Entre la població nascuda a l’es-

tranger, disminueix el percentatge de persones que tenen el castellà com a llengua 

inicial i augmenta el de les que tenen altres llengües o combinacions (+ 9,9 punts).

Els valors absoluts mostren que a Catalunya hi ha 87.000 catalanoinicials 

menys que al 2003 i 95.000 més que tenen tant el català com el castellà de llengua 

inicial. Aquest fenomen es deu a canvis entre la població nascuda a Catalunya i a la 
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resta de l’Estat. Paral·lelament, a Catalunya hi ha 234.000 castellanoinicials més i 

312.000 més que tenen altres llengües com a inicials. Aquest fenomen es deu sobre-

tot a l’augment de població estrangera.

Taula 7.3. Evolució de la llengua inicial segons el lloc de naixement. 2003-2008 (Milers de persones i  % de població 
que en té coneixements)

Català Català i castellà

2003 2008 var 2003 2008 var

Total població
2.036,2 1.949,5 –86,7 141,6 236,5 94,9

36,4 % 31,7 % –4,7 2,5 % 3,8 % 1,3

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat

2.026,6 1.933,9 –92,7 141,6 230,8 89,2

39,5 % 37,9 % –1,6 2,8 % 4,5 % 1,7

Població nascuda a l’estranger
9,6 12,9 – 0 5,7 –

2,1 % 1,2 % – 0 % 0,5 % –

Castellà Altres llengües o combinacions

2003 2008 var 2003 2008 var

Total població
3.155,1 3.389,0 233,9 262,6 574,6 312,0

56,4 % 55,1 % –1,3 4,7 % 9,3 % 4,6

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat

2.881,6 2.872,8 –8,8 86,1 61,4 –24,7

56,1 % 56,3 % 0,2 1,7 % 1,2 % –0,5

Població nascuda a l’estranger
273,6 512,5 238,9 176,6 512,0 335,4

59,5 % 49,1 % –10,4 38,4 % 49,1 % 10,7

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

Les variacions en la llengua d’identificació són exactament les mateixes, si bé 

amb una intensitat diferent. Així, encara decreix més el pes dels ciutadans que te-

nen com a llengua d’identificació el català, tant entre el conjunt de la població com 

entre les persones nascudes en territoris de parla catalana i de la resta de l’Estat  

(–7,1 i –3,5 punts), com s’observa a la taula 7.4. 

És més intens, també, l’augment de persones que s’identifiquen tant amb el 

català com amb el castellà (+3,8), de manera que entre la població no nascuda a l’es-

tranger supera les pèrdues del català en solitari (+4,9 enfront de –3,5), sense que hi 

hagi variacions en el percentatge de persones que s’identifiquen amb el castellà, ni 

a nivell global ni entre la població no nascuda a l’estranger. 

Al seu torn, entre la població nascuda a l’estranger el pes dels que tenen el 

castellà com a llengua d’identificació decreix (–4,6), encara que continua sent el col-

lectiu majoritari (53,6 %). En canvi, augmenten en proporció els que s’identifiquen 

amb altres llengües (+7,2).

Tanmateix, si es compara la llengua inicial amb la llengua d’identificació tant 

el 2003 com el 2008, s’observa que més persones s’identifiquen amb el català (44,4 % 

el 2003 i 37,3 % el 2008) que el tenen com a llengua inicial (36,4 % i 31,7 %).
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Taula 7.4. Evolució de la llengua d’identificació segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català
Català

i castellà
Castellà

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 44,4 37,3 –7,1 5,0 8,8 3,8 47,5 46,5 –1,0 3,2 7,4 4,2

Població nascuda en territoris de  

parla catalana i a la resta de l’Estat
47,6 44,1 –3,5 5,2 10,1 4,9 46,5 45,0 –1,5 0,6 0,8 0,2

Població nascuda a l’estranger 7,6 4,2 – 1,9 2,6 – 58,2 53,6 -4,6 32,4 39,6 7,2

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

Si s’analitza la variable creada per mostrar el pas de la llengua inicial a la llen-

gua d’identificació (taula 7.5) en el conjunt de la població de Catalunya de 15 anys i 

més, el pes de les persones que mantenen la mateixa llengua inicial i d’identificació 

es redueix sensiblement respecte el 2003; tant els que mantenen el català (–7,1) com 

els que mantenen el castellà (–4,1). En canvi, en el cas de les altres llengües els man-

tenidors apareixen amb força (38,9 %).3

Al seu torn, l’adopció del català no pateix cap variació significativa en ter-

mes globals (12,9 % i 13,2 % en cada any), mentre que l’adopció del castellà des del 

català o des d’altres llengües augmenta de manera significativa (+2,8 punts per-

centuals). 

Entre la població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat 

l’adopció del català augmenta significativament, encara que amb una intensitat 

molt moderada (passa del 13,2 % al 15,1 %, que representa un augment d’1,9 punts). 

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 de les perso-

nes nascudes a Catalunya o resta de l’Estat amb altres llengües inicials, que no pas 

a persones nascudes a Catalunya amb llengua inicial català. 

Quant a la pauta de la ciutadania nascuda a l’estranger, la importància de les 

altres llengües fa decréixer el manteniment del castellà, però cal tenir present que 

no es tracta d’una desaparició dels mantenidors sinó d’una correcció del seu pes 

sobre el total de la població estrangera. A més, la resta de fenòmens d’adopció són 

tan minoritaris que no permeten una anàlisi estadística malgrat el volum de mostra 

disponible. Així i tot, es pot apuntar la tendència d’una menor adopció del català 

entre els estrangers: l’adopció del castellà augmenta de manera important. Tot 

apunta, doncs, que la llengua d’adopció dels estrangers de parla no hispànica quan 

arriben a Catalunya és el castellà.

3 Cal tenir present, com ja s’ha comentat en diversos capítols, especialment en els apartats me-
todològics del volum I, que en certa mesura la població estrangera no estava del tot registrada 
el 2003, la qual cosa implica també una probable menor presència d’altres llengües en la mos-
tra. Tanmateix, les magnituds dels canvis semblen indicar amb certa versemblança les tendèn-
cies que s’apunten sobre llengües diferents del català i del castellà. 
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Taula 7.5. Evolució del pas de llengua inicial a llengua d’identificació segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

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 de l’Estat
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 en territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat
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 gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

7.3.2. Llengua habitual

La llengua habitual, com a possible variable que pretén resumir la complexitat 

dels usos lingüístics de la ciutadania, pot ser considerada una combinació de per-

cepció i descripció del comportament social, és a dir, l’expressió de com es viu el 

conjunt d’usos de la llengua en la seva interrelació entre pràctica real i percepció 

social. 

L’evolució dels percentatges de la llengua habitual mostren una davalla- 

da de l’ús del català com a llengua habitual (–10,2 punts) i un augment en l’ús in-

distint de català i castellà (+7,2 punts) i en l’ús d’altres llengües o combinacions 

(+4,4 punts). 

L’augment del percentatge de persones que diuen usar català i castellà aug-

menta entre els nascuts a Catalunya o a la resta de l’Estat i, al mateix temps, es 

produeix una disminució dels que declaren tenir com a llengua habitual el castellà 

(–2,5) però d’una intensitat molt menor. Entre els estrangers es produeix un augment 

de l’ús d’altres llengües o combinacions (+12,9 punts).

Quant als valors absoluts des de 2003, cal remarcar la disminució en gairebé 

400.000 persones dels que diuen usar el català habitualment i l’augment en 470.000 

persones dels que diuen usar català i castellà. Actualment hi ha 310.000 més estran-

gers que tenen el castellà com a llengua habitual i, en canvi, hi ha 137.000 persones 

menys nascudes a Catalunya o a la resta de l’Estat que diuen usar el castellà. A més, 

cal destacar l’augment en 280.000 parlants estrangers d’altres llengües.

Per tant, a banda d’augmentar el nombre de persones que tenen coneixe-

ments de català també ha augmentat, encara que poc, el nombre de parlants de ca-
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talà a través de l’opció que alterna català i castellà (aproximadament 80.000 perso-

nes). Aquest augment en l’ús del català es dóna entre els nascuts en territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat. És així com també augmenten els parlants de 

castellà a Catalunya i els parlants d’altres llengües a través de l’augment de població 

nascuda a l’estranger.

Taula 7.6. Evolució de la llengua habitual segons el lloc de naixement. 2003-2008 (Milers de persones i % de població 
que en té coneixements)

Català Català i castellà

2003 2008 var 2003 2008 var

Total població
2.584,9 2.196,6 -388,3 265,4 735,4 470,0

46,0 % 35,6 % –10,4 4,7 % 11,9 % 7,2

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat

2.520,9 2.154,6 –366,3 243,2 700,1 456,9

48,9 % 42,2 % –6,7 4,7 % 13,7 % 9,0

Població nascuda a l’estranger
64,0 40,8 –23,2 22,3 35,3 -

13,9 % 3,9 % –10,0 4,8 % 3,4 % -

Castellà Altres llengües o combinacions

2003 2008 var 2003 2008 var

Total població
2.650,3 2.830,0 179,7 117,6 400,5 282,9

47,2 % 45,9 % –1,3 2,1 % 6,5 % 4,4

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat

2.372,2 2.235,6 –136,6 21,0 20,9 –0,1

46,0 % 43,7 % –2,3 0,4 % 0,4 % 0,0

Població nascuda a l’estranger
278,1 589,3 311,2 96,6 378,3 281,7

60,3 % 56,5 % –3,8 21,0 % 36,2 % 15,2

Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives pel càlcul.

7.4. Les llengües en els usos interpersonals i en el consum 
mediàtic i cultural

Un cop descrita l’evolució dels trets fonamentals de la societat catalana que són la 

base de partida estructural del usos lingüístics, el coneixement, la llengua inicial i 

la llengua d’identificació, i apuntada una primera traducció global en la dimensió 

de comportament i percepció com és la llengua habitual, a continuació s’analitzen 

els canvis en les principals característiques dels usos lingüístics de la població de 

15 anys i més. 

Després d’una primera visió sobre l’ús lingüístic global, es tractarà d’analit-

zar aquests canvis en diferents contextos de relacions interpersonals que van des 

dels amics fins a la feina o el metge.
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7.4.1. L’ús lingüístic global

L’ús lingüístic global o ús en general mesura en percentatge l’ús global de cada llen-

gua, i té la interpretació consensuada d’expressar el pes de les llengües en termes de 

quantitat de temps aproximat.

En el quinquenni que va de 2003 a 2008 s’observa una reducció significativa de 

l’ús global del català, tant entre la població nascuda a l’estranger com entre la pobla-

ció nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat, de tal manera que 

el pes dels que declaren usar el català només o sobretot ha passat en conjunt del 

39,7 % al 33,2 % (6,5 punts percentuals) .

Taula 7.7. Evolució de l’ús global de català segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Gens o poc 

(0 a 33 %)

Aproximadament 

igual (34 a 66 %)

Només o sobretot 

(més del 66 %)

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 39,4 46,6 7,2 20,9 20,2 -0,7 39,7 33,2 –6,5

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
36,3 38,3 2,0 21,2 22,4 1,2 42,5 39,3 –3,2

Població nascuda a l’estranger 74,1 86,8 12,7 17,7 9,7 -8,0 8,2 3,4 –4,8

Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa

7.4.2. Els usos lingüístics interpersonals

La traducció d’aquesta tendència global en els usos interpersonals en diferents àm-

bits i amb diferent tipus d’interlocutor, és que, en el conjunt de la ciutadania resident 

a Catalunya de 15 anys i més, en totes les dimensions analitzades, excepte amb els 

companys d’estudis, es produeix una significativa reducció del percentatge de per-

sones que parlen català només o sobretot, decreixement que oscil·la entre els 5 i 

els 9 punts percentuals.

Es poden detectar situacions diferents en funció de la magnitud de la variació 

i del paper dels catalanoparlants en cada àmbit d’interlocució en relació amb la im-

portància.

•   L’entorn educatiu es posiciona com  l’esfera en què major percentatge de 

ciutadans parlen entre companys en català (només o sobretot) i és l’única 

en què es millora de manera significativa entre 2003 i 2008. 

•   A continuació se situen els usos amb els veïns (–5,4), a la llar (–5,5), al metge 

(–5,7) i amics en general (–6) en què el pes dels catalanoparlants decreix de 

manera similar. En aquestes esferes, si bé el pes dels catalanoparlants és 

relatiu (amb els veïns és l’esfera en què són menor proporció, mentre que a 

la llar és la tercera esfera en què hi ha major proporció), comparteixen el fet 

de ser entorns socials poc institucionalitzats. 

•   En tercer lloc se situen els companys de feina. Es tracta d’interlocutors amb 

els quals el pes dels catalanoparlants decreix 6,6 punts percentuals i són les 

comunicacions amb un pes baix de catalanoparlants.
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•   Finalment se situen les botigues (–7,5), els bancs i caixes (–9,1) i els grans 

establiments –9,1). Són esferes públiques i d’intercanvi comercial en les 

quals el pes dels catalanoparlants ha disminuït de manera més significativa. 

Cal destacar la situació dels bancs i caixes, ja que són la segona esfe-

ra d’interacció en què major proporció de ciutadans i ciutadanes declara 

parlar català només o sobretot, però la que més decreix, juntament amb els 

grans establiments. 

Una situació similar, encara que més moderada en magnituds, es 

dóna a les botigues, una altra esfera amb un important pes dels catalanopar-

lants en la qual el pes d’aquest grup de parlants es veu seriosament reduït. 

Al mateix temps, es poden distingir aquests àmbits d’interacció i interlocu-

tors en funció de si la variació ha estat igual d’intensa o no entre la població nascuda 

en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat i entre la població nascuda a 

l’estranger. 

En primer lloc, cal dir que les variacions entre la població no estrangera han 

estat força més moderades, de tal manera que les reduccions van en un interval 

d’entre –1,5 i –5,5 punts percentuals. En canvi, entre la població nascuda a l’estran-

ger les reduccions són força agudes, i van des –6,8 fins a –12,3 punts. Així, entre 

aquesta població el col·lectiu de catalanoparlants passa a ser molt reduït, excepte en 

el cas de l’àmbit formatiu; en cap cas supera el 10 %, quan havia arribat a ser d’apro-

ximadament el 20 % en entorns com el veïnat, els bancs i caixes o els comerços de 

major o menor grandària. Aquesta anàlisi mostra les situacions següents (taula 7.8):

•   Lògicament, en primer lloc se situen els companys d’estudi, esfera en què el 

pes de catalanoparlants augmenta significativament en conjunt i força més 

entre la població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Es-

tat (+8,0). En aquesta dimensió social no es poden analitzar les dades de 

variació en el cas de la població estrangera, ja que la mostra de 2003 no és 

suficient per fer-ho, encara que la tendència sembla la mateixa, encara que 

molt més moderada. 
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Gràfic 7.1. Evolució dels usos lingüístics interpersonals en diferents àmbits i amb diferents tipus d’interlocutors. 
2003-2008 (% de parlar català només o sobretot)
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•   En segon lloc se situen les interlocucions amb metges, companys de feina i 

a la llar en què la reducció de catalanoparlants es dóna exclusivament entre 

la població estrangera, ja que entre la població nascuda en territoris de par-

la catalana o a la resta de l’Estat les diferències entre 2003 i 2008 no són 

significatives sota criteris estadístics. 

•   Una tercera situació és la que es produeix en el cas de veïns i amics en ge-

neral. En aquests casos, la reducció del pes dels catalanoparlants és petita 

(1 o 2 punts percentuals), encara que estadísticament significativa, mentre 

que la disminució del pes dels catalanoparlants entre la població nascuda a 

l’estranger és molt important. 

•   Finalment, en el cas de les botigues, bancs i caixes i establiments comer- 

cials s’aguditza la reducció del pes dels catalanoparlants tant entre els ciu-

tadans no nascuts a l’estranger com entre els estrangers, encara que entre 

aquests darrers l’evolució negativa és el doble o més que entre els nascuts 

en territoris de parla catalana o la resta de l’Estat. 

L’evolució negativa del pes del col·lectiu de catalanoparlants en l’esfera co-

mercial entre la ciutadania no estrangera, s’ha de vincular al fet que es tracta d’un 

entorn en el qual la població estrangera ha esdevingut part important en la interlo-

cució. Ja sigui com a personal d’atenció personal o com a part de l’atenció virtual 

(banca electrònica o serveis d’atenció al client), els catalanoparlants es troben amb 

interlocutors (persones o empreses) que no parlen català. 

Taula 7.8. Evolució dels usos lingüístics interpersonals en diferents àmbits i amb diferents tipus d’interlocutors 
segons el lloc de naixement. 2003-2008 (% de parla català només o sobretot)

Total població
Nascuts en territoris de parla 

catalana o a la resta de l’Estat
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 gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

Finalment, es descriuen els resultats per cada tipus d’àmbit d’interlocució 

ordenats per magnitud de la variació quant al pes del col·lectiu de ciutadans i ciuta-

danes catalanoparlants. 
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Companys d’estudis

Com s’ha comentat, es tracta de l’únic àmbit en què el percentatge de catalanopar-

lants augmenta significativament entre 2003 i 2008. Les principals tendències entre 

els diferents col·lectius estudiats es detallen de manera sintètica: 

Taula 7.9. Evolució dels usos lingüístics amb els companys d’estudis segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 44,1 49,8 5,7 20,0 19,3 –0,7 32,6 27,7 –4,9 3,2 3,2 0,0

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
46,6 54,6 8,0 21,1 20,5 –0,6 31,5 22,7 –8,8 0,8 2,2 1,4

Població nascuda 

a l’estranger
19,6 23,8 – 9,1 13,0 – 44,0 54,7 10,7 27,4 8,5 –

Base: estudien actualment (2.418)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades ecrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

Veïns

Es tracta d’un àmbit què es produeix una moderada reducció global dels que parlen 

català que és vinculable quasi en la seva totalitat als canvis que es produeixen entre 

la població nascuda a l’estranger. Concretament:

Taula 7.10. Evolució dels usos lingüístics amb els veïns segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 38,0 32,6 –5,4 17,1 16,7 –0,4 44,7 49,7 5,0 0,2 1,0 0,8

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
39,7 37,9 –1,8 17,5 18,5 1,0 42,6 43,4 0,8 0,2 0,2 0,0

Població nascuda a l’estranger 18,5 6,2 –12,3 12,6 7,8 –4,8 67,9 80,9 13,0 1,0 5,1 –

Base: té veïns (14.223 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

La llar

En aquest àmbit es dóna una situació similar a la que es viu en el cas dels veïns, però 

en aquest cas es pot afirmar que la reducció en el pes dels catalanoparlants cal vin-

cular-la només a la situació dels estrangers, ja que entre la població nascuda en 

territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat no hi ha canvis significatius.
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Taula 7.11. Evolució dels usos lingüístics a la llar segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 40,8 35,3 –5,5 8,7 8,3 –0,4 48,1 48,8 0,7 2,3 7,7 5,4

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
43,5 41,9 –1,6 9,2 9,4 0,2 46,6 47,9 1,3 0,7 0,8 0,1

Població nascuda a l’estranger 10,9 4,1 –6,8 3,3 3,1 – 65,6 52,8 –12,8 20,2 40,0 19,8

Base: no viu sol/sola (12.859 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

Metges

Juntament amb els usos a la llar, les interlocucions en els entorns mèdics són de les 

que menor reducció del pes de catalanoparlants experimenten en el període 2003-

2008. A més, aquesta variació es dóna exclusivament entre els nascuts a l’estranger. 

Taula 7.12. Evolució dels usos lingüístics al metge segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 47,5 41,8 –5,7 11,5 11,7  0,2 41,0 46,4  5,4 0,0 0,2 –

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat
50,2 48,7 –1,5 11,7 12,6  0,9 38,1 38,6  0,5 0,0 0,1 –

Població nascuda a l’estranger 17,5 7,9 –9,6  8,9 7,1 –1,8 73,5 84,4 10,9 0,0 0,7 –

Base: va a metges (14.314 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

Amics en general

Amb els amics en general s’ha produït un decreixement significatiu del percentatge 

de ciutadans que hi parlen en català només o sobretot, decreixement especialment 

agut entre la població estrangera. 
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Taula 7.13. Evolució dels usos lingüístics amb les amistats segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 39,6 33,6 –6,0 17,8 16,9 –0,9 41,0 43,9  2,9  1,5  5,6  4,1

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
41,9 39,4 –2,5 18,6 19,0  0,4 39,2 41,3  2,1  0,3  0,4  0,1

Població nascuda a l’estranger 13,9  5,2 –8,7  9,7  6,8 –2,9 60,8 56,7 –4,1 15,5 31,3 15,8

Base: no viu sol/a (14.357 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa

Companys de feina

En conjunt, amb els companys de feina s’ha produït un decreixement de –6,6 punts 

percentuals de catalanoparlants, que es tradueix en una augment dels que parlen en 

castellà només o sobretot. Entre la població estrangera la pauta és la mateixa, men-

tre que entre els nascuts en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat no s’han 

produït canvis rellevants pel que fa al català. 

Taula 7.14. Evolució dels usos lingüístics amb els companys de feina segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 39,6 33,0 –6,6 20,2 19,3 –0,9 37,0 44,9  7,9  3,2 2,8 –0,4

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat
42,6 40,5 –2,1 20,9 22,0  1,1 34,4 36,6  2,2  2,1 0,9 –1,2

Població nascuda a l’estranger 13,1  5,6 –7,5 13,4  9,5 –3,9 60,2 75,1 14,9 13,3 9,8 –3,5

Base: actius i ocupats (8.674 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa

Botigues

Els usos lingüístics en els entorns comercials han estat els que més s’han transfor-

mat en el darrer quinquenni, i encara que a les botigues aquesta transformació ha 

estat menys intensa, també s’hi ha produït, amb un important creixement dels que 

parlen castellà només o sobretot. 
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Taula 7.15. Evolució dels usos lingüístics a les botigues segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 47,5 40,0 –7,5 15,5 15,1 –0,4 37,0 44,1  7,1 0,0 0,8 –

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
50,0 46,7 –3,3 15,6 16,4  0,8 34,3 36,7  2,4 0,0 0,2 –

Població nascuda a l’estranger 18,7  7,4 –11,3 14,4  8,8 –5,6 66,9 80,1 13,2 0,0 3,7 –

Base: va a botigues (14.307 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

Grans establiments

La situació en els grans establiments és la mateixa però els canvis són més profunds. 

Taula 7.16. Evolució dels usos lingüístics als grans establiments segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 43,4 34,3  –9,1 14,3 15,7  1,4 42,4 49,8  7,4 0,0 0,2 –

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat
45,7 40,2  –5,5 14,6 17,2  2,6 39,7 42,5  2,8 0,0 0,1 –

Població nascuda a l’estranger 17,3  5,6 –11,7 10,1  8,3 –1,8 72,6 85,3 12,7 0,0 0,9 –

Base: va a grans establiments (14.149 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

Bancs i caixes

Finalment, en els bancs i caixes, la situació és pràcticament la mateixa que amb els 

grans establiments, encara que es tracta del segon àmbit amb major proporció de 

catalanoparlants. 
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Taula 7.17. Evolució dels usos lingüístics a bancs i caixes segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 54,7 45,6  –9,1 9,1 11,0  1,9 36,2 43,3  7,1 0,1 0,1 –

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat
57,7 53,0  –4,7 9,1 11,7  2,6 33,1 35,3  2,2 0,0 0,1 –

Població nascuda a l’estranger 21,1 9,6 –11,5 8,8  7,6 –1,2 69,6 82,3 12,7 0,5 0,5 –

Base: va a bancs i caixes (14.165 entre 2003 i 2008)
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

7.4.3. Els usos lingüístics en el consum mediàtic

Finalment, encara que l’EULP08 no és una enquesta específica de consum de mit-

jans de comunicació, aquesta dimensió dels usos lingüístics és força il·lustrativa de 

les tendències que a nivell sociolingüístic es produeixen a Catalunya en el darrer 

quinquenni. 

En cap dels mitjans analitzats es produeix un augment de la mitjana d’hores 

que es consumeixen en català. Així, de cada 10 hores que es mira la televisió s’ha 

passat de 4,8h de mitjana en català a 4,1 h, la qual cosa suposa una reducció de 0,7 h. 

La mateixa reducció s’ha produït en el cas de la ràdio, encara que continua 

sent el mitjà en què es consumeixen més hores en català de mitjana. 

Més moderada ha estat la reducció en el cas de la premsa, que ha passat de  

3,6 h de mitjana en 2003 a 3,4 h en el 2008, (–0,2). 

Pel que fa al lloc de naixement, entre la població nascuda en territoris de par-

la catalana o a la resta de l’Estat, s’ha produït una disminució també important en el 

consum d’hores en català de televisió (–0,5) i ràdio (–0,4); en canvi, en la premsa no 

s’experimenta cap canvi significatiu. Entre la població nascuda a l’estranger, la re-

ducció d’hores de consum en català de televisió (–1,2) i de ràdio (–2,0) és molt impor-

tant, com ho és també en el consum de premsa (–0,8). 

Taula 7.18. Evolució de la mitjana d’hores en català en el consum de mitjans de comunicació segons el lloc 
de naixement. 2003-2008 (Mitjana per cada 10 h)

Televisió Ràdio Premsa

2003 2008 var 2003 2008 var 2003 2008 var

Total població 4,8 4,1 –0,7 5,5 4,8 –0,7 3,6 3,4 –0,2

Població nascuda en territoris de  

parla catalana i la resta de l’Estat
4,9 4,5 –0,5 5,5 5,1 –0,4 3,7 3,7  0,0

Població nascuda a l’estranger 3,4 2,3 –1,2 4,9 2,9 –2,0 2,6 1,8 –0,8

Base: mira la TV i respon la pregunta (13.556 entre 2003 i 2008); escolta la ràdio i respon la pregunta (9.748 entre 2003 i 2008); llegeix 
premsa i respon la pregunta (10.039 entre 2003 i 2008).
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
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7.5. Les actituds i les representacions lingüístiques

El darrer apartat d’aquesta primera visió dels canvis produïts entre 2003 i 2008 en els 

resultats de L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008, conclou amb l’apartat de les 

actituds i representacions lingüístiques. Encara que totes les dimensions analitzades 

responen a les percepcions i opinions sobre els comportaments en diferents àmbits o 

la creença dels coneixements que es tenen, per exemple, en aquest apartat la dimen-

sió subjectiva és encara més important. Tanmateix, és precisament per això que 

permet copsar el context i el clima en el qual es produeixen les interaccions socials. 

Així, en primer lloc, s’estudien les actituds davant converses bilingües, i a 

continuació, es descriuen els canvis succeïts quant a la percepció dels usos generals 

que la població en l’actualitat, amb relació a fa 5 anys, així com quin serà l’escenari 

futur, segons la visió del conjunt de la ciutadania de 15 anys i més. 

7.5.1. Les actituds en relació amb els usos lingüístics en converses bilingües

En conjunt, en el quinquenni 2003-2008, el pes de la ciutadania que sabent parlar 

català, quan s’adrecen en aquesta llengua i reben una resposta en castellà, manté el 

català (segueix parlant-lo, demana si li poden parlar en català o interromp la conver-

sa), s’ha reduït de manera significativa: ha passat del 21,9 % al 14,4 % (–7,5), quasi el 

mateix canvi que experimenta el pes dels que opten per canviar de llengua i parlar 

en castellà (+7,1).

Aquests canvis es produeixen principalment entre la població nascuda a ter-

ritoris de parla catalana o a la resta de l’Estat, ja que entre la població nascuda a 

l’estranger, les limitacions d’anàlisi estadística no permeten estimar els canvis pel 

que fa al català. Tanmateix, es produeix un decreixement de les persones nascudes 

a l’estranger que continuarien la conversa en castellà. Aquest efecte no està produït 

per un augment del manteniment del català, sinó que probablement es deu al fet que 

actualment el 21,2 % de la població nascuda a l’estranger afirma que no s’adreça a 

ningú en català. 

Taula 7.19. Evolució de l’actitud de la població que s’adreça en català i li responen en castellà segons el lloc 
de naixement. 2003-2008 (%)

Segueix parlant en català, 

demana si li poden  

parlar en català 

o interromp la conversa

Continua la conversa 

en castellà

Mai no 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 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 (11.808 entre 2003 i 2008).
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.
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En la situació en què un ciutadà s’adreça a algú en castellà i li responen en 

català, s’ha produït un augment tant dels que mantenen el castellà (segueixen par-

lant-lo, demanen si poden canviar a castellà o interromp la conversa) (+2,0) com dels 

que continuen parlant català (+2,4). Al mateix temps són menys en proporció els que 

declaren no iniciar mai una conversa en castellà (–4,4). 

L’augment del pes de les persones que declaren mantenir el castellà se centra 

en la població nascuda a l’estranger, entre la qual aquesta actitud mantenidora del 

castellà puja 6,8 punts. 

Per la seva banda, entre la població nascuda en territoris de parla catalana o 

a la resta de l’Estat es produeix un doble canvi: d’una banda, decreix el nombre dels 

que declaren que mai s’adrecen a ningú en castellà (–4,4) i, al mateix temps, més 

persones declaren que quan s’adrecen en aquesta llengua i se’ls respon en català, 

adopten la llengua catalana (+3,3). 

Taula 7.20. Evolució de l’actitud de la població que s’adreça en castellà i li responen en català segons el lloc 
de naixement. 2003-2008 (%)

Segueix parlant en català, 

demana si li poden  

parlar en català 

o interromp la conversa

Continua la conversa 

en castellà

Mai no s’adreça a ningú 

en català

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 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 (11.865entre 2003 i 2008).
Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
Les dades escrites en verd són dades no significatives per al càlcul.

7.5.2. Perspectives sobre el passat, el present i el futur del català

7.5.2.1. Percepció de l’ús del català actualment

Malgrat els evidents canvis succeïts en la composició sociolingüística de la població, 

així com en els coneixements i usos, entre 2003 i 2008 creix la proporció de ciuta-

dans de 15 anys i més que opina que a Catalunya hi ha molt o bastant ús del català 

en l’actualitat; passa de 49,5 % al 55,5 % (+6,0 punts percentuals).

Entre la població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat 

és on s’experimenta aquest creixement de la visió optimista sobre l’evolució de l’ús 

del català (+7,7); en canvi, contràriament, entre els ciutadans nascuts a l’estranger 

cada cop pesa menys aquesta visió (–8,4). Tanmateix, aquesta visió menys positiva 

entre la població estrangera s’ha de vincular a una menor capacitat de valoració, ja 

que l’any 2008 l’11 % no sap donar resposta a aquesta pregunta, fet que cal entendre 

com un senyal que part d’aquesta població pot tenir una visió massa recent dels 

usos lingüístics a Catalunya, o més greu encara, una visió poc global del conjunt de 

les interaccions lingüístiques.
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Taula 7.21. Evolució de l’opinió sobre l’ús que es fa del català en l’actualitat segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Molt o bastant Normal Poc o gens No ho sap

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

Total població 49,5 55,5 6,0 26,5 23,8 –2,7 24,0 17,7 –6,3 0,0  3,0  3,0

Població nascuda en territoris de  

parla catalana i la resta de l’Estat
48,6 56,3 7,7 26,7 23,6 –3,1 24,7 18,8 –5,9 0,0  1,3  1,3

Població nascuda a l’estranger 59,7 51,3 –8,4 24,3 25,0  0,7 16,0 12,6 –3,4 0,0 11,0 11,0

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

7.5.2.2. Percepció de l’ús del català passat i futur

Quant a la visió de com han canviat els usos lingüístics en general respecte a fa cinc 

anys, es detecta un creixement de la població que considera que no hi ha hagut can-

vis respecte a al 2003; ha passat a ser l’opinió dominant del 25,7 % al 39,8 % (+14,1 

punts percentuals). Aquesta falta de visibilització de la profunda transformació de 

la composició sociolingüística de la societat i dels canvis en els comportaments 

conjunts i propis, es tradueix en el fet que són menys en proporció als que pensen 

que s’ha millorat en termes d’ús (–18,7). Cal dir, però, que el 2008 el 8,3 % de la pobla-

ció no sap valorar aquest aspecte. 

Aquests canvis es produeixen de la mateixa manera independentment del 

lloc de naixement, amb l’única excepció dels ciutadans que han nascut a l’estranger, 

entre els quals hi ha un major pes dels que no saben valorar aquesta qüestió. 

Taula 7.22. Evolució de l’opinió sobre l’ús que es fa del català respecte fa 5 anys segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Més Igual Menys No ho sap

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

Total població 49,7 31,0 –18,7 25,7 39,8 14,1 24,6 20,8 –3,8 0,0  8,3  8,3

Població nascuda en territoris de  

parla catalana i la resta de l’Estat
50,0 33,3 –16,7 25,2 40,1 14,9 24,8 22,5 –2,3 0,0  4,1  4,1

Població nascuda a l’estranger 45,9 19,7 –26,2 32,9 38,7  5,8 21,2 12,6 –8,6 0,0 29,0 29,0

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

En clau de futur succeeix una mica el mateix, de tal manera que el 2008 pesa 

més la creença que d’aquí a 5 anys l’ús del català serà igual que actualment, i s’ha 

convertit en la visió dominant (36,2 % amb un augment de 8,5 punts percentuals). 
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Taula 7.23. Evolució de l’opinió sobre l’ús que es farà del català en els propers 5 anys segons el lloc de naixement. 
2003-2008 (%)

Més Igual Menys No ho sap

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

Total població 45,4 31,8 –13,6 27,7 36,2 8,5 26,9 20,9  –6,0 0 11,2 –

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
45,7 32,1 –13,6 27,3 36,5 9,2 27,0 22,8  –4,2 0 8,6 –

Població nascuda a l’estranger 42,4 30,5 –11,9 32,1 34,5 2,4 25,5 11,2 –14,3 0 23,7 –

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

7.5.2.3. Llengua que li agradaria parlar en un futur

Finalment, quant a la llengua que els ciutadans i ciutadanes de 15 anys i més desit-

jarien parlar en el futur, es produeix una clara tendència a l’augment del bilingüis-

me, de tal manera que el 2008 el pes dels que voldrien parlar en el futur català igual 

que castellà passa a ser el més important (40,2 %, creix 12,1 punts). La segona opció 

que més creix és la voluntat de parlar altres llengües o combinacions (+5,1). Per tant, 

cal destacar que disminueixen els percentatges de persones que trien opcions mo-

nolingües de cara al futur, sobretot les que voldrien parlar castellà només o sobre- 

tot (–10,9).

Independentment del lloc de naixement, s’observa la mateixa evolució. 

D’aquesta manera, cal valorar que entre la població nascuda a l’estranger no hi ha 

una tendència clara a parlar només castellà o sobretot, sinó que es tracta més aviat 

d’una convergència cap a les dues llengües. A més, entre la població nascuda a ter-

ritoris de parla catalana o a la resta de l’Estat, també augmenta la importància dels 

que voldrien parlar altres llengües o combinacions (+3,4), fet que podria indicar uns 

primers efectes dels naixements de progenitors estrangers així com una major ten-

dència a comptar amb altres llengües per part de la ciutadania, ja sigui llengües 

d’interès internacional (anglès, francès, alemany...) o llengües de persones amb les 

quals s’han establert aliances familiars o afectives (parella, amics...). 

Taula 7.24. Evolució de la llengua que li agradaria parlar en el futur segons el lloc de naixement. 2003-2008 (%)

Català només 

o sobretot

Igual català 

que castellà

Castellà només 

o sobretot

Altres llengües 

o combinacions

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

Total població 39,4 33,1 –6,3 28,1 40,2 12,1 28,3 17,4 –10,9 4,2  9,3 5,1

Població nascuda en territoris de 

parla catalana i a la resta de l’Estat
41,2 37,7 –3,5 28,3 39,5 11,2 27,6 16,6 –11,0 2,9  6,3 3,4

Població nascuda a l’estranger 18,9 10,3 –8,6 26,4 43,8 17,4 36,4 21,3 –15,1 18,3 24,6 6,3

Ombrejat verd: augment estadísticament significatiu
Ombrejat gris: disminució estadísticament significativa
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7.6. Conclusions

La primera conclusió de l’anàlisi comparativa de les dades de 2003 a 2008 és que 

l’onada migratòria dels últims 10 anys ha suposat un canvi sociolingüístic molt im-

portant a Catalunya que es tradueix, en general, en una disminució en els percen-

tatges 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 catalana o resta de l’Estat.

Segons les dades segmentades per lloc de naixement, el descens en el conjunt 

de la població del coneixement 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 percentuals en el cas de saber lle-

gir i més de 10 punts en la capacitat de saber parlar. En canvi, entre la població nas-

cuda en territoris de parla catalana i a la resta de l’Estat, la capacitat de llegir ha 

disminuït només 2,1 punts percentuals i la capacitat de parlar ha millorat 1,5 punts 

percentuals (del 84,2 % el 2003 al 85,7 % el 2008).

Entre la població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat 

també s’observen algunes tendències: d’una banda, l’estancament o disminució del 

percentatge de persones 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 coneixements 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’entra-

da en la mostra de l’enquesta de generacions que han estat escolaritzades en català. 

Per tant, l’efecte de la immigració explica el descens en els coneixements d’enten-

dre, saber parlar i saber llegir, i l’efecte ensenyament explica la millora en els conei-

xements de saber escriure.

Tot i aquest decreixement en els percentatges dels coneixements de català, el 

nombre de persones que sap català segueix augmentant: hi ha 408.600 persones 

més que entenen el català, 240.000 persones més que el saben parlar, 35.000 més que 

el saben llegir i 500.000 més que el saben escriure. Pel que fa a l’habilitat d’entendre, 

parlar i llegir, aquest augment es deu sobretot a persones d’origen estranger que han 

adquirit aquestes habilitats. En canvi, en relació amb l’habilitat d’escriure l’augment 

de persones es deu sobretot a persones nascudes a Catalunya o a la resta de l’Estat; 

és a dir, es tracta de la població d’entre 15 i 24 anys, generació escolaritzada en el 

sistema lingüístic educatiu català.

El català com a llengua inicial viu entre 2003 i 2008 un important decreixe-

ment 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 produeix d’una manera molt moderada entre la població 

nascuda en territoris de parla catalana o de la resta de l’Estat, 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).
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En aquest cas, el nombre de persones que tenen només el català com a llengua 

inicial disminueix: hi ha 87.000 catalanoinicials menys que al 2003, tot i que hi ha 

95.000 persones més que tenen tant el català com el castellà de llengua inicial. 

Aquest fenomen es deu a canvis entre la població nascuda a Catalunya i a la resta de 

l’Estat. Paral·lelament, a Catalunya hi ha 234.000 castellanoinicials més i 312.000 

més que tenen altres llengües com inicials. Aquest fenomen es deu sobretot a l’aug-

ment de població estrangera.

Les variacions en la llengua d’identificació són exactament les mateixes, si bé 

amb intensitat diferent. Així, encara que decreix més el pes dels ciutadans que te-

nen com a llengua d’identificació el català, tant entre el conjunt de la població com 

entre les persones nascudes en territoris de parla catalana i de la resta de l’Estat (–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’identificació tant 

de 2003 com de 2008, s’observa que les persones que s’identifiquen amb el català 

(44,4 % 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 persones que man-

tenen 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’identifi-

cació tot i no tenir-lo com a llengua inicial no pateix cap variació 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 significativa (de 

l’1,5 % al 4,3 %).

Entre la població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat 

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 de l’Estat amb altres llengües inicials, 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 castellà 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 te-

nen efectes immediats en la distribució 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 fonamentalment per dos fenòmens: 

d’una banda l’augment del percentatge de persones que declaren tenir com a llen-

gua habitual tant el català com el castellà (+7,2) i, de l’altra, el de ciutadans i ciutada-

nes que com a llengua habitual tenen altres llengües (+4,4). El primer dels fenòmens, 

l’augment del percentatge de ciutadania que tenen el català i castellà com a llengües 

habituals, es dóna exclussivament entre la població nascuda a països de parla cata-

lana o a la resta de l’Estat (+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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Quant als valors absoluts, des de 2003, cal remarcar la disminució en gairebé 

400.000 persones dels que diuen usar el català habitualment i l’augment en 470.000 

persones dels que diuen usar català i castellà. Actualment hi ha 310.000 més estran-

gers que tenen el castellà com a llengua habitual, i en canvi hi ha 137.000 persones 

menys nascudes a Catalunya o a la resta de l’Estat que diuen usar el castellà. A més, 

cal destacar l’augment en 280.000 parlants estrangers d’altres llengües.

Per tant, a banda de l’augment del nombre de persones que tenen coneixe-

ments de català també ha augmentat, encara que poc, el nombre de parlants de ca-

talà a través de l’opció que alterna català i castellà (aproximadament 80.000 per- 

sones). Aquest augment en l’ús del català es produeix entre els nascuts en territoris 

de parla catalana i la resta de l’Estat. És així com també augmenten els parlants de 

castellà a Catalunya i els parlants d’altres llengües a través de l’augment de població 

nascuda a l’estranger.

En els usos interpersonals, en diferents àmbits i amb diferent tipus d’interlo-

cutor, es produeix una significativa reducció del percentatge de persones que parlen 

català només o sobretot (d’entre 5 i 9 punts percentuals) excepte en els usos lingüís-

tics 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 signifi-

cativa entre 2003 (44,1 %) i 2008 (49,8 %). A continuació se situen els usos amb els 

veïns (–5,4), a la llar (–5,5), al metge (–5,7) i amb els amics en general (–6), on el pes 

dels catalanoparlants decreix de manera similar. Aquestes esferes comparteixen el 

fet de ser entorns socials poc institucionalitzats. En tercer lloc se situen els com-

panys de feina (–6,6). Finalment se situen les botigues (–7,5), els bancs i caixes (–9,1) 

i els grans establiments comercials (–9,1).

Segons el lloc de naixement, les variacions entre la població nascuda a l’es-

tranger són força agudes, i van de –6,8 a –12,3 punts. En canvi, entre la població no 

estrangera han estat força més moderades, entre –1,5 i –5,5 punts percentuals, i es 

produeixen amb els veïns, els amics, a les botigues, als grans establiments comerci-

als 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 comercials) o com a part de l’atenció virtual (serveis d’atenció al client).

En conjunt, en el quinquenni 2003-2008, les actituds que afavoreixen el man-

teniment 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 significativa: 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 de l’Estat 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 tendència a adreçar-se en castellà a la 

resta de ciutadans, però, al mateix temps, són més els que declaren que quan s’adre-

cen en castellà i se’ls respon en català, adopten la llengua catalana (+3,3).

Entre la població estrangera s’observa un augment del pes de les persones 

que declaren mantenir el castellà (+6,8 punts). Aquest fet segurament està vinculat 
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al coneixement de català perquè, tot i declarar saber-lo parlar, aquest coneixement 

pot no ser del tot suficient com per mantenir una conversa amb total fluïdesa i co-

moditat.

D’altra banda, malgrat els canvis evidents succeïts en la composició sociolin-

güística 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 falta d’opinió cal enten-

dre-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 interaccions lingüístiques, és a dir, que una part significativa no vis-

qui amb total plenitud les diferents esferes socials o que quan ho fa no se li presenta 

el català una opció lingüística normalitzada.

Finalment, quant a la llengua que es desitjaria parlar en el futur, es produeix 

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 im-

portant (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). Independent-

ment del lloc de naixement, s’observa la mateixa evolució. D’aquesta manera, cal 

valorar que entre la població nascuda a l’estranger hi ha una tendència clara a in-

cloure el català entre les seves opcions futures.
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Capítol 8: Conclusions

8.1. Llengua i edat

La lectura més immediata dels resultats sobre el conjunt dels usos lingüístics juve-

nils, en comparació amb la població adulta, pot donar lloc a interpretacions ben di-

ferents segons si tenim en compte o no el joves d’origen estranger. Si considerem el 

total de joves, el català perd penetració, mentre que si s’exclouen els joves d’origen 

estranger, la guanya.

Les dades de coneixement entre la població general jove també reflecteixen 

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, entre els 

joves de 15 a 19 anys hi ha menys de 4 punts percentuals de diferència entre catala-

noparlants 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 % respectiva-

ment). En canvi, si es pren com a referència la població total, inclosos els joves es-

trangers, les dades són molt menys favorables al català. Per tant, per copsar les di-

nàmiques que expliquen canvis significatius en les interaccions sociolingüístiques 

dels usos lingüístics juvenils, cal tenir en compte la interferència que representa la 

inclusió en les dades globals dels joves d’origen estranger.

Les lògiques pròpies de la joventut tot sovint deixen veure certes dinàmiques 

que a vegades es consoliden quan els individus i les generacions arriben a l’edat 

adulta —efecte generació— 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 inflada entre els adolescents, tot i que, en bona part, 

després remet. Així, per exemple, el català guanya presència com a llengua emprada 

amb els companys d’estudi o a la feina a partir dels 20 anys, coincidint amb el fet que 
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s’incorporen a entorns acadèmics (sobretot la universitat) o laborals amb una major 

presència del català.

Així doncs, el gros de les dades sobre coneixement, identificació i usos lin- 

güístics que s’han anat analitzant dóna compte d’un procés, que s’ha anomenat 

d’hibridació lingüística, que fa que tant catalanoparlants d’inici com castellanopar-

lants d’inici emprin 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 %, notablement inferior a la res-

ta d’edats —fet que reflecteix la rellevància dels usos lingüístics complementaris en 

castellà.

Igualment, destaca l’apropiació que fan del català una part molt significativa 

dels joves d’origen castellanoparlant 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 acabem 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 masiva del català com a llengua de comuni-

cació 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 comparti-

da amb el castellà) que no els que mantenen prioritàriament 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 descapitalitzats culturalment. Així, per exemple, entre els menors de 

25 anys amb titulació universitària, el percentatge de catalanoparlants d’inici (57,5 %) 

és més alt que en els grups de més edat. Alhora, l’important volum dels joves caste-

llanoparlants d’inici nascuts a Catalunya i a la resta de l’Estat que adopten el català 

amb els fills és molt més pronunciat entre els pares universitaris que entre la resta. 

Sense considerar les dades de les persones d’origen estranger, en termes ge-

nerals, per als catalanoparlants d’inici el català sembla esdevenir un referent iden-

titari objecte de fidelització. En canvi, per a molts castellanoparlants d’inici el català 

es configura com una llengua necessària per no quedar relegats a posicions socials 

de menor visibilitat i capitalització social. En contraposició, el castellà d’una banda 

es manté i en determinats camps guanya força com a llengua instrumental de pri-

mer nivell, de domini i ús irrenunciable i molt estès. Per això, la majoria de catala-

noparlants d’inici n’adopten usos de baixa intensitat. D’altra banda, 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’apropiació 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’estranger 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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8.2. Llengua, ocupació i professió

Respecte a la situació laboral, el 66,6 % de persones ocupades 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 mostren taxes més baixes en tots els nivells de compe-

tències lingüístiques d’aquestes llengües. Els col·lectius més distants del mercat de 

treball són els que mostren unes competències lingüístiques en català més baixes 

(llevat, òbviament, dels estudiants). Concretament, menys del 40 % de persones que 

es dediquen a les feines de la llar tenen competències en català. Pel que fa als usos, 

quan comparem el grup dels desocupats 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. Així doncs, el fet de treballar augmenta els nivells de coneixe-

ment de català i les adhesions a aquesta llengua. No obstant això, les taxes de conei-

xement de català segueixen sent baixes entre la població activa, més que les del 

castellà.

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 probabili-

tats d’estar ocupat al mercat de treball català augmenten per als trilingües en català, 

castellà i francès (69,6 %) seguits dels trilingües en català, castellà i anglès (67,1 %). 

Parlar només castellà fa que la probabilitat d’estar ocupat descendeixi molt respecte 

a la persona trilingüe en català i castellà i una llengua de prestigi internacional.

S’observa una extensió creixent del coneixement de l’anglès, fàcilment obser-

vable en el cas dels estudiants. No obstant això, les competències en francès són 

lleugerament inferiors a les del conjunt dels ocupats. Aquestes dades semblen indi-

car que a Catalunya s’està descuidant l’aprenentatge d’altres llengües distintes de 

l’anglès, cosa que cal evitar. En aquest punt s’ha d’advertir que les persones que te-

nen competències en francès tenen la probabilitat més alta d’estar ocupats. La im-

portància d’atendre els clients estrangers en la seva llengua és fonamental, i França 

és el principal mercat importador de productes catalans i el principal origen del tu-

risme estranger a Catalunya. En relació amb la situació professional, hi ha una forta 

correlació entre els coneixements lingüístics de català i castellà i l’estructura pro-

fessional, 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 administratius i tècnics o escriptor pautat (19 %) i els 

directius, professionals i científics o escriptor i parlant complex (21,9 %).

El coneixement de castellà és superior 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 treballadors d’atenció al públic, comercials i 

encarregats és del 61,6 %. Entre els administratius i tècnics, i també entre els direc-

tius 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 cate-

gories (treballador silenciós i treballador parlant).

Dues terceres parts dels treballadors manuals empren quasi únicament el 

castellà per relacionar-se amb els seus companys de feina. Per contra, en l’estrat 



DADES I ESTUDIS BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008 169

superior, format per directius, professionals i científics, aquesta situació es produ-

eix en menys d’una quarta part dels casos.

La població estrangera d’arribada recent tendeix a adaptar-se a les condicions 

lingüístiques preexistents de cada estrat professional: en conseqüència, l’efecte 

dels treballadors estrangers sobre la situació social del català és molt diferent se-

gons la posició que ocupen en l’estructura ocupacional. Quan els treballadors es-

trangers pertanyen als estrats superiors, es produeix una major adquisició de com-

petències lingüístiques en llengua catalana (el 40,2 % dels directius, professionals i 

científics 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 estrangers situats en l’extrem inferior de l’estructura ocupacional són 

menys adaptatius a la llengua catalana, fet que ens il·lustra com un model econòmic 

basat en més mà d’obra barata o en més ciència i tecnologia pot repercutir sobre la 

llengua catalana.

8.3. Llengua i posició de classe

Els resultats de l’anàlisi de l’EULP 2008 dibuixen una estructura 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 enve-

llida i la classe treballadora és la més polaritzada 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 as-

salariada 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 dificultats 

el 48,9 % dels integrants de la classe treballadora, el 73,7 % de la classe mitjana pro-

pietària 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 representat al grup de 

classe treballadora (20,4 %); i en tots els casos, és a dir, en totes les classes socials, el 

percentatge 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 posici-

ona com la més triada pels dos grups de classe mitjana com a llengua d’identificació 

i llengua habitual. La diferència més important entre ambdues classes mitjanes, la 

propietària i l’assalariada, és que en la segona identificar-se i usar el català i el cas-

tellà alternativament és un tret distintiu. A més, és la classe on hi ha significativa-

ment 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, majoritàri-
ament 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. La classe mitjana inclou 
treballadors, qualificats i no qualificats, de la indústria i dels serveis, i també del sector primari.
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En el camp dels usos, cal assenyalar que els percentatges de llengua habitual 

i els de llengua d’ús en els contextos analitzats queden, en tots els casos, significati-

vament per sota dels percentatges de persones que el saben 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 coneixements 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’estudis. 

És a dir, en situacions en què la possibilitat de tria està menys condicionada per la 

feina.

En canvi, els usos estan per sota dels de la classe mitjana assalariada en d’al-

tres 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 institu-

cions socials que representen a la nostra societat. La importància d’aquests dos 

serveis requereix un posicionament distintiu de classe que exerceix la classe mitja-

na 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 català 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 majoritària-

ment fan servir el castellà com a llengua vehicular en les relacions que van més 

enllà de la família i els amics. Cal destacar, però, que a totes les classes socials l’in-

terès per aprendre català i fer cursos és molt més gran entre les persones d’origen 

estranger que no pas entre les nascudes 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 mitja-

na, tant propietària com assalariada, augmenta considerablement els percentatges 

d’interacció en català, l’interès per la llengua i la realització de cursos.

8.4. Llengua i lloc de naixement

El lloc de naixement i l’origen geogràfic familiar són les variables que més condicio-

nen els coneixements i usos lingüístics de la població adulta resident a Catalunya. 

Com a resultat, entre els nascuts fora de territoris de parla catalana hi ha un dèficit 

important de coneixement 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 parla no hispànica, el percentatge amb coneixements baixos és 

més gran (69,2 %) que entre els nascuts a Hispanoamèrica (66,5 %). No obstant això, 

entre els nascuts a països de parla no hispànica que tenen coneixements de català 

n’hi ha més que assoleixen un nivell alt de competència (13,3 %) que no pas entre els 

nascuts a països on es parla castellà (7,7 %). Per contra, els coneixements de castellà 
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assoleixen uns nivells molt elevats: la majoria dels nascuts a països de parla no his-

pànica declaren tenir coneixements alts de castellà (50,7 %). El 27,9 % no en tenen 

coneixements.

Hi ha una forta relació entre els coneixements de català assolits per la pobla-

ció immigrada i l’any i edat d’arribada a Catalunya. Les persones que han arribat 

amb menys de 12 anys i a més entre els anys 1979 i 1998 són les que presenten un 

nivell de coneixement del català més alt, atesa la importància de l’escola per a l’as-

soliment de coneixements de català.

La majoria de població manté com a llengua d’identificació la seva llengua 

inicial (el 82,8 % dels nascuts a la resta de l’Estat i el 85,4 % dels estrangers). Tot i això, 

entre els nascuts 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 %), princi-

palment des de les altres llengües d’inici, més que no pas l’adopció del català (3,8 %).

És important destacar la influència dels anys que fa que es viu a Catalunya: 

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’identifiquen amb el català 13,3 punts 

percentuals 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 pertanyen ma-

joritàriament (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 parlants 

predominants de castellà (43 %). No obstant això, entre els nascuts a la resta de l’Estat, 

el 13,4 % són parlants habituals de català i el 14,5 % alternadors entre català i caste-

llà. 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 a favor 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. Destaca 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 comercials (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.

Les llengües que voldrien parlar en un futur els nascuts a la resta de l’Estat 

són en un 47,3 % igual el català que el castellà, i en un 38 % només el castellà. Als 
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nascuts a l’estranger els agradaria parlar tant català com castellà (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 interès 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).

8.5. Llengua i territori

L’ús que es fa del català en cadascun dels àmbits territorials que conformen Catalu-

nya està molt vinculat a les dinàmiques demogràfiques d’aquests territoris. Una de 

les dinàmiques clau per entendre la situació de la llengua catalana a les nostres 

terres és la immigració, entesa en un sentit ampli, de manera que el fenomen migra-

tori afectaria tant la immigració peninsular com la immigració estrangera més re-

cent. 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 territorial s’usa i es coneix 

menys el català que en un altre àmbit territorial. Les Terres de l’Ebre, àmbit territo-

rial en el qual més s’usa el català, presenta uns percentatges de nascuts a Catalunya 

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 Cata-

lunya i ús del català és clara.

Pel que fa als coneixements de la llengua catalana, només el 45 % de la pobla-

ció declara tenir-ne un nivell alt, percentatge que augmenta si se centra l’atenció a 

les Comarques Centrals, l’Alt Pirineu i Aran, i Ponent. Sobre les variables que tracten 

la llengua d’identificació, la inicial i l’habitual, es pot concloure que, a grans trets, la 

població catalana es divideix en dos grans grups territorials: us en què el català té 

més presència (Ponent, Alt Pirineu i Aran, Comarques Gironines, Comarques Cen-

trals i Terres de l’Ebre) i l’altre en què el castellà pren el protagonisme (Camp de 

Tarragona, Barcelona Ciutat i resta de l’Àrea Metropolitana). 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 predominants de català, que duen a terme les seves activitats 

diàries usant, de manera majoritària, el català; i que al segon grup hi són majoria els 

parlants predominants de castellà.

Pel que fa a les actituds lingüístiques, el comportament majoritari és adap-

tar-se 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 

parla (les Terres de l’Ebre mostren un percentatge per aquesta categoria pròxim al 75 %).

En referència a l’atracció i a la transmissió lingüística intergeneracional, po-

dem dir que prop d’un 20 % de la població no catalanoparlant inicial declara haver 
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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 comuniquen 

amb els seus fills en català. Els àmbits territorials amb el major 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 àm-

bits territorials han adoptat el català com a llengua d’identificació. En sentit contra-

ri, el Camp de Tarragona i la resta de l’Àmbit Metropolità es revelen com els dos 

àmbits territorials on l’atracció del català sobre la població no catalanoparlant és 

menor (16,3 % i 17,3 % respectivament). Pel que fa a la transmissió lingüística inter-

generacional 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 català 

és més baixa. Paradoxalment, les Terres de l’Ebre són el territori en el qual, global-

ment, menys es transmet la llengua catalana; només el 21,4 % dels individus els 

progenitors dels quals no els parlaven en català adopta el català com a llengua de 

comunicació amb els fills.

A partir de la interrelació de totes aquests variables s’ha pogut dibuixar una 

panoràmica general de la situació 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 predominant de 

castellà. Tenint en compte més aspectes referents als usos, a les actituds i als conei-

xements lingüístics, s’ha elaborat una classificació que agrupa els diferents territo-

ris en funció de la força que hi té el català. Les Terres de l’Ebre formen un sol grup, 

caracteritzat per tenir uns alts percentatges en la majoria de les variables estudia-

des; les Comarques Centrals, Ponent, les Comarques Gironines i Alt Pirineu i Aran 

formen un altre grup, el qual està caracteritzat per l’obtenció de percentatges mit-

jans en la majoria de les variables analitzades; finalment, Barcelona ciutat, la resta 

de l’Àrea Metropolitana i el Camp de Tarragona, els territoris 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.

8.6. L’aprenentatge del català

Segons 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, presenta un nivell alt de co-

neixements 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.
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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 

geogràfic de les persones que assisteixen a cursos. Durant el curs 1992-1993, només 

el 6,8 % dels inscrits a cursos de català eren estrangers; aquest percentatge augmen-

ta fins al 62,9 % durant el curs 2008-2009. Així, el perfil de la persona que ha assistit 

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 secundaris i amb un nivell baix o nul de coneixements de català.

El fet d’inscriure’s a un curs de català té molt a veure amb el nivell de conei-

xements 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’aprenentatge 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’identificació 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 llengua inicial i d’identificació.

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 va-

riable clau que ajuda a entendre la situació actual de l’aprenentatge de la llengua ca-

talana. 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 individus de 25 

a 34 anys, les persones amb estudis secundaris, nascudes a l’estranger (amb un lleu-

ger predomini de nascuts en països de parla hispànica), 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 persona 

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 millorar l’ús que fan de la llengua catalana. 

Seguidament, trobem respostes que donen gran pes al valor instrumental del cata-

là: és útil o important (22,9 % de les respostes) o per motius laborals (17 % de les 

respostes). Pel que fa a la gent que no té interès a aprendre català, un 30,7 % argu-

menten que no estudien català perquè ja en saben prou. És interessant descobrir 

que el 23,2 % de les respostes dels enquestats 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 instrumental), 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.

8.7. Anàlisi comparativa 2003-2008

La primera conclusió de l’anàlisi comparativa de les dades de 2003 a 2008 és que 

l’onada migratòria dels últims 10 anys ha suposat un canvi sociolingüístic molt im-

portant a Catalunya que es tradueix, en general, en una disminució en els percen-
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tatges 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 catalana o resta de l’Estat.

Segons les dades segmentades per lloc de naixement, el descens en el conjunt 

de la població del coneixement de català especialment en les habilitats de llegir (del 

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 percentuals en el cas de saber lle-

gir i més de 10 punts en la capacitat de saber parlar. En canvi, entre la població nas-

cuda en territoris de parla catalana i a la resta de l’Estat, la capacitat de llegir ha 

disminuït només 2,1 punts percentuals i la capacitat de parlar ha millorat 1,5 punts 

percentuals (del 84,2 % el 2003 al 85,7 % el 2008).

Entre al població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat 

també s’observen algunes tendències: d’una banda, l’estancament o disminució del 

percentatge de persones 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 coneixements 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 explica el descens en els coneixements 

d’entendre, saber parlar i saber llegir, i l’efecte ensenyament explica la millora en els 

coneixements de saber escriure.

Tot i aquest decreixement en els percentatges dels coneixements de català el 

nombre de persones que sap el català segueix augmentant: hi ha més de 400.000 

persones més que entenen el català, 240.000 persones més que el saben parlar, 

35.000 més que el saben llegir i 500.000 més que el saben escriure. Pel que fa a l’ha-

bilitat d’entendre, parlar i llegir aquest augment es deu sobretot a persones d’origen 

estranger que han adquirit aquestes habilitats. En canvi, en relació amb l’habilitat 

d’escriure l’augment de persones es deu sobretot a persones nascudes a Catalunya o 

a la resta de l’Estat; és a dir, es tracta de la població d’entre 15 i 24 anys, generació 

escolaritzada en el sistema lingüístic educatiu català.

El català com a llengua inicial viu entre 2003 i 2008 un important decreixe-

ment 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 produeix d’una manera molt moderada entre la població 

nascuda en territoris de parla catalana o de la resta de l’Estat, 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).

En aquest cas, el nombre de persones que tenen només el català com a llengua 

inicial disminueix: hi ha 87.000 catalanoinicials menys que al 2003, tot i que hi 

ha 95.000 persones més que tenen tant el català com el castellà de llengua inicial. 

Aquest fenomen es deu a canvis entre la població nascuda a Catalunya i a la resta de 

l’Estat. Paral·lelament, a Catalunya hi ha 234.000 castellanoinicials més i 312.000 
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més que tenen altres llengües com a inicials. Aquest fenomen es deu sobretot a 

l’augment de població estrangera.

Les variacions en la llengua d’identificació són exactament les mateixes, si bé 

amb intensitat diferent. Així, encara que decreix més el pes dels ciutadans que te-

nen com a llengua d’identificació el català, tant entre el conjunt de la població com 

entre les persones nascudes en territoris de parla catalana i de la resta de l’Estat (–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’identificació tant 

de 2003 com de 2008, s’observa que les persones que s’identifiquen amb el català 

(44,4 % 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 persones que man-

tenen 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’identifi-

cació tot i no tenir-lo com a llengua inicial no pateix cap variació 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 significativa (de 

l’1,5 % al 4,3 %).

Entre la població nascuda en territoris de parla catalana o a la resta de l’Estat 

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 de 

l’Estat amb altres llengües inicials, que no pas als nascuts a Catalunya amb llengua 

inicial català. Entre les persones nascudes a l’estranger, la importància de les altres 

llengües fa decréixer el manteniment del castellà; es pot apuntar la tendència a l’adop-

ció 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 te-

nen efectes immediats en la distribució 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 fonamentalment per dos fenòmens: 

d’una banda, l’augment del percentatge de persones que declaren tenir com a llen-

gua habitual tant el català com el castellà (+7,2) i, de l’altra, el de ciutadans i ciutada-

nes que com a llengua habitual tenen altres llengües (+4,4). El primer dels fenòmens, 

l’augment del percentatge de ciutadania que tenen el català i castellà com a llengües 

habituals, es dóna exclussivament entre la població nascuda en països de parla ca-

talana 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).

Quant als valors absoluts, des de 2003, cal remarcar la disminució en gairebé 

400.000 persones dels que diuen usar el català habitualment i l’augment en 470.000 

persones dels que diuen usar català i castellà. Actualment hi ha 310.000 més estran-

gers que tenen el castellà com a llengua habitual; en canvi, hi ha 137.000 persones 

menys nascudes a Catalunya o a la resta de l’Estat que diuen usar el castellà. A més, 

cal destacar l’augment en 280.000 parlants estrangers d’altres llengües.
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Per tant, a banda de l’augment del nombre de persones que tenen coneixe-

ments de català també ha augmentat, encara que poc, el nombre de parlants de ca-

talà a través de l’opció que alterna català i castellà (aproximadament 80.000 perso-

nes). Aquest augment en l’ús del català es produeix entre els nascuts a territoris de 

parla catalana i la resta de l’Estat. És així com també augmenten els parlants de 

castellà a Catalunya i els parlants d’altres llengües a través de l’augment de població 

nascuda a l’estranger.

En els usos interpersonals, en diferents àmbits i amb diferent tipus d’interlo-

cutor, es produeix una reducció significativa el percentatge de persones que parlen 

català només o sobretot (d’entre 5 i 9 punts percentuals) excepte en els usos lingüís-

tics 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 millota de manera signifi-

cativa entre 2003 (44,1 %) i 2008 (49,8 %). A continuació se situen els usos amb els 

veïns (–5,4), a la llar (–5,5), al metge (–5,7) i amb els amics en general (–6) on el pes 

dels catalanoparlants decreix de manera similar. Aquestes esferes comparteixen el 

fet de ser entorns socials poc institucionalitzats. En tercer lloc se situen els com-

panys de feina (–6,6). Finalment se situen les botigues (–7,5), els bancs i caixes (–9,1) 

i els grans establiments comercials (–9,1).

Segons el lloc de naixement, les variacions entre la població nascuda a 

l’estranger són força agudes, i van de –6,8 a –12,3 punts. En canvi, entre la població 

no estrangera, han estat força més moderades, entre –1,5 i –5,5 punts percentuals, i 

es produeixen amb els veïns, els amics, a les botigues, als grans establiments co-

mercials i als bancs i caixes. Cal destacar que en aquests àmbits la població estran-

gera ha esdevingut part important en la interlocució, ja sigui com a nous interlocu-

tors en àmbits quotidians (veïns i amics), com a personal d’atenció al públic (botigues 

i grans establiments comercials) o com a part de l’atenció virtual (serveis d’atenció 

al client).

En conjunt, en el quinquenni 2003-2008, les actituds que afavoreixen el man-

teniment 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 significativa; 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 de l’Estat 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 tendència a adreçar-se en castellà a la 

resta de ciutadans, però al mateix temps, són més els que declaren que quan s’adre-

cen en castellà i se’ls respon en català, adopten la llengua catalana (+3,3).

Entre la població estrangera s’observa un augment del pes de les persones 

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 mantenir una conversa amb total fluïdesa i co-

moditat.

D’altra banda, malgrat els canvis evidents succeïts en la composició sociolin-

güística de la població, així com en el coneixement i ús entre 2003 i 2008, creix la 
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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 falta d’opinió cal enten-

dre-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 interaccions lingüístiques, és a dir, que una part significativa no vis-

qui amb total plenitud les diferents esferes socials o que quan ho fa no se li presenta 

el català una opció lingüística normalitzada.

Finalment, quant a la llengua que es desitjaria parlar en el futur, es produeix 

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 im-

portant (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). Independent-

ment del lloc de naixement, s’observa la mateixa evolució. D’aquesta manera, cal 

valorar que entre la població nascuda a l’estranger hi ha una tendència clara a in-

cloure el català entre les seves opcions futures.
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Taula 1. Principals trets sociodemogràfics i sociolingüístics segons la situació laboral. 2008 (%)
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Ocupat/ada 29,7 36,3 34,2 43,2 26,4 26,8 14,0 20,8 17,1 21,3 10,1

Per compte propi 41,9 49,0 46,4 37,55 17,64 38,26 11,62 12,99 23,29 13,84 5,72

Assalariat indefinit 31,6 38,3 36,2 43,79 24,21 27,16 13,27 19,19 27,08 13,30 5,88

Assalariat eventual 16,7 18,4 17,9 52,19 15,35 14,49 13,46 16,13 12,48 43,44 22,88

Desocupat/ada 24,3 28,4 26,9 57,7 13,2 21,1 14,6 16,7 20,6 27,1 13,8

Jubilat o pensionista 38,8 43,4 43,0 50,5 7,4 32,0 7,3 6,2 51,2 3,3 0,5

Estudiant 43,1 47,9 45,0 49,5 11,1 46,9 23,0 19,4 2,6 8,1 3,5

Feines de la llar 27,4 31,7 30,7 99,2 4,3 25,7 9,2 12,2 34,0 19,0 5,8

Altres situacions laborals* 26,3 25,5 27,5 52,0 14,7 27,2 9,5 15,0 31,5 16,8 5,3

Total 31,7 37,2 35,6 50,8 18,7 28,7 13,0 16,8 24,5 17,1 7,6

Lectura horitzontal.
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són estadísticament significatives.
*Inclou membres de cooperativa i ajut familiar.

Annex
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Taula 2. Competències lingüístiques segons la situació laboral. 2008 (%)
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Ocupat/ada 66,6 96,7 26,0 14,4 1,9 2,6 1,1 7,2 17,3 7,5 41,7 3,7 10,9 11,7

Per compte propi 61,3 95,0 18,0 14,0 2,6 1,0 0,8 6,9 10,7 10,9 47,6 2,8 11,4 9,7

Assalariat indefinit 64,2 97,1 21,8 13,0 1,7 1,5 0,5 6,6 14,4 6,9 47,5 2,2 13,1 9,3

Assalariat eventual 49,1 93,1 23,7 10,3 1,2 6,5 2,4 3,6 13,8 2,0 36,5 7,6 19,9 16,7

Desocupat/ada 59,6 93,9 22,7 11,1 1,1 4,6 1,0 5,0 12,0 3,1 45,1 4,5 16,0 14,2

Jubilat o pensionista 43,2 93,4 4,9 6,9 1,2 0,3 0,0 3,0 1,7 5,2 59,4 1,1 24,3 5,4

Estudiant 96,9 99,4 62,9 12,9 2,3 0,9 0,6 14,3 46,8 0,7 29,2 0,0 0,5 8,5

Feines de la llar 38,3 92,1 5,7 9,0 1,4 5,1 1,2 2,5 1,2 6,0 52,9 5,4 24,3 7,7

Altres situacions laborals** 50,1 92,4 11,8 15,1 0,5 7,8 0,5 5,7 5,5 4,1 47,6 5,9 20,1 11,1

 Total 61,1 95,6 22,4 12,2 1,7 2,5 0,8 6,3 14,5 6,1 45,5 3,2 14,4 10,1

Lectura horitzontal.
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són estadísticament significatives.
* Menys del 2 % de la població.
** Inclou membres de cooperativa i ajut familiar.
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Taula 3. Principals trets sociodemogràfics i sociolingüístics segons la professió. 2008 (%)
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Personal directiu de les empreses i de les 
administracions públiques

34,5 44,8 41,3 11,9 13,6 9,7 34,8 4,9 6,2 18,9

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 43,1 53,5 53,5 14,1 33,3 11,0 27,8 0,3 1,2 12,3

Tècnics i professionals de suport 39,5 48,1 43,0 11,9 23,9 10,8 41,4 0,3 3,2 8,5

Empleats administratius 33,4 39,4 33,7 7,5 22,6 4,7 45,8 0,9 4,5 14,0

Treballadors de serveis de restauració, 
personals, protecció i venedors de comerços

20,4 25,5 25,1 4,1 15,1 4,9 48,1 3,0 12,5 12,4

Artesans i treballadors qualificats de les 
indústries manufactureres, la construcció  
i la mineria, i treballadors qualificats en 
activitats agrícoles i pesqueres

26,1 29,5 29,6 2,2 6,9 6,0 47,6 6,9 18,0 12,3

Operadors d’instal·lacions i maquinària,  
i muntadors

19,8 23,7 20,5 1,9 6,9 4,9 53,1 4,4 16,8 11,9

Treballadors no qualificats 10,7 13,9 12,5 0,9 5,6 1,4 34,7 12,1 33,2 12,0

Total 29,1 35,5 33,4 7,0 16,7 7,1 42,0 3,7 11,5 11,9

Lectura horitzontal.
Base: Ocupats i desocupats amb feina anterior (4.409)
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són estadísticament significatives.
* Menys del 2 % de la població.
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Taula 4. Principals trets sociodemogràfics i sociolingüístics segons el sector d’activitat. 2008 (%)
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Sector primari i indústries 
extractives

42,5 48,4 42,2 47,9 24,8 38,1 10,6 14,7 12,9 23,8 10,7

Indústries manufactureres 28,5 36,3 33,2 41,2 21,1 28,1 12,6 20,2 18,6 20,5 9,4

Subministraments  
i transports

27,9 32,4 30,8 35,5 17,5 30,5 12,1 18,5 16,8 22,1 11,2

Construcció 30,7 34,6 33,9 36,8 19,4 28,3 11,0 18,8 17,0 24,8 10,8

Comerç a l’engròs i al  
detall; reparació de vehicles 
de motor i motocicletes

25,5 31,7 28,8 48,7 21,5 24,9 14,6 19,8 16,3 24,3 13,0

Hostaleria 22,8 30,6 28,9 47,0 20,4 22,3 12,9 18,0 13,4 33,4 15,4

Activitats immobiliàries, 
financeres i de comunicació

36,6 42,8 42,1 43,4 28,2 31,5 17,3 16,1 17,0 18,1 9,8

Activitats professionals, 
científiques i tècniques

25,4 30,8 31,1 42,0 39,9 25,9 16,2 21,1 17,5 19,4 8,4

Activitats administratives  
i serveis auxiliars

25,9 30,7 28,8 44,0 21,8 22,3 17,0 16,8 22,0 21,9 9,3

Administració pública, 
defensa i Seguretat Social 
obligatòria

30,0 35,7 32,1 44,5 34,0 28,2 15,8 22,7 18,0 15,2 5,9

Educació 34,2 40,9 42,3 52,9 49,7 28,2 20,6 19,3 16,2 15,7 6,9

Activitats sanitàries  
i de serveis socials

26,5 34,3 30,4 56,3 29,1 23,4 16,0 21,8 20,4 18,4 10,4

Altres 34,7 44,1 38,8 47,5 21,3 32,3 14,5 19,5 15,5 18,2 11,9

Activitats de les llars que 
donen ocupació a personal 
domèstic; activitats de les 
llars que produeixen béns  
i serveis personals

25,3 29,6 33,4 49,9 21,6 22,9 17,6 18,1 14,4 26,9 17,3

Total 29,1 35,4 33,3 44,5 25,0 27,4 14,2 19,3 17,1 21,9 10,6

Lectura horitzontal.
Base: Ocupats i desocupats amb feina anterior (4.409)
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives.
Les dades escrites en verd no són estadísticament significatives.
* Sector: primari i indústries extractives: 1 i 2. Subministraments i transports: 4, 5 i 8. Activitats immobiliàries, financeres i de comunicació:  
10, 11 i 12. Altres: 18 i 19.
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Taula 5. Competències lingüístiques segons el sector d’activitat. 2008 (%)
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Sector primari i indústries 
extractives

72,8 94,0 27,4 17,4 2,9 2,3 2,6 8,5 18,5 10,1 39,7 5,1 8,2 9,9

Indústries manufactureres 63,2 96,2 21,2 13,7 2,3 3,1 1,3 5,8 14,1 6,4 45,3 3,7 13,8 11,0

Subministraments  
i transports

65,9 98,0 22,6 9,6 0,7 3,1 1,8 5,5 15,3 4,2 49,3 4,8 11,0 9,9

Construcció 62,8 93,5 22,7 12,3 1,8 5,5 1,6 6,6 13,6 6,3 43,2 7,3 12,8 10,2

Comerç a l’engròs i al  
detall; reparació de vehicles 
de motor i motocicletes

62,3 96,6 23,9 13,0 1,5 1,9 0,5 6,7 13,5 6,8 43,1 3,7 12,6 13,7

Hostaleria 57,7 95,3 26,7 15,3 4,0 3,9 0,9 6,2 15,7 8,5 33,7 6,0 12,4 17,5

Activitats immobiliàries, 
financeres i de comunicació

76,1 98,7 37,2 14,3 1,7 1,1 0,9 9,8 24,9 6,6 38,0 0,6 8,3 11,8

Activitats professionals, 
científiques i tècniques

75,8 98,2 33,6 15,0 2,9 1,3 0,7 8,6 19,8 5,7 41,2 2,1 7,0 15,6

Activitats administratives  
i serveis auxiliars

60,6 98,0 19,3 13,8 0,0 3,2 0,3 10,9 11,6 7,0 45,2 3,3 14,3 7,8

Administració pública, 
defensa i Seguretat Social 
obligatòria

70,2 97,1 26,0 14,5 1,5 2,3 2,0 7,8 20,0 7,2 42,8 3,3 8,8 10,2

Educació 75,8 98,0 35,5 18,4 0,8 1,0 1,1 10,2 23,1 8,5 39,4 1,4 6,1 11,4

Activitats sanitàries i de 
serveis socials

64,5 97,7 29,0 16,3 1,1 1,7 0,0 5,7 23,5 10,7 34,6 1,0 13,9 10,6

Altres 65,5 95,6 25,3 18,4 0,7 2,8 0,8 7,2 16,2 10,5 37,6 3,2 11,8 13,5

Activitats de les llars que 
donen ocupació a personal 
domèstic; activitats de les 
llars que produeixen béns  
i serveis personals

63,0 95,7 24,6 14,4 0,9 1,7 0,4 4,0 21,0 7,0 37,5 3,1 13,0 14,3

Total 65,6 96,4 25,6 14,3 1,8 2,8 1,1 7,0 16,7 7,2 41,8 3,8 11,6 11,9

Lectura horitzontal.
Base: Ocupats i desocupats amb feina anterior (4.409)
Les caselles ombrejades de color gris indiquen diferències estadísticament significatives. Les dades escrites en verd no són estadísticament  
significatives.
* Sector: primari i indústries extractives: 1 i 2. Subministraments i transports: 4, 5 i 8. Activitats immobiliàries, financeres i de comunicació:  
10, 11 i 12. Altres: 18 i 19.
** Menys del 2 % de la població. 
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Taula 6. Sexe i edat segons l’àmbit territorial. Població de 15 anys o més. 2009 (Valors absoluts)

Sexe i edat TOTAL

Àmbit territorial
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15 a 24 anys 391.890 77.386 179.811 40.764 33.394 10.707 19.841 26.062 3.925

25 a 34 anys 678.232 146.143 305.196 66.950 57.551 17.271 33.485 44.767 6.869

35 a 49 anys 927.015 185.815 427.982 93.062 77.852 22.847 46.288 62.977 10.192

50 a 64 anys 627.550 134.125 282.042 62.269 51.717 16.624 29.618 43.994 7.161

65 anys o més 512.403 129.588 206.615 49.912 38.811 16.827 27.597 36.835 6.218

TOTAL 3.137.090 673.057 1.401.646 312.957 259.325 84.276 156.829 214.635 34.365

D
on

es

15 a 24 anys 372.212 74.716 169.785 38.062 32.453 9.836 18.689 25.057 3.614

25 a 34 anys 620.650 137.834 282.688 59.653 51.968 14.183 28.021 40.218 6.085

35 a 49 anys 865.537 185.927 402.494 83.212 69.843 19.812 39.417 56.021 8.811

50 a 64 anys 654.964 156.045 293.035 60.774 50.950 16.219 28.777 42.963 6.201

65 anys o més 705.116 201.668 275.893 63.865 49.037 20.414 35.996 50.789 7.454

TOTAL 3.218.479 756.190 1.423.895 305.566 254.251 80.464 150.900 215.048 32.165

T
O

TA
L

15 a 24 anys 764.102 152.102 349.596 78.826 65.847 20.543 38.530 51.119 7.539

25 a 34 anys 1.298.882 283.977 587.884 126.603 109.519 31.454 61.506 84.985 12.954

35 a 49 anys 1.792.552 371.742 830.476 176.274 147.695 42.659 85.705 118.998 19.003

50 a 64 anys 1.282.514 290.170 575.077 123.043 102.667 32.843 58.395 86.957 13.362

65 anys o més 1.217.519 331.256 482.508 113.777 87.848 37.241 63.593 87.624 13.672

TOTAL 6.355.569 1.429.247 2.825.541 618.523 513.576 164.740 307.729 429.683 66.530

Font: Idescat. Padró continu 2009
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Taula 7. Sexe i edat segons l’àmbit territorial. Població de 15 anys o més. 2009 (%)

Sexe i edat TOTAL

Àmbit territorial
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15 a 24 anys 12,5 11,5 12,8 13,0 12,9 12,7 12,7 12,1 11,4

25 a 34 anys 21,6 21,7 21,8 21,4 22,2 20,5 21,4 20,9 20,0

35 a 49 anys 29,6 27,6 30,5 29,7 30,0 27,1 29,5 29,3 29,7

50 a 64 anys 20,0 19,9 20,1 19,9 19,9 19,7 18,9 20,5 20,8

65 anys o més 16,3 19,3 14,7 15,9 15,0 20,0 17,6 17,2 18,1

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

D
on

es

15 a 24 anys 11,6 9,9 11,9 12,5 12,8 12,2 12,4 11,7 11,2

25 a 34 anys 19,3 18,2 19,9 19,5 20,4 17,6 18,6 18,7 18,9

35 a 49 anys 26,9 24,6 28,3 27,2 27,5 24,6 26,1 26,1 27,4

50 a 64 anys 20,4 20,6 20,6 19,9 20,0 20,2 19,1 20,0 19,3

65 anys o més 21,9 26,7 19,4 20,9 19,3 25,4 23,9 23,6 23,2

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

T
O

TA
L

15 a 24 anys 12,0 10,6 12,4 12,7 12,8 12,5 12,5 11,9 11,3

25 a 34 anys 20,4 19,9 20,8 20,5 21,3 19,1 20,0 19,8 19,5

35 a 49 anys 28,2 26,0 29,4 28,5 28,8 25,9 27,9 27,7 28,6

50 a 64 anys 20,2 20,3 20,4 19,9 20,0 19,9 19,0 20,2 20,1

65 anys o més 19,2 23,2 17,1 18,4 17,1 22,6 20,7 20,4 20,6

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

Font: Idescat. Padró continu 2009
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Taula 8. Lloc de naixement segons l’àmbit territorial. Població de 15 anys o més. 2009 (Valors absoluts)

Lloc de 
naixement

TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 
ciutat

Resta de 
l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 
Gironines

Camp de 
Tarragona

Terres de 
l’Ebre

Àmbit de 
Ponent

Comarques 
Centrals

Alt Pirineu  
i Aran

Catalunya 3.692.507 788.278 1.593.186 367.247 282.426 113.497 205.574 298.532 43.767

Resta de l’Estat 1.496.012 328.612 784.978 106.618 127.943 17.673 44.531 75.300 10.357

Estranger 1.167.050 312.357 447.377 144.658 103.207 33.570 57.624 55.851 12.406

TOTAL 6.355.569 1.429.247 2.825.541 618.523 513.576 164.740 307.729 429.683 66.530

Font: Idescat. Padró continu 2009

Taula 9. Lloc de naixement segons l’àmbit territorial. Població de 15 anys o més. 2009 (%)

Lloc de 
naixement

TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 
ciutat

Resta de 
l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 
Gironines

Camp de 
Tarragona

Terres de 
l’Ebre

Àmbit de 
Ponent

Comarques 
Centrals

Alt Pirineu  
i Aran

Catalunya 58,1 55,2 56,4 59,4 55,0 68,9 66,8 69,5 65,8

Resta de l’Estat 23,5 23,0 27,8 17,2 24,9 10,7 14,5 17,5 15,6

Estranger 18,4 21,9 15,8 23,4 20,1 20,4 18,7 13,0 18,6

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

Font: Idescat. Padró continu 2009

Taula 10. Any d’arribada a Catalunya dels nascuts fora segons l’àmbit territorial. 2008 (%)

Lloc de 
naixement

TOTAL

Àmbit territorial

Barcelona 
ciutat

Resta de 
l’Àmbit 

Metropolità

Comarques 
Gironines

Camp de 
Tarragona

Terres de 
l’Ebre

Àmbit de 
Ponent

Comarques 
Centrals

Alt Pirineu  
i Aran

1925-1958 15,3 18,2 14,9 12,1 7,6 11,6 17,0 22,9 13,7

1959-1978 37,3 34,3 43,6 25,3 35,6 16,6 27,4 35,4 19,6

1979-1998 15,6 15,1 13,6 26,4 20,1 10,9 13,5 12,2 23,7

1999-2008 31,8 32,5 27,9 36,2 36,7 60,9 42,1 29,5 43,0

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

Base: població nascuda fora de Catalunya (2.707 enquestes).
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