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INTRODUCCIÓ 

 
En les pàgines que vénen s’hi pot trobar una anàlisi exhaustiva, sistemàtica i crítica 
de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP), corresponent a l’any 2018, la 
darrera d’aquesta la sèrie de recerques estatístiques quinquennals que va iniciar-
se l’any 2003. L’anàlisi que presentem inclou, a més, una sistemàtica comparació 
longitudinal amb les dades de l’estudi de 2003, reelaborades per l’Institut 
d’Estatística de Catalunya, Idescat, per tal de fer-les comparables amb les dels 
estudis posteriors, duts a terme segons una metodologia repensada i millorada. 
 
El sentit d’aquest treball no és sols estudiar les dades estadístiques proporcionades 
per l’EULP, analitzar-les i oferir-les transformades en una descripció ‒acompanyada 
de consideracions sociolingüístiques‒ del quadre demolingüístic de la comunitat 
sobre la qual s’ha fet la recerca,1, sinó també proporcionar una valoració crítica de 
l’estudi (que tanmateix és el millor de tots els que disposem sobre aquesta matèria, 
si més no, el millor de tots els fets amb voluntat d’obtenir una fotografia general). 
 
L’univers total de l’EULP2018 és de 6.386.700 persones, és a dir, un poc més del 84 
de la població registrada en les quatre províncies que constitueixen la Comunitat 
Autònoma de Catalunya (7.600.100, a 1 de gener de 2019). 
 
El 1.213.400 de persones restants empadronades en aquest territori representa la 
seua població menor de 15 anys, que restaria fora de l’estudi. El fet que aquest 
gairebé 16% de població infantil i adolescents no hi sigui inclòs relativitza 
decisivament el valor de l’enquesta a l’hora de preveure l’evolució en els usos 
lingüístics de la població, cosa que caldria que fos esmenada en el futur si vol que 
aquest treball sigui realment una radiografia exacta de la situació del català en 
l’àmbit estudiat i una eina efectiva per a la formulació de previsions a curt termini 
i, per tant, per a la feina de planificació lingüística (si és que realment es té intenció 
de fer-ne i no deixar l’evolució dels usos en mans de la competència espontània 
entre desiguals). 
 
Un altre aspecte a considerar en estudis posteriors hauria de ser el de la qualitat  
de la llengua catalana encara emprada.  
 
Com tots sabem, en un procés de conflicte lingüístic entre llengües emparentades 
que ha avançat fins a la bilingüització general de la població subordinada i fins al 
desenvolupament, per part d’aquesta, de conductes pròpiament diglòssiques i 
d’actituds psicolingüístiques que denoten inseguretat, un altre fenomen digne 

                                                           
1 Com es veurà, ens referirem a la comunitat objecte d’estudi com a comunitat autònoma de Catalunya (CAC) o 
com a províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (del Regne d’Espanya), indiferentment, tot defugint 
les denominacions “Catalunya” o “Principat de Catalunya”, per mor de la precisió. El darrer terme pròpiament 
li escau a un territori més extens, que inclouria també l’actual departament francès dels Pirineus Orientals, 
mentre que el terme Catalunya (com sobretot el gentilici “català”) li escauria no sols a les províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a més del departament dels Pirineus Orientals, sinó potser també a la 
resta dels Països Catalans. En qualsevol cas he preferit ajustar-me a les denominacions oficials reals per a definir 
exactament què s’estava estudiant. Al cap i a la fi analitzem un estudi fet sobre usos lingüístics en un territori 
no sobirà i depenent de les institucions i de la població propis d’altres dominis lingüístics, cosa que explica la 
situació sociolingüística descrita. Amagar la realitat sota denominacions del que voldríem que fos és enganyar-
se, i l’autoengany no és precisament una qualitat científica.  
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d’estudi és el de la dialectalització de la llengua recessiva respecte de la dominant. 
El català actualment usat és una llengua profundament interferida en tots els seus 
nivells i aspectes, la qual cosa afegeix a l’amenaça de l’extinció per pèrdua de 
parlants la d’extinció per pèrdua de la condició de codi lingüístic autònom. Tot just 
és ara que la població catalanoparlant amoïnada per la seua llengua ha pres 
consciència d’aquest problema i, per tant, els treballs existents són encara massa 
genèrics i es troben mancats d’una metodologia definida i consensuada. Caldria, 
per tant, fer passes també en aquest punt i incloure un sistema d’anàlisi qualitativa 
de la llengua en futurs estudis. 
 
Dit això, avancem que l’anàlisi que teniu a les mans apunta que, amb les dades 
disponibles, la llengua catalana dóna senyals d’estar sent substituïda en la 
societat estudiada, malgrat les proclames optimistes, o si més no 
tranquil·litzadores, que des de les institucions i, fins i tot, des de les institucions 
responsables de l’estudi, s’adrecen a la població.  
 
El català no resisteix, recula quantitativament (i també qualitativament), sobretot 
entre les generacions més joves i en els àmbits d’ús més nous i amb més projecció 
de futur. La llengua esllangueix i ho fa també ‒potser sobretot‒ per causa de 
fenòmens demogràfics que en una societat que té en tan alta estimació fer un bon 
paper davant dels altres i davant d’ella mateixa fan de mal assenyalar. La llengua 
esllangueix perquè la societat que la parlava i que l’havia mantinguda viva ‒que 
n’havia salvat els mots!‒ durant tants de segles de menyspreus i persecucions 
s’està diluint absorbida i desplaçada per un allau immigratori format 
principalment per persones que tenen com a llengua inicial, d’identificació i 
habitual, la de l’estat que veu el català, en el millor dels casos com una nosa a 
conllevar, però també, en els darrers temps, per persones que, procedents d’uns 
altres orígens lingüístics trien la llengua castellana per a socialitzar-se a Catalunya. 
 
Des de finals del primer terç del segle XX (en els anys de la dictadura del general 
Miguel Primo de Rivera) i en tres onades consecutives, la més gran de les quals va 
ser la segona, el territori de l’actual comunitat autònoma de Catalunya ha rebut 
milions d’immigrants, dels quals, els de les dues darreres onades no han pogut 
ser integrats lingüísticament més que en una proporció molt petita.  
 
En el marc d’un fenomen generalitzat de desplaçament de la població peninsular 
des del centre a la perifèria i des del sud cap al nord, i  en els primers anys del 
segle actual, en el marc dels desplaçaments de població que caracteritzen una 
economia globalitzada, el territori de les províncies espanyoles de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona ha rebut, atrets per l’oferta de feina en grans obres 
públiques, pel desenvolupament econòmic del tardofranquisme i per la 
preeminença de la indústria turística i del altres sectors productius que 
l’acompanyen, com ara el de la construcció, entre cinc i cinc milions i mig 
d’immigrants, que han acabat diluint una població autòctona que no havia 
ultrapassat mai els dos milions i mig de persones, una població que, a més, s’ha 
caracteritzat (excepte potser en moments històrics molt concrets) per la seua 
baixa fertilitat, cosa que ha acabat desembocant en un fenomen de substitució 
de la població que explica millor la substitució lingüística que no les raons 
sociolingüístiques (que també hi han tingut i hi tenen pes, és clar). El català és 
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substituït perquè els catalanoparlants inicials són substituïts. Les coses no són tan 
senzilles, és clar, però va per aquí. 

 
Entenguem-nos bé: la immigració tendeix a enfortir les societats d’acollida, i en el 
nostre cas ha estat en base de la incorporació d’immigrants a la catalanofonia que 
el català podria haver incrementat ‒si més no aparentment‒ el volum de parlants 
habituals els darrers cent anys. A més, gràcies a la immigració, ara el català és una 
llengua coneguda ‒que no usada‒ per una quantitat de milions de ciutadans i 
residents europeus com mai abans s’havia donat. Fet i fet, una gran immigració 
hauria estat, en una context sociopolítiques de llibertat, la clau per a l’enfortiment 
i la projecció de la comunitat lingüística, una comunitat que s’hauria vigoritzat amb 
les aportacions al·lòctones. 
 
Però el marc sociopolític no ha estat en cap cas de llibertat, si més no de llibertat 
lingüística, i en el context sociopolític i sociolingüístic en què es va produir els dos 
darrers allaus immigratoris la socialització i la integració lingüístiques en català van 
esdevenir impossibles, és més, aquest doble context va facilitar que la integració 
lingüística fos en sentit contrari, i així han estat els autòctons els qui, bilingüitzats, 
analfabetitzats en la seua llengua i despullats de drets politicolingüístics han 
tendit a incorporar-se a la hispanofonia hibridant en proporcions cada cop més 
favorables al castellà els seus usos lingüístics quotidians (especialment entre els 
més joves) i naturalitzant comportaments socials  de submissió i convergència al 
castellà. 
 
El volum de la immigració dels anys seixanta i setanta, juntament amb el fet que 
aquesta immigració estava formada per individus que pertanyien al grup 
politicolingüístic dominant de l’estat, va facilitar la naturalització del castellà a 
Catalunya fins que aquest va esdevenir l’altra llengua territorial. La següent 
onada immigratòria, que ha portat al país més d’1.300.000 persones, gairebé el 
45% de les quals d’origen llatinoamericà i de llengua inicial castellana, ha 
convertit aquesta en la llengua majoritària, una tendència que la baixa fertilitat 
del grup catalanoparlant ha consolidat. 
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La primera gran batzegada després del franquisme va registrar-se amb a l’EULP 
de 2008, des d’aleshores la tendència negativa s’ha atenuat, però continua 
progressant en detriment del català. La situació sociolingüística no s’ha 
estabilitzat i els catalanoparlants habituals cada cop ho són menys habitualment, 
tot i que potser no se n’adonen perquè les coses avancen sense pausa però poc a 
poc. Ja és ben cert que un s’acostuma a tot i que és impossible d’enyorar allò que 
mai no s’ha tingut. Com hauríem de veure un dèficit en l’absència de cinema en 
català, o en la pràctica inexistència de plataformes de televisió sota demanda en la 
nostra llengua, si mai no hem conegut res més que la seua absència? Com hauríem 
d’enyorar-los, si mai no ha existit? Només la imprecisió de les categories fetes 
servides en els estudis demolingüístics poden dissimular la caiguda. 
 
Per exemple, què vol dir realment “ús habitual del català”? Què deu passar 
realment pel cap d’un parlant entrevistat quan se li demana si usa el català ”molt” 
o “sovint”, o “mitjanament”? La seua resposta ja descompta els àmbits en què el 
català ni hi és ni se l’espera? Potser que pensi que el català, a diferència de 
llengües com el castellà pot parlar-se massa i, per tant potser que consideri que, 
parlant-lo poc ja el parla força? 
 
L’anàlisi que hem fet posa de manifest la inconsistència de la dada de parlants 
habituals en llengua catalana amb d’altres dades d’usos (a la feina, amb els amics, 
amb els veïns, en les aplicacions dels dispositius de telefonia mòbil....) que no hi 
concorden. Tot plegat estén la sospita sobre titulars de premsa que sols 
justificaria el màrqueting lingüístic i que apunten a una estabilització de la situació 
(que, de tan greu com és ni tan sols admetria jugar amb la idea d’una petita 
recuperació). 
 
Si el volum dels moviments immigratoris registrats ja suposaria, per si mateix, un 
hàndicap per a la continuïtat de l’idioma i, sobretot, per a la seua pervivència com 
a llengua normal de la comunitat (ho suposaria, de fet, en qualsevol indret del món, 
però molt especialment en societats sense drets policolingüístics reconeguts i 
sotmeses, en aquest punt, al parer d’altres grups lingüístics dominants i plens 
d’hostilitat),2 sense la recuperació del control sobre la política i la planificació 
lingüístiques, i sense una feina crítica prèvia que desemmascari els prejudicis i les 
conviccions tendencioses que segles d’imposicions i de culpabilització de la víctima 
han naturalitzat en la ideologia lingüística dominant del país, el català deixarà 
d’usar-se i romandrà com a llengua simbòlica, com una llengua de mudar per a 
treure a passejar en ocasions especials. I ho farà en les dècades vinents.  
 
Cada vegada vindrà més gent. De fet, l’envelliment de la població autòctona i la 
seua baixa natalitat fan que sigui d’esperar que el flux d’immigrants actual ‒que de 
moment coincideix amb l’escenari alt de les previsions dels demògrafs‒3 es 
mantingui durant dècades. Mentrestant el govern regional va perdre, amb la 
sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 2010 contra la Llei de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tota capacitat de discriminar legislativament 
de manera positiva la llengua del país, alhora que els poders de l’estat Espanyol no 
cessen de promoure la protecció legal del castellà i sectors importants de la 

                                                           
2 Ja sé que paraules com aquestes dites per un catalanoparlants suposen vulnerar un tabú, però... eppur si 
mouve. 
3 Pot consultar-se aquesta dada en la pàgina 6 del dossier de Projecció de població 2012-2041 (base 2008), elabo-
rat per l’Idescat i disponible a: https://www.idescat.cat/serveis/biblioteca/docs/cat/pp2021-2041pr.pdf 
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població resident a Catalunya, esperonats per la seua supremacia política i la 
consciència de jugar al costat del poder militen en el lingüicidi, amagant el seu crim 
sota l’aparença d’autodefensa, com la guineu que exigia llibertat a crits quan va 
adonar-se que no podia accedir al galliner.  

 
 
El còctel és letal. Saber-ho és important, i no sembla que gaires catalans (de sempre 
o nous, tant se val) en siguin conscients. Aquells que en dir-nos catalans encara fem 
referència a alguna cosa més que a una mera residència administrativa som un grup 
humà envellit i en transició cap al no-res. 
 
De totes maneres, amb saber-ho no n’hi ha prou, cal voler fer-hi alguna cosa, una 
reacció que en el nostre cas comportarà sacrificis, perquè al davant tenim un estat 
amb una manifesta voluntat etnocida. I sí, és veritat: als catalans ens importa la 
nostra llengua, ens amoïna, però no tinc clar que ens amoïni prou. Una cosa et pot 
inquietar, però potser no t’inquieta prou com per arriscar-hi res. No estic segur de 
quin és el nostre cas, però ho intueixo. 
 
Ara mateix la consigna del bon gust és la del multiculturalisme a ultrança, però la 
Catalunya futura no apareix com a multicultural, sinó com a multicolor i 
castellanitzada, en un marc global no menys estandarditzat. Les diferències 
culturals només semblen garantides en la mesura que puguin esdevenir objectes 
de consum o recursos de màrqueting. En realitat la diversitat molesta les guineus. 
 
Tenim encara algun punt fort? La resposta és que sí, que tenim una societat encara 
prou activa en català4 i, sobretot, força competent en aquesta llengua que, en un 
marc polític adequat i amb una ideologia dominant que no consagrés el 
supremacisme castellà podria viure realment en català de manera força habitual 
demà mateix. Podem comptar amb la lleialtat lingüística dels catalanoparlants i 
dels neocatalanoparlants, podem comptar amb la consideració encara imbatuda 

                                                           
4 Capaç de permetre que una mica més del 54% de la població al·lòctona procedent de l’estat Espanyol que 
declara saber parlar el català, i una mica més del 37% de la procedent de fora de l’estat que també declara saber-
lo parlar, afirmin haver-lo après en la seua vida quotidiana. 
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que el català és la llengua natural del país, l’única sobre la qual pot bastir-se una 
veritable cohesió social sense pecat original. 
 
Caldria combatre la norma social a la convergència lingüística al castellà. Caldria 
que s’aconseguís que els parlants de fet i els potencials fossin conscients que la 
normalització lingüística del català no és una opció ideològica sinó un acte de 
justícia. Caldria mostrar la veritable cara de la ideologia bilingüista i de la 
desigualtat de drets i deures en què descansa. Caldria que el català fos llengua 
d’estat (de l’Espanyol o d’un altre). Caldria una planificació lingüística que tingués 
com una de les seues potes la planificació dels fluxos migratoris. Caldria que la 
gran empresa catalana exercís de catalana i que recolzés els projectes de 
l’Administració i, si cal, que hi anés per davant (com quan des del mecenatge 
privat es promovien iniciatives com la col·lecció Bernat Metge). Caldria unitat i 
col·laboració entre totes les regions del domini lingüístic.5 
 
Ens caldria, en definitiva, seriositat, coneixement i voluntat explícita de sobreviure. 
 
Comencem per no amagar-nos la veritat i dir la realitat... 

 

 

 

Jordi Martí i Montlhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Fóra una bona idea adoptar la denominació inclusiva de llengua catalanovalenciana (a la manera del serbocroat 
o del galaicoportuguès) per a fomentar el reconeixement i la col·laboració entre els dos grans territoris del 
domini lingüístic? 
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PREÀMBUL 
 
 

EL CONEIXEMENT DEL CODI LINGÜÍSTIC 
CATALÀ ENTRE LA POBLACIÓ DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 
(CAC) 
 

 
No s’usa allò que no es posseeix. Els usos lingüístics del català es trobaran 
limitats, abans de pel seguit de determinacions socials que els condicionen, 
pel coneixement que del codi lingüístic tingui la població. En aquest sentit, 
les dades que ofereix l’EULP2018 són positives, si bé tota dada positiva a 
propòsit del coneixement del català i de la capacitat de parlar-lo, llegir-lo i 
d’usar-lo per escrit, resta relativitzada pel fet que la pràctica totalitat de 
parlants del seu domini lingüístic són aptes en castellà (al contrari del que 
passa amb el català en qualsevol de les quatre dades avaluades), cosa que 
inevitablement farà aparèixer la llengua catalana com una llengua 
problemàtica ‒i prescindible‒ en el seu mateix espai natural. 
 

 
COMPRENSIÓ ORAL 
 
En relació amb el percentatge de comprensió oral de la llengua per part de 
la població més gran de 15 anys de la comunitat autònoma de Catalunya 
(CAC), les dades indiquen que és entesa per gairebé el 94’5% del total 
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d’aquesta població,6 la qual cosa deixaria en unes 360.000 la xifra absoluta 
de residents de la comunitat que assegurarien no entendre’l. Una minoria 
que, tanmateix no existeix pel que fa al castellà (només 14.000 residents 
afirmarien no entendre’l). Una altra cosa és, però, el nivell de comprensió, 
del qual dependrà que aquesta sigui operativa per a la vida quotidiana o que 
només tingui lloc parcialment i per tant de manera limitada, és a dir que sigui 
una comprensió poc operativa. 
 
Les dades disponibles fins ara de l’EULP2018 no especifiquen aquests nivells, 
però deixen entreveure que el percentatge de la població estudiada que es 
declara competent per a la comprensió del català inclou una part de 
persones per a les quals aquesta comprensió no és fàcil ni fluïda ja que, 
deixada a l’autoavaluació personal, la mateixa població que afirma 

comprendre el català parlat en gairebé un 95% rebaixa la qualitat 
d’aquesta comprensió declarada a 8’5 punts sobre 10, i podem suposar que 
aquesta comprensió és encara inferior si l’interlocutor posseeix un 
llenguatge genuí i ric. Fet i fet, els qui declaren una més gran comprensió 
són els residents que haurien realitzat estudis universitaris, mentre que els 
qui declaren no tenir estudis l’entendrien només un escàs 73% dels casos 
(com més estudis més nivell de comprensió, si bé mai no s’arriba la 100%).  
 
Entre la població activa ocupada la comprensió se situa una mica per sobre 
de la mitjana general i seria d’un 96’2% (1’7 punts percentuals per sobre del 
percentatge general), mentre que en els aturats és una mica més de 4 punts 
percentuals inferior. Entre la població desocupada el percentatge de 
comprensió oral seria 1 punt inferior al percentatge general (però 11 punts 
percentual menys en el cas del grup que declara menys capacitat de 

                                                           
6 Entre els residents autòctons la comprensió declarada és del 100%. 
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comprendre el català: el les persones que declaren que la seua feina són les 
tasques domèstiques a la pròpia llar).7  
 
Pel que fa la franja d’edat més jove (entre 15 i 19 anys), el percentatge de 
comprensió és del 98’5%, 4 punts percentuals per sobre de la mitjana 
general. 
 
En qualsevol cas, la comprensió oral ha davallat 2 punts percentuals els 
darrers 15 anys, no arribant al 92% entre les residents al·lòctons procedents 
de la resta de l’Estat (una dada molt semblant a la de 2003) i superant de 
poc el 81% dels residents al·lòctons procedents de fora de l’estat (gairebé 4 
punts percentuals menys que fa 15 anys). 

 
CAPACITAT DE PARLAR EL CATALÀ 
 
Pel que fa a la capacitat més decisiva de totes, que és la de la producció 
oral, determinant per la viabilitat de l’espai comunicatiu, per a l’ampliació 
dels usos i per a la transmissió intergeneracional, cal dir que se situa en 
l’actualitat en una mica més del 81% de la població més gran de 15 anys  
(unes 5.187.000 persones, és a dir 1.185.00 menys de les que declaren 
saber parlar el castellà). Novament, una altra cosa és el nivell de català 
parlat que realment es posseeix. En aquest cas la població enquestada que 
afirma saber parlar el català  s’autoavalua amb un 7’3 sobre 10 de mitjana, 
cosa que ens duu a pensar que serà significatiu el percentatge de població 
que, tot i considerar-se apta en català parlat, en realitat no tindrà prou 
fluïdesa en aquesta llengua com per a llençar-se a ser-ne parlant habitual, 
fins i tot no seran pocs els qui, per al seua poca fluïdesa, cas de trobar-se 
en una ocasió en què podrien parlar-lo, optaran per respondre en castellà, 
llengua universalment compresa en el territori on s’ha fet l’estudi i en la 
qual normalment se sentiran més segurs.8 Els qui declaren una més gran 
capacitat per a l’expressió oral serien els residents que haurien realitzat 
estudis universitaris, mentre que els qui declaren no tenir estudis 
l’entendrien només en un poc del 40% dels casos (com més estudis més 
nivell de comprensió, si bé mai no s’arriba al 100%). 
 
Entre la població activa ocupada la capacitat de parlar en català novament 
se situa per sobre de la mitjana general fins arribar al 86% (5 punts 
percentuals per sobre del percentatge general), mentre que entre els aturats 
es troba una mica més de 6 punts percentuals per dessota de la mitjana i en 
la població desocupada hi és 4’5 punts inferior (25’5 punts menys en el cas 
del grup que declara menys capacitat de parlar el català: un altre cop el les 

                                                           
7 Destaquem que, sorprenentment, gairebé un 2’5% de la població estudiantil declara no entendre el català i 
que un 0’7% dels qui declaren treballar en un entorn laboral on la llengua habitual és la català declaren també 
no entendre’l. 
8 Per no parlar de l’efecte que tindrà la tendència dels catalanoparlants habituals a avortar tota conversa en 
català qual l’interlocutor no mostra una completa seguretat en el seu ús oral. 
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persones que declaren que la seua feina són les tasques domèstiques no 
retribuïdes; gairebé un 31’4% menys que la mitjana de la capacitat oral).9  
 
Pel que fa a la franja d’edat més jove (entre 15 i 19 anys), el percentatge 
de comprensió és del 96’3%, més de 15 punts percentuals per sobre de la 
mitjana (al voltant d’un 19% més). 
 
La comprensió oral s’ha mantingut pràcticament estable durant els darrers 
15 anys, incrementant-se de gairebé un punt percentual entre els 
autòctons, de 5’7 punts entre els residents al·lòctons procedents de la 
resta de l’estat (gairebé un 11%), però davallant entre els al·lòctons 
procedents de fora de l’estat, que actualment afirmen saber-lo parlar en 
poc més de la meitat dels casos (el 51% del total del grup, 1’3 punts 
percentuals menys que en 2003, una davallada atribuïble a l’increment 
constant de la immigració, un increment que va assolir el seu màxim l’any 
2007).  

 
COMPRENSIÓ LECTORA 
 
Un punt per sobre del percentatge de comprensió oral del català es trobaria 
el percentatge de comprensió escrita en aquesta mateixa llengua entre els 
residents a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC). El 85’5% de la 
població més gran de 15 anys afirmaria entendre el català escrit, una xifra, 
però, 3’5 punts percentuals inferior a la de 2003, que deixaria en gairebé 
5.465.000 les persones que declararien saber llegir en català, que 
s’autoavaluarien en un 7’7 sobre 10, la qual cosa posaria de manifest que, 
malgrat considerar-se aptes per a la comprensió de textos escrits en català, 
trobarien aquest textos més difícils i críptics que els escrits en llengua 
castellana, que cal suposar els resultarien relativament més assequibles i, 
per tant, preferibles. També aquí, els qui declaren una més gran capacitat 
per a la comprensió escrita del català serien els residents que haurien 
realitzat estudis universitaris, gairebé el 93% del total, mentre que els qui 
declaren no tenir estudis el podrien llegir en un escàs del 38% dels casos 
(com en els casos anteriors, com més estudis més nivell de comprensió, si 
bé tampoc no s’arriba mai al 100%). 
 
En aquest apartat, la població activa ocupada novament declara una més 
gran capacitat que l’aturada pel que fa a la comprensió lectora del català 
(gairebé un 91% ‒5’5 punts per sobre del percentatge general‒ enfront d’un 
80’5% ‒5 punts percentuals per dessota de la mitjana‒). Pel que fa a la 
població desocupada el percentatge de comprensió lectora supera per poc 
el 76’7% (més d’un 10% inferior a la mitjana global), destacant, però, una 
comprensió de gairebé el 94% dels estudiants (un 6% dels estudiants de la 
CAC no entenen el català escrit?) i sobresortint, pel costat contrari, un baix 

                                                           
9 Destaquem que una mica més del 6% la població estudiantil declararia no saber parlar el català i que gairebé 
un 3% de la població que afirma treball en un entorn laboral catalanoparlant habitual tampoc no el parlarien.  
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55’7% de comprensió escrita del català declarat per les persones dedicades 
a la feina domèstica a les seues llars.10  
 
Pel que fa la franja d’edat més jove (entre 15 i 19 anys), el percentatge de 
comprensió és del 97’2%, gairebé 12 punts percentuals per sobre de la 
mitjana (al voltant d’un 15% més). 
 
Entre els parlants autòctons la comprensió escrita és del 98%, el mateix 
percentatge que en 2003, mentre que entre els residents al·lòctons 
procedents de la resta de l’estat no arriba la 70%, 2’8 punts inferior a 2003, 
una dada inesperada en principi difícil d’explicar, i entre els al·lòctons 
procedents de fora de l’estat de poc més del 64’5%, 12 punts percentuals 
inferior a fa 15 anys (un 16% menor). 

 
COMPRENSIÓ ESCRITA 

 
La darrera habilitat a analitzar seria la corresponent a la capacitat 
d’escriure en català, que se situaria en el 65’3% dels residents més grans 
de 15 anys, la qual cosa implicaria que en aquesta població podríem trobar 
4.170.000 persones que afirmarien saber escriure en la llengua del país, 
que s’autoavaluarien en un menys d’un 6 sobre 10, cosa ens fa pensar que 
l’habilitat d’escriure en català en realitat és escassa, si bé es trobaria 
bastant estesa la possibilitat de fer-ho amb força incorrecció però de 
manera prou reconeixible (és a dir, sense allunyar-se excessivament de la 
norma). Novament, el grup amb un percentatge més alt de capacitat 
escriptora serien els residents que haurien realitzat estudis universitaris, 
gairebé el 79% del total, mentre que els qui declaren no tenir estudis el 
podrien escriure en un escassíssim del 10’5% dels casos. 
 
També és la població activa ocupada la que declara una més gran capacitat 
d’escriure el català  (gairebé el 76%, pràcticament un 18% per sobre de la 
mitjana general), mentre que la població activa aturada el sabria escriure 
només en un 60% (un 8% per sota la mitjana). Pel que fa a la població 
desocupada el percentatge dels qui declaren saber escriure el català no 
arriba al 52’5% (un 20% per dessota per percentatge general), destacant una 
capacitat escriptora d’una mica més del 92’5% entre els estudiants, i 
sobresortint, pel costat contrari, el minso 32% de persones que declaren 
sabre escriure en català del català entre les dedicades a la feina domèstica 
no retribuïda.11  
 

                                                           
10 El percentatge de la població activa i ocupada que afirma treballar en un entorn laboral catalanoparlant 
habitual i que declararia no entendre el català escrit seria del 2%. 
11 El percentatge de la població activa i ocupada que afirma treballar en un entorn laboral catalanoparlant 
habitual i que declararien no saber escriure el català seria de més de l’11%, la qual cosa sembla suggerir que el 
fet que el català sigui la llengua ambiental d’un entorn de treball no necessàriament implica que sigui la llengua 
de treball (o, si més no, l’única llengua de treball). 



                                  FITXES I RESUMS ANALÍTICS SOBRE L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ (EULP) 2018 

 

 
13 

 

Pel que fa la franja d’edat més jove (entre 15 i 19 anys), declaren saber 
escriure en català gairebé el 95% dels seus membres (pràcticament un 50% 
per damunt de la mitjana). 
 
Entre els parlants autòctons la capacitat d’escriure en català declarada és 
del 87%, una mica més del 43% per damunt del percentatge de 15 anys 
enrere, mentre que entre els residents al·lòctons procedents de la resta de 
l’estat no arriba a un baixíssim 28% (tanmateix gairebé 6 punts percentuals 
més que en 2003), per sota del 37’5% declarat de la població al·lòctona 
més gran de 15 anys procedent de fora de l’estat (més de 6 punts 
percentuals per damunt de la dada de 2003), que per ser més jove, ha passat 
per les aules de l’escola catalana en un percentatge més gran. 

Conclusions 
 

Els percentatges corresponents a les quatre habilitats lingüístiques quantificades per 
l’EULP2018 han seguit una evolució diferent els darrers 15 anys, i així, mentre la capacitat 
la capacitat d’escriure en català s’ha incrementat lleugerament, les capacitats de parlar el 
català i la capacitat d’entendre el català parlat i el català escrit ha davallat, especialment 
la tercera. L’explicació d’aquest davallades cal trobar-la en la importància que la 
immigració ha tingut en el creixement de la població des de finals del primer terç del segle 
XXI, mentre que l’increment en la primera habilitat cal atribuir-lo a l’acció de l’escola 
catalana, que tanmateix funcionaria com una bomba evacuant l’aigua que penetra per un 
esvoranc enorme sota la línia de flotació d’un vaixell a punt de naufragar.  
 
Una altra cosa seria, però, la qualitat del català parlat i escrit, i també la capacitat real 
d’entendre’ls. Els mateixos enquestats que afirmen posseir aquestes habilitats 
s’autoavaluen entre un 8’5 sobre 10 per a la capacitat d’entendre el català parlat, i un 5’9 
pel que fa al capacitat real d’escriure’l. Tot plegat dades força baixes que fan pensar en 
una escassa fluïdesa, molt inferior a la que es posseiria en castellà, que inevitablement ha 
de desembocar, en molts de casos, en una renúncia a fer servir el català. 
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5.190.000 persones afirmen saber parlar el català, però menys de la meitat el parlen 
habitualment, 6.028.00 persones afirmen entendre el català parlat, però a la majoria mai 
no se l’hi adrecen, 5.465.000 saber-lo llegir, però el mercat de lectors de llibres en català 
és entre tres quartes parts i tres cinquenes parts inferior al mercat de llibres en castellà, 
4.170.00 afirmen saber-lo escriure, però només una fracció escrita l’empra en els 
missatges de mòbil. 4.130.000 persones afirmen ser competents en totes quatre 
habilitats, però en castellà ho són pràcticament tots els qui resideixen a la comunitat 
autònoma de Catalunya (CAC). 
 
Com a punt positiu destaquem que són els més joves els qui més català saben, i les dades 
semblen indicar que el domini del català facilita la incorporació al món del treball, i no 
obstant els joves usen ben poc el català amb els seus amics, i fins i tot l’usen poc a l’escola, 
a la qual se li suposa ser un ambient catalanitzat. Mentrestant, es pot treballar en un 
entorn laboral predominantment català i no saber ni parlar, ni escriure, ni tan sols 
entendre aquesta llengua. A més, està mal vist exigir explícitament el coneixement del 
català per a accedir a un lloc de treball i, segons com es demana aquest coneixement, fins 
i tot resulta inconstitucional. A més, com veurem una mica més avant, l’ús habitual  del 
català en l’entorn de treball es troba per dessota de l’hipotètic ús habitual general de la 
llengua. 
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RESUM 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA LLENGUA INICIAL DE LA POBLACIÓ DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 
(CAC) 

 
L’EULP2018 estableix en 2.010.400 persones les que afirmen tenir com a 
llengua inicial (és la primera llengua amb què van tenir contacte) el català, 
la qual cosa suposa el 31’5% del total de l’univers estudiat, cosa que 
representaria entre 50.000 i 60.000 parlants nadius més de català respecte 
de fa un segle si partim de la consideració que el percentatge de població 
menor de 15 anys era el mateix aleshores i que la proporció de població 
immigrada i amb d’altres llengües inicials era irrellevant (cas, però, que 
aquests dos contingents de població fossin més grans, hauríem de valorar 
que l’increment absolut de catalanoparlants inicials seria encara superior 
(potser de més de 100.000 persones).12 Convé, però, no córrer massa a 
l’hora de congratular-nos d’aquestes dades perquè no podem valorar-les 
sense tenir en compte que, sempre segons l’estudi analitzat, fins a 52.300 
dels més de dos milions de parlants inicials de llengua catalana existents 
actualment en l’àmbit territorial de l’enquesta procedirien de la 
immigració des d’altres territoris del Regne d’Espanya, és a dir, des d’altres 
territoris del domini lingüístic més enllà de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya (CAC), una xifra que seria només molt lleugerament inferior a 
l’increment registrat, cosa que apunta, per tant, a un estancament i, per 
tant, la neutralització del creixement natural de la població catalanoparlant 
(un creixement que cal suposar s’hauria produït malgrat la molt baixa 
natalitat catalana i la pèrdua de població derivada del conflicte bèl·lic de 
1936-1939). Així, podríem concloure que el factor que fa que les xifra relativa 
de catalanoparlants inicials hagi davallat dramàticament en un transcurs del 
darrer segle d’almenys 65 punts percentuals ‒la immigració‒ és també el 
factor que ha permès que aquesta davallada no s’ha traduït en una reducció 
de les xifres absolutes. En qualsevol cas, però, cal subratllar que l’element 
concurrent més important a l’hora d’explicar aquesta evolució no pot ser 
cap més que la fidelitat lingüística del catalanoparlants a l’hora de 
transmetre la llengua a les generacions següents. 
 
Ara bé, cal dir que, en relació amb la sèrie d’estudis EULP, iniciada en 2003, 
es registra durant aquests 15 anys una davallada total de 25.800 parlants 
inicials, la qual cosa apunta a una acceleració en la pèrdua de parlants 
nadius, probablement atribuïble novament a un creixement natural negatiu 

                                                           
12 Població de els províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona a 1920: 2.3544.719. Font: Idescat, Generalitat de Catalunya, “Sèries 

històriques demogràfiques: Evolució de la població de fet”. Disponible a: https://www.idescat.cat/pub/?id=shd&n=1341. 
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de la població catalanoparlant inicial (sobre el qual, no obstant, no hi ha 
dades segures), que hauria assolit les seues pitjors xifres en la dècada entre 
2003 i 2013, en el transcurs de la qual la davallada hauria estat de 96.700 
parlants inicial, recuperant-se en 70.000 entre 2013 i 2018. 
 
Cal afegir, a banda, que 176.400 persones, és a dir, el 2’8% de la població 
total de l’univers estudiat, declaren ser parlants inicials bilingües de català 
i castellà, a l’ensems. Aquesta xifra, integrada molt majoritàriament per 
persones nascudes a la CAC, suposa 34.800 persones més que al 
començament de la sèries d’estudis, el 2003 i cal que sigui valorada de 
manera positiva en relació amb la vitalitat de la llengua catalana, en la 
mesura que, com veurem, gairebé el 26% d’aquests bilingües inicials 
identifiquen el català com la seua llengua, cosa que es relaciona estretament 
amb l’ús que en fan. 
 
Al costat oposat trobem 3.366.000 persones el 52’7% del total de la 
població de la CAC més gran de 15 anys!) que declaren ser parlants inicials 
de llengua castellana, a les qual cal sumar 831.200  (l’11’7% de la població 
estudiada) més que declaren ser parlants inicials d’altres llengües.13 Per 
tant, pràcticament el 66’4% de la població estudiada declararia no tenir el 
català com a llengua inicial, la qual cosa suposaria dos terços del total!14 A 
més, aquestes xifres representen un increment de 210.900 
castellanoparlants inicials des de 2003 i de més de 600.000 parlants inicials 
d’altres llengües, en definitiva, un increment de més de 810.000 parlants 
inicials de llengües diferents del català, tots ells procedents de la 
immigració si tenim en compte que existeix, entre la població al·lòctona 
instal·lada de fa temps a Catalunya una certa atracció cap al català que fa 
que algunes d’aquestes persones, castellanoparlants inicials bàsicament, 
parlin en català als seus fills (els quals, per tant, passaran a ser 
catalanoparlants inicials).15 Aquesta xifra representaria almenys un 13% de 
la població total estudiada, cosa que per si sola explicaria la davallada 
percentual que s’ha registrat en el nombre de catalanoparlants inicials a la 
CAC des de 2003, quan el percentatge era del 36’5% del total de la població 
més gran de 15 anys. Podem dir, per tant, que el català retrocedeix com a 
llengua inicial dels residents a la CAC, no perquè deixi de transmetre’s a les 
noves generacions sinó perquè la població autòctona està sent 
progressivament minoritzada per una immigració massiva. És més, tenint 
en compte la baixíssima natalitat catalana podríem dir que la població de 
la CAC està sent substituïda. 
 

                                                           
13 En aquest grup s’inclouen també persones que declaren tenir més el castellà coma llengua inicial, juntament 
amb alguna altra, i persones que declaren tenir el català coma llengua inicial, juntament amb alguna altra, si bé, 
en aquest segon cas, el percentatge és estadísticament irrellevant). 
14 El 2% restant de l’univers estudiat correspondria al percentatge de gent que no va respondre l’enquesta en 
aquest punt. 
15 De fet, més del 40% de la població immigrada els darrers anys a la CAC és d’origen llatinoamericà de llengua 
inicial castellana (això fa més de 610.000 persones). En l’actualitat el 52% de la població castellanoparlants inicial 
a la CAC és immigrada (un 65% procedent de la resta del Regne d’Espanya i un 35% de fora de l’estat). 
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Per a acabar anotem que, si ens centrem només en les persones nascudes 
en les províncies estudiades, el català manté encara el caràcter de llengua 
inicial majoritària, si bé cada cop es troba més a prop de davallar del llindar 
del 50%. Així, en 2018 hi hauria 1.943.600 persones nascudes en el territori 
de la CAC que declaren tenir el català com a llengua inicial, mentre que 
1.615.700 declaren que la seua llengua inicial és la castellana, 163.000 
declaren ser bilingües (català/castellà) inicials i 88.000 declaren tenir una 
altra llengua com a inicial. En xifres relatives això representa, 
respectivament, el 51% de catalanoparlants inicials,16 el 4’2% de bilingües 
inicials, 44’8% de no-catalanoparlants inicials, això sempre sobre la 
població nascuda a la CAC més gran de 15 anys, que representa 
aproximadament el 60% del total de residents més grans de 15 anys.17 El 
català és encara la llengua majoritària dels qui naixen a Catalunya, 
Tanmateix, aquesta serà segurament la darrera onada de l’EULP on encara 
sigui així.18 
 
De fet, només el 33’7% de la població entre 15 i 29 anys declara tenir el 
català com a llengua inicial, mentre que aproximadament el 60% declara 
tenir una altra llengua com a inicial (i el 4’1% es declara bilingüe 
català/castellà inicial). Aquests percentatges, l’any 2003, eren, 
respectivament, del 37’2%, del 58’8 i del 4%. La davallada és clara i, si no 
passa res, tendirà a consolidar-se i ha incrementar-se per la tendència de 
la nova immigració a incorporar-se a la hispanofonia. De fet, pel que fa als 
residents a la CAC, d’origen exterior al Regne d’Espanya i amb una llengua 
inicial diferent del català i del castellà, la transmissió intergeneracional és 
contrària al manteniment de la llengua familiar (fins a un 15’7 d’interrupció 
en la transmissió), i bé és d’esperar, atenent al raquític percentatge 
d’immigrants d’aquest origen que adopten el català com a llengua 
d’identificació (només un 2’2% del total de la població més gran de 15 anys 
actualment resident a la CAC ho ha fet, mentre que un 1’5 s’identifica com a 

                                                           
16 55’8% en 2003, 42’1% en 2008, 50,7% en 2013. 
17 Això situa en un 40% el total de població immigrada més gran de 15 anys a la CAC. Un percentatge 
enorme que encara seria molt més alt si li suméssim la població nascuda a la CAC però filla de mare i pare 
al·lòctons. Fet i fet, ara mateix, la població resident a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, nascuda en aquest territori i filla de pares igualment nascuts en aquest territori representa un 
29% de la població total, mentre que la població nascuda en aquest territori amb un dels dos progenitors 
igualment nascuts a la CAC suposa un 15% més. En conseqüència, per tant, el 56% de la població  total 
resident o no és nascuda al territori o ho és, però amb tots dos progenitors al·lòctons. 
18 Paga la pena fer notar, a més, que és lícit de considerar que la noció de “llengua inicial” és molt més 
aviat impròpia pel que fa als parlants de llengües en una situació de discriminació juridicopolítica i 
minoritzades en el seu mateix domini, ja que seria difícil, per no dir impossible, trobar cap parlant d’una 
d’aquestes llengües que, de bon començament, no estigués exposat a la llengua dominant. Així, en el 
nostre cas, per molt que el català fos l’única llengua familiar del fill d’una parella catalanoparlant, la 
criatura, mitjançant els mitjans de comunicació, prendria contacte amb el castellà des de ben aviat, amb 
un altíssima freqüència i sovint posant-hi una atenció especial (pel fet que es tractaria d’una llengua 
vinculada a l’entreteniment i el gaudi). Molts sociòlegs conclouen que ara mateix, no és gens inhabitual 
que els nens i els adolescents passin més hores davant d’una monitor (mòbil, ordinador, videoconsola, 
cinema, televisió...) consumint programació televisiva, distracció en línia o enregistraments que les que 
resultarien de la suma de les hores que passen als centres d’ensenyament, realitzant tasques vinculades 
amb l’escola o xerrant amb els seus pares i germans. Tenint en compte que allò que reben com a 
consumidors de mitjans es vehicula especialment en castellà (i, cada cop més, també en anglès), no cal 
dir que la noció de parlant inicial de llengua catalana seria un concepte que estaria perdent el seu sentit 
(no així, però la noció de parlant inicial de castellà). 
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bilingüe català/castellà), que aquesta interrupció es faci a favor del castellà 
(una tendència que, en tot cas, en aquest estudi encara ha tingut temps de 
fer-se notar perquè la gran majoria dels fills d’aquestes famílies nascuts a 
casa nostra encara no han superat el llindar dels 15 d’anys). Val a dir, però, 
que aquest fenomen tendeix a ser contrarestat pel fet que una part de la 
població resident a la CAC i d’origen familiar castellanoparlant, decideix 
parlar en català als seus fills. Les dades recollides en l’EULP2018 indiquen 
que en la transmissió intergeneracional, el castellà perd fins a 10%, mentre 
que els usos bilingües català/castellà també davallen, en aquest cas fins a 
un 5% a favor del català.19 Diguem per últim que, a curt termini, la tendència 
favorable al castellà pot veure’s afavorida pel fet afegit pel fet que els 
percentatges entre els més grans de 65 anys l’any 2018 són d’un 38’3% de 
catalanoparlants inicials  (gairebé 7 punts per sobre de la mitjana) per un 
58% de no-catalanoparlants inicials (7’7%per sota de la mitjana).20 

 

Conclusions 
 

La població autòctona de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a l’actual 
Regne d’Espanya, ha mostrat fins ara una clara lleialtat lingüística cap a la seu llengua 
natural: el català. Això no ha impedit, però, que els parlants d’aquesta llengua hagin restat 
minoritzat al seu territori per causa d’una immigració massiva que ha superat de llarg els 
5.000.000 de persones durant el segle XX i la primera quinzena del XXI (per una mica 
menys de 2.000.000 d’habitants residents en el territori en 1900). La desproporció de la 
immigració (conjuntament amb l’hostilitat manifesta del Regne d’Espanya contra l’ús de 
la llengua catalana i la bilingüització obligada de la població autòctona), si bé han impedit 
la integració lingüística general d’un contingent tan gran de població immigrada, no han 
evitat una proporció petita d’aquest nouvinguts s’incorporessin a la catalanofonia i s’hi 
mantinguessin igualment lleials. Resultat d’això ha estat la no disminució en xifres 
absolutes del nombre de catalanoparlants inicials en el territori de referència i el 
manteniment del català com a llengua majoritària de la població en ell nascuda (de fet, el 
nombre de catalanoparlants inicials se situava, l’any 2018, encara per sobre el 50% del 
total de la població nascuda en les províncies esmentades). Tanmateix, l’evolució és 
negativa, perquè, mentre les xifres absolutes mostren un estancament, les relatives 
assenyalen una progressiva pèrdua del pes social de català que mostra signes de perdurar 
i, fins i tot, de tendir a d’incrementar-se. 
 
La lliçó que en podem treure és que, sense planificació demogràfica es fa impossible una 
planificació lingüística seriosa, si més no en el marc d’una comunitat no sobirana. Si per a 
conservar un espai natural cal controlar l’accés dels visitants i les condicions com hi 
accedeixen, per a conservar un espai lingüístic aquesta mena de control no és menys 
necessari. Si la diversitat lingüística (part essencial de l’etodiversitat21) no és menys 
important que la biodiversitat, les condicions per al manteniment d’aquella no són menys 
importants de respectar que les condicions per al manteniment d’aquesta darrera. Val a 
dir, però, que com que en sociologia les percepcions subjectives se concreten en 
comportament objectius, l’existència d’un espai simbòlic de referència que identifiqués 

                                                           
19 Per contra, pel que a les famílies amb usos bilingües castellà/una altra llengua diferent del català, 
l’evolució és favorable al castellà, però en un percentatge molt baix (no arribaria al 2%).  
20 Fet i fet, l’any 2003, el percentatge de més grans de 65 anys catalanoparlants inicials era d’un 45’3% (7 
punts superior a la xifra de la franja corresponent de 2018) de catalanoparlants inicials per un 52’8% de 
no-catalanoparlants inicials (5 punts superior a la franja corresponent de 2018). Sens dubte aquestes 
xifres contribueixen a explicar la davallada en el percentatge general de catalanoparlants inicials el 
darrers 15 anys. 
21 Anomeno “etodiversitat” a la diversitat cultural. 
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la llengua de la comunitat de rebuda com llengua d’integració i, sobretot, l’existència d’un 
espai polític sobirà que la fes necessària i, per tant, la dotés de valor, no sols simbòlic sinó 
també material, matisaria molt el pes de la component migratòria en la transformació fels 
usos lingüístics de la societat receptora. 
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FITXA 1 
 

• Les persones que afirmarien tenir el català com a llengua inicial ala comunitat autònoma de 
Catalunya (CAC) serien 2.010.400 la qual cosa suposaria el 31’5% del total de l’univers 
estudiat. 

 

• El darrer segle s’ha produït un estancament de la població catalanoparlant i, per tant, la 
neutralització del seu creixement natural. 

 

• Durant els darrers 15 anys s’ha produït una davallada total de 25.800 parlants inicials. 
 

• Fins a 176.400 persones, és a dir, el 2’8% de la població total de l’univers estudiat, declaren 
ser parlants inicials bilingües de català i castellà, a l’ensems. Aquesta xifra, està integrada 
molt majoritàriament per persones nascudes a la CAC. 

 

• Gairebé el 26% dels bilingües inicials identifiquen el català com la seua llengua. 
 

• Fins a 3.366.000 persones (el 52’7% del total de la població de la CAC més gran de 15 anys), 
i fins a 831.200  (l’11’7% de la població estudiada) declaren ser parlants inicials d’altres 
llengües. Dos terços de la població estudiada de la CAC declararia no tenir el català com a 
llengua inicial, la qual cosa suposaria dos terços del total. 

 

• S’ha produït en els darrers 15 anys un increment de 210.900 castellanoparlants inicials i de 
més de 600.000 parlants inicials d’altres llengües, en definitiva, un increment de més de 
810.000 parlants inicials de llengües diferents del català, tots ells procedents de la 
immigració. 

 

• El català retrocedeix com a llengua inicial dels residents a la CAC, no perquè deixi de 
transmetre’s a les noves generacions sinó perquè la població autòctona està sent 
progressivament minoritzada per una immigració massiva. Tenint en compte la baixíssima 
natalitat catalana podríem dir que la població de la CAC està sent substituïda. 

 

• En l’actualitat el 52% de la població castellanoparlants inicial a la CAC és immigrada (un 65% 
procedent de la resta del Regne d’Espanya i un 35% de fora de l’estat). 

 

• Ara mateix, la població resident a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
nascuda en aquest territori i filla de pares igualment nascuts en aquest territori representa 
un 29% de la població total, mentre que la població nascuda en aquest territori amb un dels 
dos progenitors igualment nascuts a la CAC suposa un 15% més. En conseqüència, per tant, 
el 56% de la població  total resident o no és nascuda al territori o ho és, però amb tots dos 
progenitors al·lòctons. 

 

• El català manté encara el caràcter de llengua inicial majoritària entre la població autòctona 
més gran de 15 anys, si bé cada cop es troba més a prop de davallar del llindar del 50%. Així, 
en 2018 hi hauria 1.943.600 persones nascudes en el territori de la CAC que declaren tenir el 
català com a llengua inicial. En xifres relatives això representa, respectivament, el 51% de 
catalanoparlants inicials. 

 

• Només el 33’7% de la població entre 15 i 29 anys declara tenir el català com a llengua inicial, 
mentre que aproximadament el 60% declara tenir una altra llengua com a inicial (i el 4’1% es 
declara bilingüe català/castellà inicial). Aquests percentatges, l’any 2003, eren, 
respectivament, del 37’2%, del 58’8 i del 4%. 

 

• La tendència favorable al castellà pot veure’s afavorida pel fet afegit pel fet que els 
percentatges entre els més grans de 65 anys l’any 2018 són d’un 38’3% de catalanoparlants 
inicials  (gairebé 7 punts per sobre de la mitjana) per un 58% de no-catalanoparlants inicials 
(7’7%per sota de la mitjana). 
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RESUM 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA LLENGUA D’IDENTIFICACIÓ DE LA 
POBLACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE CATALUNYA (CAC) 
 
Una cosa és tenir el català com a llengua inicial o familiar, i una altra de 
diferent tenir-lo com a llengua d’identificació personal. Uns percentatges 
d’identificació amb la llengua catalana superiors als que té com a llengua 
inicial indicarien que el català gaudeix de capacitat d’atracció i permetrien 
pensar que l’ús efectiu que es faci de la llengua (cosa que tractarem en la 
fitxa següent) pot arribar a ser superior al que cabria esperar-se d’un 
percentatge d’identificació menor. Per la seua banda, un percentatge 
d’identificació amb el català per sota del de persones que el tenen com a 
llengua inicial seria indicatiu d’escassa autoestima lingüística i, per tant, de 
risc d’abandonament i interrupció de la transmissió intergeneracional.  
 
Pel que fa a aquest indicador, els resultats de l’EULP2018 són positius. Així, 
a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) hi hauria actualment 
2.320.600 persones més grans de 15 anys que considerarien el català la 
seua llengua pròpia (un 36’3 del total), 310.200 persones més de les que la 
tindrien com a llengua inicial (que representarien 4’8 punts percentuals 
més). Enfront d’aquest grup, però, 3.594.200 persones declararien 
identificar-se amb una altra llengua (56’3% del total,22 és a dir, 20 punts 
percentuals més per damunt dels qui s’identifiquen amb el català, però 11 
punts per sota dels qui afirmen no ser catalanoparlants inicials). D’aquests 
tres milions llargs de persones, 2.978.900 (el 46’6%) identifiquen el castellà 
com la seua llengua pròpia, mentre que 614.300 s’identifiquen amb una 
altra llengua o combinació de llengües. Completen el conjunt les 440.600 
persones que s’identifiquen alhora amb el català i el castellà, és a dir, els 
qui es veuen a elles mateixes com a bilingües i així s’estimen més de 
considerar-se. 
 
L’existència d’aquestes 310.200 persones que, malgrat no ser parlants 
inicials de català, identifiquen aquesta llengua com la seua pròpia, dóna a 
entendre que aquesta llengua exerceix un poder d’atracció significatiu 
sobre la població que no la té com a primera llengua, segurament ‒podem 

                                                           
22 Cal puntualitzar que una petita part d’aquestes persones constituirien el col·lectiu d’aquells qui 
s’identificarien amb el català i una altra llengua, i que, per tant, caldria restar-los d’aquest total (tot i que 
no podríem sumar-los al primer). Tanmateix, en no estar especificat en les taules estadístiques a hores 
d’ara disponibles de l’EULP2018 quin percentatge representen, i tenint en compte que, en qualsevol cas, 
suposarien una quantitat estadísticament irrellevant, ens ha semblat que allò menys distorsionant fóra 
incloure l’1’5%  dels qui afirmen no autoidentificar-se com a bilingües català/castellà, però sí fer-ho amb 
una altra combinació de llengües, dintre del grup dels no autoidentificats com a catalanoparlants. (Si 
volguéssim ser més precisos, podríem dir que el percentatge dels qui no identifiquen el català com la seua 
llengua pròpia seria lleugerament superior al 55% del total dels residents més grans de 15 anys.) 
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aventurar‒ pel fet que es tracta de la llengua natural del territori sobre el 
qual s’ha fet l’estudi, cosa que duria aquells que s’autoconsideressin 
catalans (ja sigui únicament o principalment) a identificar-la com la seua 
pròpia, encara que no hagi estat la seua llengua inicial. Un altre motiu que 
explicaria aquest fenomen podria trobar-se en el fet que alguns parlants 
inicials d’altres llengües hagin acabat incorporant el català al seu capital 
lingüístic i hagin esdevingut, per causa de les seues circumstàncies 
personals, catalanoparlants habituals (de fet, més endavant veurem com el 
nombre de catalanoparlants habituals supera també el de catalanoparlants 
inicials i s’acosta molt al nombre de persones que consideren el català la 
seua llengua pròpia), cosa que, en alguns casos, els hagi portat a identificar-
se amb aquesta llengua, fins i tot de manera exclusiva. Les dades que més 
endavant exposarem fan que ens decantem més per la primera possibilitat 
sense, però, menystenir la primera. Així, la identificació amb el català no té 
per què anar acompanyada de l’ús habitual d’aquesta llengua, com tampoc 
aquest ús pressuposa una identificació simbòlica (si més no exclusiva) amb 
la llengua natural del país. Sigui com sigui, és indubtable que identificació 
simbòlica i ús habitual es reforcen en bon grau, i la relativa independència 
d’ambdós indicadors respecte al de llengua inicial jugaria a favor del català 
(especialment feble en l’àmbit demogràfic), tot afavorint que molts no-
catalanoparlants inicials fessin el pas d’incorporar-se a la catalanofonia.23 
 
Des d’una perspectiva longitudinal, però, les coses no són tan positives. 
Així, mentre que l’any 2018 hi ha 2.320.600 persones que declaren 
identificar com a pròpia la llengua catalana, aquesta quantitat, l’any 2003 
(en començar la sèries de les EULP), era de 2.491.900 (una davallada de 
més de 170.000 persones). Aquest fet, juntament amb l’increment del total 
de població resident fa que el percentatge total de població que identifica 
el català com a llengua pròpia hagi minvat del 44’3% de 2003 al 36’3% 
actual: una davallada de 8 punts percentuals (o el que és el mateix, de 
gairebé 18%), cosa que només pot qualificar-se de molt greu (especialment 
si tenim en compte el context polític en què s’ha produït, que hagués estat 
procliu a una més gran adhesió a l llengua natural del país). 
 
Però què ha passat exactament? Per a entendre-ho ens caldrà focalitzar la 
nostra atenció en dos aspectes concrets: l’evolució natural de la població i el 
paper dels individus que han protagonitzar la darrera gran onada 
immigratòria a casa nostra. Comencem pel primer aspecte: l’any 2003, la 
població més gran de de 65 anys que declarava considerar el català la seua 
llengua pròpia era de 504.100, per 310.300 que identificaven com a llengua 
pròpia una el castellà (a més de 65.000 que s’autodefinien com a bilingües). 
Quinze anys més tard, i tenint en compte que la població de la CAC de 80 
anys o més anys representa el 6% del total (és a dir 456.016 persones),24 

                                                           
23 Destaquem aquí que, en qualsevol cas, aquest pas no es podria fer si aquests parlants no haguessin 
tingut l’oportunitat d’adquirir prou seguretat el codi lingüístic català, adquisició en què l’escola juga un 
rol essencial. Dir, per tant, que la immersió lingüística ha fracassat seria un despropòsit. En tot cas, el 
màxim que podríem dir és que la immersió no hauria funcionat tan bé com hagués pogut. 
24 Font: Idescat: “Població a 1 de gener de 2019. Per grups d’edat”. Disponible a: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10329 
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aquells 879.100 parlants més grans de 65 anys de 2003, s’hauran reduït a 
gairebé la meitat (amb un pèrdua de 423.149 efectius). Si sobre aquesta 
quantitat apliquem els percentatges que aquell 2003 corresponien als qui 
s’identificaven amb el català (54’1%) i als qui s’identificaven amb el castellà 
(36’1%), trobarem que els primers s’hauran reduït en gairebé 257.400 
persones, mentre que els segons ho hauran fet en uns 121.665. Per tant, el 
contingent de persones identificades amb el català haurà davallat en, 
aproximadament, 136.000 més que el contingent dels qui s’identificaven 
amb el castellà (més de doble, per tant, cosa que s’havia de notar en 
l’estudi de 2018.25  
 
Si ens centrem ara en el paper dels nouvinguts durant la darrera gran onada 
migratòria, que va començar abans de 2003, i que ha suposat un saldo 
positiu d’immigrants, a 2018, de 1.380.720 persones (cosa que representaria 
més d’un 18’2% de la població actualment resident a la CAC, als quals caldria 
afegir els procedents de l’estat Espanyol però de fora del domini lingüístic 
del català), veiem que, en 2018, un mínim de 614.000 persones i un màxim 
644.00026 més grans de 15 anys declaren identificar-se amb llengües que no 
són la ni catalana ni la castellana (si més no amb cap d’elles en exclusiva i, 
per suposat, tampoc amb les dos en conjunt). Si a aquesta xifra afegim la 
dels qui declaren identificar-se amb la llengua catalana (només 29.300 del 
total de nouvinguts més grans de 15 anys, és a dir, aproximadament un 2’4%) 
i amb els qui s’identifiquen com a bilingües català/castellà (un total de 
19.300, que representen l’1’5 del total de nouvinguts més grans de 15 anys), 
ens duu a concloure que la nova onada immigratòria ha aportat un mínim 
de 605.000 nous parlants més grans de 15 anys que s’identifiquen amb el 
castellà27 (de fet gairebé el 23% de les persones més grans de 15, residents 
a la CAC el 2018, que s’identificaven amb el castellà provenien de fora de 
l’estat Espanyol: un total de 682.100 persones.). 
 
Si ens centrem les persones que declaren identificar-se alhora amb el 
català i el castellà, veurem que es produeix, durant el període dels darrers 
15 anys, un increment relatiu de gairebé 2 punts percentuals, i absolut de 
217.600 persones (440.600 en 2018, el 6’9% del total de la població 
estudiada, per 278.600 en 2003, el 5% del total d’aquell any). Aquest 
increment confirma la capacitat d’atracció del català, especialment, però, 
entre la població autòctona, perquè  el 81’1% dels qui s’identifiquen amb 
totes dues llengües correspon a persones nascudes a la comunitat 
autònoma de Catalunya. El català no és l’única llengua que atrau parlants 
que s’hi identifiquen, el castellà també ho fa (pensem que el total 
d’immigrants procedents d’Amèrica llatina més grans de 15 anys no excedeix 
els 550.000 i que, en cavi, el nombre de nouvinguts identificats amb el 
castellà és de 682.100, als qual cal sumar aquells 19.300 que s’identificaven 
                                                           
25 Aquesta diferència s’ha produït també en el cas dels parlants inicials, però en una proporció no tan alta: 
305.000 catalanoparlants inicials per 265.700 castellanoparlants inicials. 
26 La diferència és deu a contingent de 30.000 persones de les quals a l’EULP2018 no li consta la llengua 
d’identificació i que, per tant, no tenen per què considerar-se no-catalanoparlants d’identificació. 
27 Per a obtenir aquestes xifres i percentatges hem calculat, a partir de les dades disponibles, que, entre la 
població immigrada, la quantitat de menors de 15 anys no ha estat superior a 80.000 persones  
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alhora amb el castellà i el català). Per tant la llengua castellana atrauria, a 
l’hora d’identificar-s’hi, molts més immigrants de fora de l’estat i del 
domini lingüístic hispanòfon que no la catalana (una mica més del triple). 
Tanmateix, entre la població autòctona d’origen castellanoparlant o 
bilingüe català/castellà i entre la població immigrada des de l’estat 
Espanyol però de fora del domini lingüístic català, aquesta llengua exerciria 
una atracció equivalent a la que el castellà exerceix sobre els immigrants 
d’origen no hispanòfon. Això acabaria fent que, a data de 2018, el 58’7% 
dels residents més grans de 15 anys que s’identificarien amb el castellà fos 
de procedència al·lòctona, alhora que permetria que, entre els autòctons, la 
quantitat de persones que s’identificarien amb el català encara fos 
clarament superior a la dels que s’identificarien amb el castellà (2.188.700 
persones, el 57’7% de la població més gran de 15 anys,28 enfront de 
1.229.400 persones que s’identificarien amb el castellà, el 32’4% de la 
població, de les 357.400 que s’identificarien alhora amb el català i amb el 
castellà, i que representarien el 9’4% de la població autòctona més gran de 
15 anys, i les escasses 17.600 persones autòctones, també més grans de 15 
anys, que s’identificarien amb una altra llengua, el 0’5% del total). Ara bé, 
aquest domini de la identificació amb el català ha anat empetitint-se durant 
els darrers 16’5 anys, passat del 65% AL 57’6% actual (7’6 punts percentuals 
que representen un 11’7% del contingent autòcton més gran de 15 anys), 
mentre que la identificació amb el castellà ha crescut, passant del 28’7% de 
2003 al 32’4 actual (3’7 percentuals més, que representen un creixement de 
gairebé el 13%), i els qui declaren identificar-se tant amb el català com amb 
el castellà s’haurien incrementat en 3’1 punts (és a dir, pràcticament el 50% 
que en 2003), cosa que s’explica sobretot pel creixement natural negatiu de 
la població identificada amb el català. 
 
Pel que fa a les perspectives immediates cal notar que, entre els qui es 
troben en el rang d’edats entre 15 i 29, el percentatge total dels qui 
s’identifiquen amb el català és del 37’2% (escassament un punt superiora 
la mitjana del present estudi, la qual cosa representa un total de 431.900 
persones), per la seua banda, els qui s’identifiquen amb el castellà són 
505.000 persones que representen el 43’6% del total (3 punts per sota de 
la mitjana actual), els qui s’identificarien com a bilingües català/castellà 
serien 102.900, el 8’9% del total (2 punts per sobre de la mitjana), i els qui 
s’identifiquen amb altres llengües i combinacions de llengües suposarien 
121.200 persones , és a dir, el 10’4% (poc més de mig punt per sobre de la 
mitjana de l’actual estudi). Si a això afegim que els més grans de 65 anys 
que declarem identificar-se amb el castellà es troben 0’6 punts per sobre 
de la mitjana, metre que els que declaren identificar-se amb el català es 
troben 8’5 punts per sobre, els que s’identifiquen bilingües 1’5 punts per 
sota i els que s’identifiquen amb altres llengües 6’6 punts per sobre, la 
tendència és a continuar amb el lent retrocés en relació amb la 

                                                           
28 Les persones no nascudes al territori de la CAC i que declaren identificar-se amb el català serien 131.900, 
és a dir, el 10% del total que manifesten aquesta identificació: el català és, malgrat tot, cosa essencialment 
d’autòctons. 
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identificació amb la llengua catalana a curt termini que podria veure’s 
accelerat per un increment de la immigració (o simplement per un 
manteniment de l’actual, ja força alta). 

 
Conclusions 
 

Si bé, com passava en el cas de la llengua inicial, en xifres absolutes la identificació de la 
població més gran de 15 anys amb el català es manté encara en nivells superiors a fa un 
segle (i en aquest cas no tan sols lleugerament superiors, sinó clarament superiors), 
aquesta progressió no segueix la de l’increment demogràfic, que ha estat galopant, ni 
resisteix la seua influència. El resultat és el registre d’una davallada, els darrers 15 anys, 
important en termes absoluts i dramàtica en termes relatius, davallada que confirma la 
minorització, aparentment irreversible, del català al territori de la comunitat autònoma 
de Catalunya, tant en termes de llengua inicial com en termes de llengua d’identificació 
simbòlica. 

 
La raó principal d’aquesta davallada, pel que fa a les xifres absolutes, no és tant la 
influència lingüística dels nouvinguts (que incidiria sobretot en l’increment dels usos 
bilingües en detriment dels majoritàriament en català) sinó l’envelliment de la població 
catalanoparlants d’identificació, que la duu a la desaparèixer, per causa del moviment 
demogràfic natural, en una proporció que no pot compensada per les noves 
incorporacions. És pel que fa a les xifres relatives que cal destacar l’impacte de l’arribada 
d’una onada immigratòria de grans dimensions que, molt majoritàriament, ha obviat o 
evitat identificar-se amb el català, ja fos perquè provenia de punts del domini lingüístic 
de l’espanyol i se sentia decantada per defecte cap a aquesta llengua, ja fos perquè, 
procedent d’altres dominis lingüístics, ha optat majoritàriament (en els casos en que no 
han romàs identificats a la seua llengua d’origen) per identificar-se amb la hispanofonia. 
El previsible increment d’aquesta tendència (la gent arribada a Catalunya parlant llengües 
diferents del castellà deixa de transmetre-les a la generació següent en un percentatge 
alt i opta per substituir-les molt majoritàriament pel castellà, cosa que facilita la 
identificació amb aquesta llengua), la pèrdua de població identificada amb el català per 
causes naturals i el fet que la tendència a la recepció de població sembla consolidar-se i 
fer-ho per la banda alta de les previsions dels demògrafs, fan preveure que la tendència a 
identificar la llengua catalana com a pròpia davallarà de manera sostinguda i imparable 
els anys vinents.  
 
L’ensenyament que en podem treure és que, atès que el poder genera adhesió 
espontània, la qual cosa es tradueix, en el cas que ens ocupa, en l’increment del prestigi 
de a llengua amb que aquest poder s’identifica (que serà aquella valorada pels 
immigrants, especialment pels acabats d’arribar), sense el prestigi que proporciona un 
estat propi que s’identifiqui amb el català, sense una economia que tinguin es vehiculi en 
aquesta llengua i sense els aparador d’un sistema educatiu i de comunicació que tinguin 
com a referència vehicular el català, la nostra llengua veurà minvar la seua capacitat 
d’atracció, encara existent, sobretot entre els autòctons. Les llengües que no són 
necessàries no són atractives, ans al contrari: esdevenen una nosa i la seua reivindicació 
és vista com una imposició. 
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FITXA 2 
 

• A la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) hi hauria actualment 2.320.600 persones 
més grans de 15 anys que considerarien el català la seua llengua pròpia (un 36’3 del 
total), 310.200 persones més de les que la tindrien com a llengua inicial.).  

 

• Enfront del grup anterior 3.594.200 persones declararien identificar-se amb una altra 
llengua (56’3% del total, és a dir, 20 punts percentuals més per damunt dels qui 
s’identifiquen amb el català, però 11 punts per sota dels qui afirmen no ser 
catalanoparlants inicials). D’aquests tres milions llargs de persones, 2.978.900 (el 
46’6%) identifiquen el castellà com la seua llengua pròpia, mentre que 614.300 
s’identifiquen amb una altra llengua o combinació de llengües. 

 

• El percentatge total de població que identifica el català com a llengua pròpia hagi 
minvat del 44’3% de 2003 al 36’3% actual: una davallada de 8 punts percentuals (o el 
que és el mateix, de gairebé 18%). 

 

• Gairebé el 26% dels bilingües inicials identifiquen el català com la seua llengua. 
 

• La darrera onada immigratòria ha aportat un mínim de 605.000 nous parlants més 
grans de 15 anys que s’identifiquen amb el castellà (de fet gairebé el 23% de les 
persones més grans de 15, residents a la CAC el 2018, que s’identificaven amb el 
castellà provenien de fora de l’estat Espanyol: un total de 682.100 persones.). 

 

• Completen el conjunt les 440.600 persones que s’identifiquen alhora amb el català i el 
castellà, és a dir, els qui es veuen a elles mateixes com a bilingües i així s’estimen més 
de considerar-se. En aquest grup es produeix, durant el període dels darrers 15 anys, 
un increment relatiu de gairebé 2 punts percentuals, i absolut de 217.600 persones 

 

• la llengua castellana atrauria, a l’hora d’identificar-s’hi, molts més immigrants de fora 
de l’estat i del domini lingüístic hispanòfon que no la catalana (una mica més del 
triple). Tanmateix, entre la població autòctona d’origen castellanoparlant o bilingüe 
català/castellà i entre la població immigrada des de l’estat Espanyol però de fora del 
domini lingüístic català, aquesta llengua exerciria una atracció equivalent a la que el 
castellà exerceix sobre els immigrants d’origen no hispanòfon. 

 

• Entre els qui es troben en el rang d’edats entre 15 i 29, el percentatge total dels qui 
s’identifiquen amb el català és del 37’2% (escassament un punt superiora la mitjana 
del present estudi, la qual cosa representa un total de 431.900 persones), per la seua 
banda, els qui s’identifiquen amb el castellà són 505.000 persones que representen el 
43’6% del total (3 punts per sota de la mitjana actual), els qui s’identificarien com a 
bilingües català/castellà serien 102.900, el 8’9% del total (2 punts per sobre de la 
mitjana), i els qui s’identifiquen amb altres llengües i combinacions de llengües 
suposarien 121.200 persones , és a dir, el 10’4% (poc més de mig punt per sobre de la 
mitjana de l’actual estudi).  

 

• Tenint en compte que els més grans de 65 anys que declarem identificar-se amb el 
castellà es troben 0’6 punts per sobre de la mitjana, metre que els que declaren 
identificar-se amb el català es troben 8’5 punts per sobre, els que s’identifiquen 
bilingües 1’5 punts per sota i els que s’identifiquen amb altres llengües 6’6 punts per 
sobre, la tendència és a continuar amb el lent retrocés en relació amb la identificació 
amb la llengua catalana a curt termini. 
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RESUM 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA LLENGUA D’ÚS HABITUAL DE LA 
POBLACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE CATALUNYA (CAC) 

 
L’indicador més destacable en una enquesta sobre usos lingüístics és el que 
fa referència a l’ús habitual de la llengua. En l’EULP2018 la llengua catalana 
apareix com la llengua d’ús habitual del 36’1% de la població més gran de 
15 anys resident a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
cosa que, en xifres absolutes representa 2.305.100 persones (a penes 
15.500 menys de les que s’hi identifiquen, i gairebé 295.000 més de les que 
el català aquesta llengua com a llengua inicial).29 Dit altrament: de les 
4.197.200 persones més grans de 15 anys residents a la comunitat 
autònoma de Catalunya (CAC) que declaren tenir com a llengua inicial una 
de diferent del català, només un 2’9% haurien adoptat aquesta darrera 
com la seua habitual, tot i que cabria la possibilitat que aquest percentatge 
fos una mica superior perquè, en realitat, molts dels qui tinguessin el català 
com a llengua inicial o es consideressin bilingües inicials català/castellà en 
realitat estiguessin entre el 7’4% que declararien ser bilingües 
(català/castellà) habituals, un total de 474.000 persones, un traspàs que 
s’hauria compensat, aleshores, amb parlants inicials d’altres llengües. Sigui 
com sigui, si suméssim ambdós contingents (català llengua inicial més 
bilingües inicials) el resultat seria de 2.779.100 persones, és a dir, que un 
43’5% de la població més gran de 15 anys resident a la CAC declararia fer 
un ús entre freqüent i habitual de la llengua catalana (si bé només un 87% 
d’aquestes persones en farien un ús prioritari, i és de suposar que cap ni 

                                                           
29 Val a dir, però, que aquestes xifres contrasten amb les de persones que declaren usar només o preferentment 
el català en un activitat tan personal com l’escriptura de notes per a consum propi, que no arriba la 28% del total 
de la població més gran de 15 anys (el 81% dels quals afirmarien fer ús exclusiu del català en aquest punt), més 
de 8 punts percentuals per sota del percentatge que representen els qui es declaren parlants habitual de català. 
Sens dubte, la limitació en el nombre de persones que declaren saber escriure en català i el costum ben arrelat 
en els parlants de més de 50 anys (que no serien menys del 60% del total dels catalanoparlants habituals més 
grans de 15 anys) explicaria abastament aquesta diferència, a l’hora que ens permetria valorar que aquells que 
es declaren parlants habituals de català, en declarar-s’hi, tenen en compte sobretot els usos orals (sense 
descartar, però, que potser, en realitat, molts d’aquells que es consideren parlants habituals de català tenen 
una percepció esbiaixada dels seus usos reals). Els autòctons que declararien escriure les notes personals 
únicament o preferentment en serien gairebé el 47% del total (més de 7’5 punts percentuals per sota), mentre 
que la població al·lòctona que declara usar en català en les seus notes seria gairebé el 10% del total. 



                                  FITXES I RESUMS ANALÍTICS SOBRE L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ (EULP) 2018 

 

 
28 

 

una un ús exclusiu).30 Per tant, aproximadament el 56’5% de la població 
catalana no fa cap ús (o un ús molt restringit) de la llengua catalana.31 
 
D’altra banda, entre 480.000 i 510.000 persones (entre el 7’4% i el 8’1% del 
total de la població estudiada)32 declaren ser parlants habituals d’una altra 
llengua o (combinació de llengües) diferents del català i/o del castellà.33 
Tenint en compte que són 831.200 les persones que declaren ser parlants 
inicials d’una llengua diferent del català i/o del castellà, això implicaria 
aproximadament entre 350.000 i 380.000 d’elles (una mica més del 42%) 
haurien passat a ser parlants habituals de català o de castellà. Ara bé, si 
parem esment al fet que només 59.100 (el 2’5%) dels qui es declaren 
catalanoparlants habituals, i 37.500 (l’1’6%) dels qui es declaren bilingües 
català/castellà habituals, no són nascuts al territori de les quatre províncies 
estudiades ni són nascuts en d’altres indrets de l’estat Espanyol, veiem que 
la gran majoria del qui han abandonat l’ús habitual de la seua llengua 
inicial (diferent del català i/o del castellà) han passat a adoptar la castellà 
com la seua llengua d’ús general. Així ho haurien fet un mínim de 260.000 
i un màxim de 290.000 persones (entre el 68’5 i el 80% de les qui haurien 
fet aquest canvi).34 
 

Abans de continuar, però, convé ser conscients que el que acabem de dir es basa, en gran 
mesura, en suposicions interpretatives associades a les respostes que ofereixen els 
participants en l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP). Així, per exemple, 
considerar que els enquestats que trien l’opció de respondre “força” a la qüestió sobre en 
quina mesura usen el català en un dia qualsevol admet que formulem un dubte seriós 
sobre si realment l’usen força o si, senzillament, troben que ho fan, perquè, què vol dir 
“força”?. Fins i tot podríem demanar-nos què volen dir els enquestats quan responen a 
aquesta mateixa qüestió amb un “l’uso molt”. “Molt”, “força”, en referència a l’ús 
quotidià del català (respostes que són les emprades per a quantificar l’ús habitual del 
català)  no signifiquen el mateix que quan referits a l’ús quotidià dels castellà, ja que, per 
a algú que parli català, que el parli “molt” o que el parli ”força” rarament anirà mai més 
enllà del fet que l’usi en combinació amb una altra llengua, i pot arribar a significar que 
en faci un ús paritari amb el castellà (o amb un/uns altre o altres/altres idioma/idiomes). 
I tanmateix aquestes dues respostes són les que nodreixen el percentatge d’ús habitual. 
És més, la resposta “mitjanament” (emprada per a quantificar els usos bilingües 
català/castellà) pot entendre’s com un “més aviat poc”, mentre que la resposta  “l’uso 

                                                           
30 Cal tenir en compte que per a un catalanoparlant habitual declarar-s’hi no implica en absolut que el català 
sigui l’única llengua de la qual fa un ús actiu o passiu al dia, mentre que algú que es declari castellanoparlant 
habitual cap la possibilitat que tingui aquesta llengua com l’única a què realment recorri en el seu dia a dia, o si 
no l’única, pràcticament l’única. D’altra banda es fa difícil dir saber si aquelles persones que es declaren bilingües 
habituals català/castellà, empren realment totes dues llengües en percentatges semblants o si, en realitat, i 
malgrat la seua percepció, aquest ús es troba decididament decantat cap a una de les dues llengües. 
31 Una xifra molt semblant als qui declaren fer servir el castellà o una altra llengua (diverses llengües però no el 
català) per a redactar les seues notes personals, que representarien gairebé el 59%. Del total de la població més 
gran de 15 anys, mentre que els qui declararien fer servir tant el català com el castellà serien el 7’3% del total 
(una xifra pràcticament coincident a la dels qui es declaren bilingües català/castellà habituals). 
32 Novament la diferència es deu a les 30.000 persones de les qual no consta en l’estudi quina és la seua llengua 
inicial i que, tanmateix, ens ha semblat raonable pensar que majoritàriament corresponen a parlants de llengües 
diferents de les dues principals al territori. 
33 Val a dir que, entre aquest persones, però, es trobarien els parlants habituals de català i una altra llengua i de 
català, castellà i una altra llengua (o unes altres llengües) més grans de 15 anys, un contingent és de suposar que 
d’escassa importància estadística, sempre molt inferior al 3% que en l’EULP2018 es declaren, genèricament, 
“parlants d’altres combinacions de llengües”  
34 Una mitjana del 74’2%, és a dir, tres quartes parts. 



                                  FITXES I RESUMS ANALÍTICS SOBRE L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ (EULP) 2018 

 

 
29 

 

poc” pot voler dir, en realitat “no l’uso gairebé mai”. Del que podem estar segurs és que 
la resposta “no l’uso mai” vol dir que, efectivament, que no l’usa mai. 
 
De fet, hi ha un seguit d’indicadors que ens permeten veure que aquesta percentatge de 
“parlants habituals de llengua català” és en realitat inferior: l’ús del català en els aparells de 
telefonia mòbil, l’ús a la feina, l’ús amb els amics, l’ús amb els veïns... un ús habitual menor 
que encara és més petit en la franja d’edat més jove entre la població estudiada. Ho veurem 
més endavant, a mesura que tractem cadascuna d’aquestes qüestions.  
 
Apuntem, per últim, que és de suposar que, en el cas de les entrevistes presencials, els 
enquestadors hauran mirat de desfer ambigüitats semàntiques, i per això tendim a donar, 
en principi, com a bons els resultats tal com se’ns han presentat (al cap i al fi, la manera de 
fer l’estudi ha estat, igual en les edicions anteriors i aquesta anàlisi es basa, en gran mesura, 
en una comparació longitudinal de dades, així que, encara que només sigui per raons 
metodològiques, caldrà acceptar-ne els resultats amb la interpretació que se’ls dóna). Tot i 
així, es tractaria novament d’una suposició. Una suposició que, com ja hem dit, la 
comparació sistemàtica de dades ens ajudarà a valorar, i ho farà, ai las!, amb resultats 
negatius per al català. 
 

 
Si ens centrem ara en els castellanoparlants inicials (ja siguin originaris 
d’indrets de l’estat Espanyol aliens al domini lingüístic català, procedents de 
l’Amèrica llatina o nascuts a la CAC fills de famílies d’alguna d’aquestes 
procedències), l’EULP2018 ens indica que un 10’5% d’ells haurien 
esdevingut catalanoparlants habituals, mentre que un 8’1% declararien 
haver esdevingut bilingües habituals català/castellà. 35   
 
Un 25’6% dels bilingües català/castellà habituals tindrien el català com a 
llengua d’identificació. 
 
En el cas dels bilingües inicials català/castellà, un 42’3% hauria esdevingut 
catalanoparlant habitual (per un 16’2% que hauria esdevingut castellano-
parlant habitual) mentre que un 47’6% s’identificaria amb la primera 
d’aquestes dues llengües, contra un 8’6% que ho faria amb la segona i un 
43’8 que ho farien amb totes dues a l’ensems. Aquestes dades i les paràgraf 
immediatament superior, posarien de manifest que el fet de tenir el català 
com una llengua inicial predisposaria a considerar-lo la llengua de 
referència ‒com també a fer-ne un ús efectiu habitual‒, més que no fer-ne 
un ús efectiu equiparable amb el castellà: la valoració de la llengua, per 
tant, dependria en gran mesura del seu paper en l’univers familiar inicial). 
Destaquen també que el bilingüisme inicial predisposa a la incorporació 
efectiva a la catalanofonia.36 En qualsevol cas aquests comportament i 
identificació simbòlica serien molt més habituals entre els castellanoparlants 
inicial nascuts a la CAC que no en el si de cap altre grup de no-
catalanoparlants inicials, com posaria de manifest el fet que les persones 

                                                           
35 A aquests cal afegir encara un 3’2% de castellanoparlants habituals que, malgrat aquest comportament 
lingüístic, afirmen que el català és la seua llengua d’identificació. 
36 És a dir, descobrim que la incorporació a la catalanofonia (tant l’efectiva: ús habitual del català, com la 
simbòlica: identificació del català com a llengua pròpia) és habitual que s’efectuï de manera progressiva, passant 
primer per usos familiars bilingües. Això, però, no passaria amb la incorporació de la població de llengua inicial 
ni catalana ni castellana a la hispanofonia, que es produiria molt majoritàriament de manera directa, tal i com 
passaria amb la incorporació d’aquesta població a la catalanofonia.  
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que es declaren parlants habituals de castellà 3.104.600 persones, el 48’6% 
de la població més gran de 15 anys de la CAC) són nascudes a fora en un 
percentatge de gairebé el 60% del total del grup (1.796.000 persones), 
mentre que els nascuts a la CAC sumarien 1.308.600 individus.  
 
Per la seua banda, només un 4’1 dels catalanoparlants inicials haurien 
esdevingut castellanoparlants habituals, mentre que un 5’1 haurien 
esdevingut bilingües habituals castellà/català. D’acord amb això, gairebé 
el 91% dels catalanoparlants inicials romandrien “habitualment” fidels a la 
llengua en els seus usos (aproximadament 1.830.000 persones), i només 
unes 82.500 d’ells hi haurien renunciat a favor de la llengua de l’estat 
(mentre que gairebé 100.000 haurien vist recular el seu ús del català fins a 
esdevenir bilingües habituals). Aquestes xifres, però, s’haurien compensat 
amb la incorporació a la catalanofonia de parlants inicials de castellà 
(sobretot d’origen espanyol, principalment fills d’immigrants a la CAC ja 
nascuts a ella), la qual cosa explicaria que, en el darrer segle, el nombre total 
de catalanòfons habituals a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona no s’hagi reduït o ho hagi fet en un percentatge escàs, resultant 
tot plegat en un estancament preocupant, sobretot tenint en compte que el 
previsible creixement natural (malgrat la desfeta de 1936-1939) hauria 
restat neutralitzat i que, l’arribada massiva de població forània finalment no 
absorbida per la catalanofonia hauria reduït el percentatge de 
catalanoparlants habituals a un 36’1%, només  un 0’5 superior al mínim mai 
registrat del 2008 (un diferència en realitat del tot irrellevant en termes 
estatístics). 
 
La identificació amb el castellà per part dels qui es declaren 
catalanoparlants inicials seria encara més escassa. Així, només un 2’6% 
d’aquests (unes 52.300 persones) ho farien. Una mica més alta és el 
percentatge dels qui s’identificarien amb el castellà tant com amb la seua 
llengua inicial. En aquest cas parlaríem d’un 3’7% (poc més de 75.000 
persones). 
 
Pel que fa a les 474.200 persones que es declaren bilingües habituals 
català/castellà, la gran majoria (gairebé el 74%) serien nascudes en el 
territori de la CAC, i d’acord amb allò dit una mica més amunt, la majoria, un 
42’7% declararien identificar com a pròpies totes dues llengües en la mateixa 
mesura, mentre que el 25’6% s’identificarien amb el català, mentre que el 
31’7% ho farien amb el castellà (com ja hem dit el fet de tenir el català com 
una llengua inicial predisposaria a considerar-lo la llengua de referència, més 
que no fer-ne un ús efectiu equiparable amb el castellà).  
 
Entre els parlants inicials de llengües diferents del català i del castellà, 
gairebé la meitat acaben esdevenint parlants habituals de la segona, tot i 
que no arriben a la meitat d’aquest els qui declaren fer-ne un ús prioritari 
habitual. D’altra banda, en cap grup lingüístic no castellanoparlant inicial, 
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la identificació amb aquesta llengua supera el 20% del total dels més grans 
de 15 anys del grup en qüestió). 
 
Assenyalem, per a acabar que, mentre que en 2003 gairebé el 66% de la 
població autòctona (2.328.000 persones) es declarava catalanoparlant 
habitual, en 15 anys aquest percentatge ha davallat, dràsticament, al 55’5% 
(2.117.00 persones, és a dir, 211.000 menys), mentre que la població 
autòctona catalanoparlant habitual d’origen al·lòcton ha passat de poc més 
del 26% (255.000 persones) a menys del 15% (188.000 persones, una 
disminució de 67.000 persones). Per  contra, la població autòctona que es 
declara bilingüe català/castellà habitual, ha passat del 4’8% (169.000 
persones) a més del 9% (350.000 persones, és a dir, un increment de 181.000 
persones), mentre que la població bilingüe inicial català castellà d’origen 
al·lòcton del 4’6% (74.000 persones) a gairebé el 10% (125.000 persones, és 
a dir, un increment d’una mica més de 50.000). Hem de concloure, per tant, 
que els darrers 15 anys han estat de retrocés ‒un retrocés dramàtic‒ tant 
en xifres relatives com en absolutes: 278.000 parlants habituals menys, 
sols molt parcialment compensats per 255.000 bilingües habituals més. El 
primer factor ha estat també, la causa principal de la caiguda de 
catalanoparlants habituals registrada en termes de xifres relatives: més d’11 
punts entre la població autòctona més gran de 15 anys i 11 punts més entre 
la població autòctona d’origen al·lòcton. L’única nota positiva seria que els 
darrers quinze anys, la caiguda s’hauria esmorteït entre la població 
autòctona catalanoparlant habitual, però només en unes 35.000, una xifra, 
en realitat, estatísticament irrellevant que apuntaria, més aviat a un 
estancament. La situació és realment greu, oimés si tenim en compte que, 
en el rang d’edat entre 15 i 29 el percentatge de catalanoparlants habitual 
(prenent en consideració ara el total de la població resident a la CAC) ha 
caigut del 42’2%, del 2003, al 35’2% del 2018 (7 punts percentuals menys, 
tot i que 3’7 punts més que en 2008, l’any del pitjor registre, i gairebé 1 
punt percentual de sota de la mitjana general), una disminució ‒del 16’6%‒
tanmateix inferior a la registrada en qualsevol altre grup d’edat. 
 
Es fa difícil de determinar la perspectiva a curt termini (i molt més difícil 
fer-ho a més llarg termini, és clar). Val a dir que les dades semblen apuntar 
al manteniment del retrocés, però de manera moderada (pareix que les 
grans pèrdues registrades entre 2003 i 2013 no es tornaran a produir), 
retrocés motivat sobretot per l’increment del usos bilingües i, de manera 
molt menys important, per la baixa natalitat dels catalans, dos fenòmens 
que poden veure’s parcialment compensats pel fet que, en la franja d’edat 
de 65 anys i més el percentatge de catalanoparlants habituals és 2 punts 
percentuals inferior al de castellanoparlants habituals (a diferència del que 
passava en 2003: 7 punts més de catalanoparlants habitual que no de 
castellanoparlants, i en 2013: més 11 punts percentuals més). Resta el 
dubte de quina serà l’evolució en el grup d’edat, no estudiat, de menys de 
15 anys, atesa la natalitat més baixa dels autòctons respecte als nouvinguts 
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i la influència creixent dels mitjans de comunicació que immergeixen els més 
joves en un entorn gairebé exclusivament castellanoparlant. 

 
Conclusions 
 

Cal destacar que 2.779.100 persones, és a dir, que un 43’5% de la població més gran de 15 
anys resident a la CAC declara fer un ús entre freqüent i habitual de la llengua catalana (si 
bé només un 87% d’aquestes persones en farien un ús prioritari, i és de suposar que cap 
ni una un ús exclusiu) i que, per tant, aproximadament el 56’5% de la població catalana 
no fa cap ús (o un ús molt restringit) de la llengua catalana. La dada és per si mateixa 
demolidora perquè mostra com és de consistent la minorització del català fins i tot en el 
territori del seu domini lingüístic amb més vitalitat. 
 
Tanmateix els percentatges ofereixen, encara, certa esperança a un capgirament de la 
situació sociolingüística, sempre és clar, que les condicions socioeconòmiques i 
sociopolítiques hi contribueixin, la qual cosa exigiria, a grans trets una moderació de la 
immigració i l’assumpció del català com a llengua d’estat, dues coses, aquestes, que no 
s’albiren de cap manera en l’horitzó. (I sempre també, que donem per bons els 
percentatges aquí recollits, cosa que costa tenint en compte l’ambigüitat de les categories 
de resposta  a l’enquesta i tenint en compte el fet que no percentatges consistents amb 
d’altres sobre usos que analitzarem més endavant ‒per exemple els referents als usos 
amb els companys de feina, amb els amics, amb els veïns o en els dispositius de telefonia 
mòbil.) 
 
El català sembla aguantar en xifres absolutes, i fins i tot hi avançaria tímidament, sobretot 
en els usos mixtos català/castellà, això, però, amb la mirada posada en aquest 
començament de segle, mentre que si mirem més enrere i ens fixem en l’evolució durant 
els darrers 100 anys, mostra un estancament que, en realitat, amaga un retrocés perquè 
tant el creixement natural com, sobretot, el vegetatiu de la població catalanoparlant 
habitual s’hauria estroncat alhora que el usos bilingües s’han popularitzat (apuntem que, 
pel que fa al creixement natural, cal atribuir la davallada, a l’increment dels usos mixtos i 
a l’efecte de l’assimilació lingüística al castellà, en qualsevol cas molt escassa, sinó també 
per la baixíssima natalitat dels catalanoparlants tradicionals, probablement més baixa 
que la de qualsevol altre grup distingible al territori). El català sobreviu però no avança, i 
això, a la pràctica, el fa retrocedir, com s’encarreguen de mostrar-nos les xifres relatives, 
on es pot veure l’efectivitat de les actituds i les polítiques lingüicides de l’estat Espanyol, 
que estarien guanyant la partida a la fidelitat lingüística del catalans i al seu voluntarisme.  
 
Podem aventurar que aquesta lleialtat lingüística, que es tradueix sobretot en la 
reivindicació del seu manteniment en l’espai públic i institucional (més que no en els usos 
privats), juntament amb la minorització efectiva de la comunitat catalanoparlant 
habitual, pot generar en aquells residents a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) 
que no tenen el català com a llengua inicial (la majoria dels qual tenen coma primera 
llengua el català o tendeixen majoritàriament a identificar-se amb ella i a incorporar-se a 
la hispanofonia) la sensació de presència desproporcionada del català en l’àmbit públic i, 
fins i tot de pressió lingüística viscuda en termes d’imposició, una cosa que no es donaria 
si el context polític fos un altre ja que la pertinença a l’estat Espanyol i la identificació 
d’aquest amb el castellà indueix aquesta part de la població a creure que es troba en 
possessió d’uns drets lingüístics que, en un altre marc de referència no imaginaria tenir 
(en el cas concret de la gent procedent de fora de l’estat Espanyol i de llengua inicial no 
castellana, hauríem de parlar més aviat de malestar per les dificultats  d’integració 
lingüística que la presència en l’àmbit públic de la llengua afeblida podria ocasionar-los ‒
en exigir-los que aquesta integració inclogui un segon codi lingüístic‒, que no de 
desenvolupament de la creença en l’existència d’uns drets lingüístics ‒pròpiament 
inexistents‒ en relació amb la llengua castellana i el seu ús en el domini lingüístic castalà. 
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La perspectiva a curt i mitjà termini no sembla anunciar cap canvi de tendència, ans al 
contrari, ja que la globalització, a la qual la societat catalana s’ha abocat 
incondicionalment, ha esdevingut una aliada de la castellanització (cosa que, de fet, era 
perfectament previsible). Les dinàmiques demogràfiques i de consum lingüístic 
constitueixen un context desfavorable en el qual les polítiques etnocides concretes de 
l’estat Espanyol veuen multiplicada la seua efectivitat i la velocitat amb què s’apropen als 
seus objectius de minorització irreversible i residualització (que com més segurs es veuen 
és clarament es confessen). 
 
L’ensenyament que es pot derivar d’aquest retrat és que, sense el reconeixement i el 
suport estatals l’única tria es troba entre l’extinció ràpida o lenta, una elecció que tampoc 
no es fa entre dues opcions igual de probables perquè, amb la successió de les generacions 
i en absència de polítiques de reversió, la manca d’identificació amb la llengua 
s’aprofundeix i, amb ella, el procés de substitució lingüística passa a avançar de manera 
exponencial. Ara per ara, però, la resistència dels catalanoparlants és alta i, si més no fins 
al moment present, les pèrdues només se succeeixen en una progressió aritmètica poc 
marcada. La clau es troba a assegurar la identificació lingüística de les noves generacions 
i això, entre d’altres coses, exigeix que els nostres joves puguin viure principalment en 
català alhora que adquireixen un marcat sentit de comunitat singular. Oci i relat ens 
permetran sobreviure i resistir, en absència d’una política d’estat i mentre l’esperem. 
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FITXA 3 
 
 

• La llengua catalana apareix com la llengua d’ús habitual del 36’1% de la població més 
gran de 15 anys resident a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, cosa 
que, en xifres absolutes representa 2.305.100 persones (a penes 15.500 menys de les 
que s’hi identifiquen, i gairebé 295.000 més de les que el català aquesta llengua com a 
llengua inicial). 

 
   (Hi ha un seguit d’indicadors que ens permeten veure que aquest percentatge de 

“parlants habituals de llengua català” és en realitat inferior: l’ús del català en els 
aparells de telefonia mòbil, l’ús a la feina, l’ús amb els amics, l’ús amb els veïns... un ús 
habitual menor que encara és més petit en la franja d’edat més jove entre la població 
estudiada. Cal tenir en compte que per a un catalanoparlant habitual declarar-s’hi no 
implica en absolut que el català sigui l’única llengua de la qual fa un ús actiu o passiu al 
dia, mentre que algú que es declari castellanoparlant habitual cap la possibilitat que 
tingui aquesta llengua com l’única a què realment recorri en el seu dia a dia, o si no 
l’única, pràcticament l’única. D’altra banda es fa difícil dir saber si aquelles persones que 
es declaren bilingües habituals català/castellà, empren realment totes dues llengües en 
percentatges semblants o si, en realitat, i malgrat la seua percepció, aquest ús es troba 
decididament decantat cap a una de les dues llengües.) 

 

• De les 4.197.200 persones més grans de 15 anys residents a la comunitat autònoma de 
Catalunya (CAC) que declaren tenir com a llengua inicial una de diferent del català, 
només un 2’9% haurien adoptat aquesta darrera com la seua habitual. 

 

• Si suméssim ambdós contingents (català llengua inicial més bilingües inicials) el resultat 
seria de 2.779.100 persones, és a dir, que un 43’5% de la població més gran de 15 anys 
resident a la CAC declararia fer un ús entre freqüent i habitual de la llengua catalana (si 
bé només un 87% d’aquestes persones en farien un ús prioritari, i és de suposar que cap 
ni una un ús exclusiu). Per tant, aproximadament el 56’5% de la població catalana no fa 
cap ús (o un ús molt restringit) de la llengua catalana. 

 

• Els darrers 15 anys han estat de retrocés tant en xifres relatives com en absolutes: 
278.000 parlants habituals menys, sols molt parcialment compensats per 255.000 
bilingües habituals més.  

 

• En el rang d’edat entre 15 i 29 el percentatge de catalanoparlants habituals (prenent en 
consideració ara el total de la població resident a la CAC) ha caigut del 42’2%, del 2003, 
al 35’2% del 2018 (7 punts percentuals menys, tot i que 3’7 punts més que en 2008, l’any 
del pitjor registre, i gairebé 1 punt percentual de sota de la mitjana general). 

 

• La gran majoria del qui han abandonat l’ús habitual de la seua llengua inicial (diferent 
del català i/o del castellà) han passat a adoptar la castellà com la seua llengua d’ús 
general. Així ho haurien fet un mínim de 260.000 i un màxim de 290.000 persones (entre 
el 68’5 i el 80% de les qui haurien fet aquest canvi) Una mitjana del 74’2%, és a dir, tres 
quartes parts. 

 

• Les de persones que declaren usar només o preferentment el català en un activitat tan 
personal com l’escriptura de notes per a consum propi no arriben la 28% del total de la 
població més gran de 15 anys (el 81% dels quals afirmarien fer ús exclusiu del català en 
aquest punt), més de 8 punts percentuals per sota del percentatge que representarien 
els qui es declaren parlants habitual de català. 
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• l’EULP2018 ens indica que un 10’5% dels castellanoparlants inicials haurien esdevingut 
catalanoparlants habituals, mentre que un 8’1% declararien haver esdevingut bilingües 
habituals català/castellà.  

 

• Entre dels bilingües inicials català/castellà, un 42’3% haurien esdevingut 
catalanoparlants habituals (per un 16’2% que haurien esdevingut castellanoparlants 
habituals), podem dir, per tant, que el bilingüisme inicial predisposa a la incorporació 
efectiva a la catalanofonia. 

 

• Els bilingües inicials català/castellà que s’identificarien amb la primera d’aquestes dues 
llengües: un 47’6%, contra un 8’6% dels qui ho farien amb la segona i un 43’8 que ho 
farien amb totes dues a l’ensems).  

 

• Només un 4’1 dels catalanoparlants inicials haurien esdevingut castellanoparlants 
habituals, mentre que un 5’1 haurien esdevingut bilingües habituals castellà/català. 
D’acord amb això, gairebé el 91% dels catalanoparlants inicials romandrien 
“habitualment” fidels a la llengua en els seus usos (aproximadament 1.830.000 
persones), i només unes 82.500 d’ells hi haurien renunciat a favor de la llengua de l’estat 
(mentre que gairebé 100.000 haurien vist recular el seu ús del català fins a esdevenir 
bilingües habituals). 

 

• Només un 2’6% dels catalanoparlants inicials s’identificarien amb el castellà (unes 
52.300 persones). Una mica més alta és el percentatge dels qui s’identificarien amb el 
castellà tant com amb la seua llengua inicial. En aquest cas parlaríem d’un 3’7% (poc 
més de 75.000 persones). 

 

• Entre els parlants inicials de llengües diferents del català i del castellà, gairebé la meitat 
acaben esdevenint parlants habituals de la segona, tot i que no arriben a la meitat 
d’aquest els qui declaren fer-ne un ús prioritari habitual.  

 

• En cap grup lingüístic no castellanoparlant inicial, la identificació amb aquesta llengua 
supera el 20% del total dels més grans de 15 anys del grup en qüestió). 

 

• Les dades semblen apuntar al manteniment del retrocés, però de manera moderada 
(pareix que les grans pèrdues registrades entre 2003 i 2013 no es tornaran a produir), 
retrocés motivat sobretot per l’increment dels usos bilingües i, de manera molt menys 
important, per la baixa natalitat dels catalans, dos fenòmens que poden veure’s 
parcialment compensats pel fet que, en la franja d’edat de 65 anys i més el percentatge 
de catalanoparlants habituals és 2 punts percentuals inferior al de castellanoparlants 
habituals (a diferència del que passava en 2003: 7 punts més de catalanoparlants 
habituals que no de castellanoparlants, i en 2013: més 11 punts percentuals més). 
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FITXA SUMARI 
 

CATALÀ COM A LLENGUA INICIAL, HABITUAL 
I D’IDENTIFICACIÓ 
 

Si comparem les dades dels resums anteriors, veiem que, tant pel que fa la consideració de 
llengua d’identificació, com a les de llengua inicial i llengua habitual, el català experimenta 
una davallada des de 2003 i un estancament des de 1920 (que, en realitat oculta una 
davallada en no registrar-se cap increment motivat, ja sigui pel creixement natural de la 
població, ja sigui pels eu creixement vegetatiu, en el darrer segle). Centrant-nos en les 
dades dels darrers 15 anys (el període de desenvolupament de la sèrie d’Enquestes d’usos 
lingüístics de la població, EULP, fins ara), hi observen que s’ha produït els següents 
retrocessos: 
 
a. El català, com a llengua inicial ha retrocedit en 25.800 persones. Un retrocés 

parcialment compensat per 34.800 persones més que es declaren bilingües inicials. 
 
b. El català, com a llengua d’identificació ha retrocedit en 171.300 persones. Una pèrdua 

parcialment compensada per un increment en 217.000 persones que es declaren 
bilingües d’identificació. 

 
c. El català, com a llengua habitual, ha retrocedit en 278.000 parlants. Una pèrdua 

parcialment compensada pels 255.000 parlants més que es declaren bilingües 
habituals català/castellà. 

 
Com veiem, el descens més gran recau sobre els parlants habituals, o si es prefereix: sobre 
l’ús habitual del català, que hauria retrocedit clarament, confirmant l’experiència 
quotidiana dels parlants d’aquesta llengua. Hi ha menys català al carrer, no tant perquè hi 
hagi menys gent que la tingui com a llengua inicial, sinó sobretot perquè els qui la tenen i 
els qui la sabem, en fan menys ús i perquè ha davallat significativa la quantitat de gent que 
la considera la seua llengua pròpia, cosa que, és d’esperar, comporta una disminució en la 
lleialtat lingüística que és coherent amb la davallada de l’ús total.37 

 
 
 
 
 
                                                           
37 En qualsevol cas, recordem que el fet de tenir el català com una llengua inicial predisposaria a considerar-lo 

la llengua de referència ‒com també a fer-ne un ús efectiu habitual‒, més que no fer-ne un ús efectiu 

equiparable amb el castellà: la valoració de la llengua, per tant, dependria en gran mesura del seu paper en 

l’univers familiar inicial. 

    La identificació amb el català no té per què anar acompanyada de l’ús habitual d’aquesta llengua, com tampoc 
aquest ús pressuposa una identificació simbòlica (si més no exclusiva) amb la llengua natural del país. Sigui com 
sigui, és indubtable que identificació simbòlica i ús habitual es reforcen en bon grau, i la relativa independència 

d’ambdós indicadors respecte al de llengua inicial jugaria a favor del català (especialment feble en l’àmbit 
demogràfic), tot afavorint que molts no-catalanoparlants inicials fessin el pas d’incorporar-se a la catalanofonia. 
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RESUM 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TRANSMISSIÓ INTERGENERACIONAL DE 
LLENGÜES I LLENGUA DE LA LLAR A LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 
(CAC) 

 
TRANSMISSIÓ INTERGENERACIONAL 
 
Les dades relatives a la transmissió intergeneracional, que apunten al fet que 
una part de la població resident a la CAC i d’origen familiar castellanoparlant, 
decideix parlar en català als seus fills, la qual cosa ens permet deduir també 
que han fet el pas mental de considerar el català com la llengua que els 
defineix. Les dades recollides en l’EULP2018 indiquen que en la transmissió 
intergeneracional, el castellà perd entre un 8’1% i 11’7%,38 en funció de si 
es compara la llengua parlada amb els fills amb la parlada amb el pare o 
amb la mare, mentre que els usos bilingües català/castellà també davallen, 
en aquest cas entre un 4’7% i un 5% a favor del català.39 En el cas de les 
famílies amb usos bilingües castellà/una altra llengua diferent del català, 
l’evolució és favorable al castellà en un percentatge molt baix (no arribaria 
al 2%), mentre que, pel que fa als residents a la CAC, nascuts fora del Regne 
d’Espanya i amb una llengua inicial diferent del català i del castellà, 
l’evolució és contraria al manteniment de la llengua familiar (fins a un 15’7 
d’interrupció en la transmissió intergeneracional), si bé és d’esperar, 
atenent al raquític percentatge d’immigrants d’aquest origen que adopten 
el català com a llengua d’identificació (només un 2’2% del total de la 
població més gran de 15 anys actualment resident a la CAC ho ha fet, 
mentre que un 1’5% s’identifica com a bilingüe català/castellà), que 
aquesta interrupció es faci a favor del castellà.  
 
Aquesta tendència s’ha mantingut molt estable els darrers 15 anys, amb 
un lleu descens mitjà  lleugerament inferior al 20% i en la tendència a favor 
del català, atribuïble a el paper cada cop més gran que les famílies 

                                                           
38 Aquesta pèrdua, però no seria absoluta, ja que una part dels qui afirmem adreçar-se en català als seus fills a 
diferència del que feien amb els seus pares, declaren fer-ho de manera majoritària però no exclusiva. 
39 El català, per contra, en les famílies catalanoparlants inicials experimentaria un increment en la transmissió 
intergeneracional entre el 6’5% i el 7’1%. Que aquests percentatges siguin inferiors als favorables al català en si 
de els famílies inicialment castellanoparlants pot semblar incongruent. La diferència, però, podria explicar-se 
per una pèrdua absoluta de famílies catalanoparlants inicials, no prou compensada per la incorporació de noves 
famílies a la catalanofonia, cosa que s’explicaria per una menor natalitat relativa dels catalanoparlants 
tradicionals. 
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castellanoparlants inicials d’origen llatinoamericà tenen en el contingent 
total de famílies castellanoparlants inicials.40 
 
També es registraria una tendència favorable a la transmissió lingüística 
del català en les famílies amb usos bilingües català/una altra diferents del 
castellà i en les famílies bilingües castellà/una altra llengua diferent del 
català, en tots dos casos fins i tot superior als valors percentuals registrats 
en famílies castellanoparlants inicials, si bé, igualment en tots dos casos, el 
fet que el nombre total d’aquestes famílies sigui escàs fa que els dades 
estadístiques referides a elles siguin poc fiables per elles mateixes i que, en 
tot cas, tingui molt poc impacte real. 
 
És fa molt difícil, amb les dades que disposem, dir quin percentatge de la 
població que per orígens familiars hagués esdevingut potencialment 
castellanoparlant d’identificació, finalment no ho ha esdevingut per causa 
d’aquesta evolució favorable al català (al cap i la fi l’EULP no indica el nombre 
mitjà de fills per persona que n’ha tingut). D’altra banda, si tenim en compte 
que els fills de la població arribada en la darrera onada immigratòria 
nascuts ja en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en la 
seua majoria encara no han arribat als 15 anys d’edat, haurem de 
concloure que l’impacte a favor del castellà entre aquest infants encara no 
s’ha recollit a l’estudi que analitzem i que, en canvi, sí que s’hi recull 
l’impacte a favor del català de les famílies d’origen castellanoparlant. Tot 
plegat podria fer-nos pensar que, en l’onada de l’EULP de 2018, unes 
desenes de milers de persones procedents de famílies d’origen 
castellanoparlant, que de 2003 fins aquí haurien passat la ratlla dels 15 anys, 
s’haurien integrat a la catalanofonia i s’identificarien amb la llengua catalana 
o, en un percentatge més baix amb la catalana i la castellana a l’ensems, 
sempre en detriment del contingent de població que s’identifica amb el 
castellà, un ajustament que, tanmateix, resultaria puntual i no indicaria 
l’existència d’una tendència a la recuperació progressiva de la proporció 
població que identifica el català com a llengua pròpia i que l’usa 
habitualment, ja que, en endavant, ja en la propera enquesta, 
previsiblement es farà notar l’efecte de la incorporació a la hispanofonia dels 
nens i nenes nascut al territori de la CAC i fills de famílies nouvingudes amb 
orígens lingüístics aliens tant amb el castellà com amb el català, que molt 
majoritàriament, a dia d’avui, encara no es compten entre la població més 
gran de 15 anys. En l’impacte que tindrà aquest col·lectiu pot jugar-hi un 
paper molt important atesa la, en general, més gran natalitat d’aquestes 
famílies (especialment en els primers anys de residència en el nostre 
territori). 

 
                                                           
40 Apuntem com a esperançador que les dades de l’EULP20013 eren més preocupants, ja que en elles la davallada 
mitjana registrada en la tendència a favor de la transmissió intergeneracional del català era del 33%. (La lleugera 
remuntada en l’EULP2018 podria ser atribuïble a la imprecisió estatística però podria representar un increment 
real que, en tant que s’expressa en xifres relatives, podria ser motivat per una hipotètica disminució en la 
natalitat de les famílies castellanoparlants inicials establertes en el territori, les pautes reproductives de els 
quals tendirien a convergir amb les locals.) 
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LLENGUA USADA A LA LLAR 
 
La davallada en transmissió intergeneracional del castellà i l’increment en la 
del català hauria de reflectir-se en els percentatges de llars que tenen l’una 
o l’altra llengua com a llengua de comunicació habitual, cosa que, tanmateix, 
no registren les dades de l’EULP2018. Així, mentre el percentatge general de 
catalanoparlants habituals és del 36’1% de la població, el de les llars a que 
tenen el català com a llengua habitual és 3’3 punts percentuals inferior (un 
total del 32’8%, només el 83% declaren fer servir en exclusiva aquesta 
llengua). Per contra, el percentatge de llars que declaren tenir com a llengua 
habitual de relació dels seus integrants el castellà és del 47’8%  (el 80% dels 
quals farien un ús exclusiu d’aquesta llengua), és a dir, només un 0’8% 
inferior al percentatge de parlants habituals d’aquesta llengua més grans de 
15 anys. Per la seua banda, el percentatge de llars en què els seus membres 
declararien mantenir usos bilingües català/castellà seria 0’4 punts superior 
al percentatge de la població estudiada que declararia tenir aquest mateixos 
usos, mentre que el percentatge de llars que usarien habitualment una 
llengua diferent del català i del castellà, o que declararien usos lingüístics 
bilingües castellà/una altra llengua diferent del català, seria 3 punts superior 
als percentatges de la població general (més gran de 15 anys) que declararia 
aquests usos habituals. 
 
Aquesta manca de correspondència entre percentatges semblaria desmentir 
les dades referides a la transmissió intergeneracional, però podrien explicar-
se per un altre motiu. Tots dos conjunts de dades podrien ser coherents en 
la mesura que consideréssim que la nupcialitat dels catalanoparlants 
habituals i/o la natalitat en les parelles catalanoparlants habituals, o que han 
decidit transmetre el català als seus fills, són inferiors a les de les parelles 
castellanoparlants habituals o que han decidit transmetre aquesta llengua 
als fills i, sobretot, significativament inferior al nombre de parelles que 
habitualment no empren ni el català ni el castellà. Aquesta hipòtesi, que a 
manca de dades no podem verificar, semblaria recolzada, tanmateix, pel fet 
que l’ús habitual del català s’incrementa amb el nivell d’estudis, un factor 
que també es relaciona amb el descens de la fertilitat.  
 
Per la seua banda, la magnitud de la diferència entre el percentatge 
persones que declaren parlar habitualment una llengua que no és el català 
ni el castellà (o parlar habitualment aquesta darrera llengua en combinació 
amb una altra diferent del català) i el percentatge de persones que afirmem 
tenir aquest mateixos usos lingüístics a la llar, podria apuntar a una més gran 
fertilitat i/o tendència d’aquest grup a formar llars no unipersonals, cosa 
que, de retruc contribuiria a explicar la davallada relativa en els usos 
exclusius del castellà com a llengua habitual a la llar, però que no 
representaria en realitat una pèrdua per aquesta llengua ja que la tendència 
és que els usos mixtos castellà/una altra llengua diferent del català derivin 
en l’abandonament d’aquesta segona llengua i l’adopció de la primera com 
a llengua habitual, ja que la norma majoritària en els parlants d’una llengua 
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diferent del castellà és acanar adoptant aquesta llengua com l’habitual i de 
referència. 
 
De ser certes aquestes hipòtesi, l’increment de la transmissió 
intergeneracional del català restaria neutralitzat a la pràctica per la baixa 
fertilitat existent entre els catalanoparlants inicials i habituals. 
 
D’altra banda, si traslladem directament (sense factors de correcció) el 
percentatge de persones que declaren tenir el català com a llengua 
habitual de relació a la llar sobre el percentatge total de llars amb fills 
existents a la CAC (un 46’5% del total),41 obtindríem que només el 17% de 
les llars de la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) són llars amb fills 
on el català és la llengua habitual (i només un 14’1% catalanoparlants 
exclusives). Ara bé, si considerem que la natalitat en el si del grup 
catalanoparlants habituals és inferior al de qualsevol altre grup lingüístic, 
hauríem de considerar aquests percentatges màxims que, de fet, es 
trobarien per sobre dels reals.  
 
De fet, que les persones a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) que 
declarin usar habitualment el català amb la resta de membres de la seua llar 
sumi 2.010.400 persones, i que la grandària mitjana de la llar (incloses les 
llars unipersonals) al conjunt de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona sigui de 2’47 membres, ens fa pensar que els percentatges 
acabats d’exposar s’ajusten a la realitat, ja que, d’acord amb aquestes xifres, 
el nombre de llars catalanes catalanoparlants habituals no superaria el de 
814.000, d’un total de poc més de 3.004.000 milions, és a dir, poc més del 
27%42 del total, cosa que fa versemblant que el percentatge de llars 
catalanoparlants habituals amb fills, efectivament, no sigui superior al 17% 
de totes les llars.43 
 
La perspectiva que se’ns ofereix és més que preocupant, ja que apuntaria 
la consolidació d’un procés de substitució de població que faria molt difícil 
un escenari de supervivència de la llengua i pràcticament inversemblant 
un horitzó de recuperació de la normalitat lingüística prèvia als 
esdeveniment militars, polítics i demogràfics del darrer segle. 
 
Apuntem, per últim, i com a conjunt de dades que ens permetran tenir un 
retrat complet del mapa lingüístic de les llars de la CAC, que, encara a 2018, 
la majoria de les llars integrades per autòctons tindrien el català com a 
llengua inicial, mentre que una mica més del 38% tindrien com a llengua 
habitual el castellà, un 10% català i castellà  a l’ensems, i només un 1% 
                                                           
41 Des de l’Idescat, disponibles a: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10336 
42 Que aquesta xifra sigui gairebé 8 punts percentuals inferior al percentatge de persones que usarien 
habitualment el català amb la resta de membres de la seua llar és raonable tenint en compte que la xifra de 
1.886.000 persones que declaren aquest ús habitual de la llengua catalana no inclou els menors de 15 anys, de 
manera que caldria sumar-los-hi i, aleshores, la xifra de 764.000 llars catalanoparlants habituals, atesa la 
grandària mitjana de les llars al territori estudiat, seria superior. 
43 Una xifra val a dir que consistent amb les dades d’ús habitual del català entre la població escolaritzada recollits 
pel darrer estudi de l’entitat Plataforma per la Llengua (Informecat 2019. 50 dades sobre la llengua catalana, 
disponible a: https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2019_1560499259.pdf ). 
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d’altres llengües o combinacions de llengües. Per contra, només un 9% de 
les llars formades per persones d’origen al·lòcton a la CAC però nascudes a 
l’estat Espanyol, tindrien el català com a llengua habitual (aquí s’inclourien 
les persones nascudes en altres punts del domini lingüístic català), un 
percentatge que estaria per sota del 3% en el cas de les llars formades per 
persones nascudes fora de l’estat (percentatge a que es caldria afegir un 
gairebé 5% integrat pels qui declaren usar de manera semblant el català i 
el castellà o el català i una altra llengua diferent del castellà), mentre que 
el percentatge de les llars d’aquest característiques on el castellà és la 
llengua habitual arriba a gairebé el 70% del total. 

 
Conclusions 
 

Els percentatges de transmissió intergeneracional de la llengua catalana indiquen que la 
població que la té coma llengua inicial s’hi manté fidel, mentre que una part de la població 
que té coma llengua inicial el castellà decideix parlar en català als seus fills. Aquesta 
comportament lingüístic, però, afecta només una part petita de la població de llengua 
inicial castellana (i a una part de la població nascuda en ambients familiars bilingües 
català/castellà) i, lluny d’ampliar-se, els darrers anys ha retrocedit en xifres relatives. 
 
La incorporació ‒limitada‒ de parlants a la catalanofonia que es derivaria d’aquesta 
tendència no implica, però un creixement de les xifres absolutes de parlants inicials i 
habituals de llengua catalana pel fet que no és suficient ni tan sols per a compensar la 
reducció de la població catalanoparlant inicial per causa del seu seua evolució 
demogràfica negativa (creixement natural negatiu). Pel que a les xifres relatives, 
l’evolució dels darrers 15 anys ha estat clarament negativa per causa de l’arribada 
constant de població nouvinguda d’origen llatinoamericà, juntament amb població 
nouvinguda amb llengües inicials diferents del castellà que, tanmateix, manifesta la 
tendència a transmetre aquesta darrera llengua als seus fills en un percentatge clarament 
superior al que registra la tendència més amunt apuntada de transmetre el català al 
següent generació d’una part de la població castellanoparlant inicial amb orígens de fora 
de la comunitat autònoma de Catalunya però, procedent l’estat Espanyol. Apuntem que 
l’impacte d’aquest comportament lingüístic en la transmissió intergeneracional de les 
persones nouvingudes i originàries de fora del domini de la hispanofonia encara no ha 
pogut ser registrat en l’actual EULP de 2018. Quan es registre en els proper estudi podrà 
calibrar-se’n la magnitud, que podria ser significativa atenent al fet que tot sembla indicar 
la prevalença d’una més gran fertilitat en aquest grup de població. Afegim que en gairebé 
el 70% de les llars formades per persones al·lòctones procedents de fora de l’estat 
Espanyol la llengua habitual és el castellà, mentre que l’ús habitual del català, o del català 
en combinació paritària amb alguna altra llengua, només es donaria en un escàs 5% dels 
casos. 
 
La comparació de les dades referides a la transmissió intergeneracional de la llengua 
catalana i les dades referides a l’ús habitual de la llengua catalana amb els membres de la 
llar confirmarien que la nupcialitat dels catalanoparlants habituals i/o la natalitat en les 
parelles catalanoparlants habituals, o que han decidit transmetre el català als seus fills, 
serien inferiors a les de les parelles castellanoparlants habituals o que han decidit 
transmetre aquesta llengua als fills i, sobretot, significativament inferior al nombre de 
parelles que habitualment no empren ni el català ni el castellà. 
 
Les dades disponibles donen a entendre que només el 17% de les llars de la comunitat 
autònoma de Catalunya (CAC) són llars amb fills on el català és la llengua habitual (i només 
un 14’1% catalanoparlants exclusives). Ara bé, si considerem que la natalitat en el si del 
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grup catalanoparlants habituals és inferior al de qualsevol altre grup lingüístic, hauríem 
de considerar aquests percentatges màxims que, de fet, es trobarien per sobre dels reals. 
 
L’horitzó final que s’albira és tremendament preocupant que se’ns ofereix és desoladora, 
ja que apuntaria la consolidació d’un procés de substitució de població que faria molt 
difícil un escenari de supervivència de la llengua. 
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FITXA 4 

 
• La transmissió intergeneracional, el castellà perd entre un 8’1% i 11’7%, en funció de si 

es compara la llengua parlada amb els fills amb la parlada amb el pare o amb la mare. 
Aquesta pèrdua, però no seria absoluta, ja que una part dels qui afirmem adreçar-se en 
català als seus fills a diferència del que feien amb els seus pares, declaren fer-ho de 
manera majoritària però no exclusiva. 

 

• Els usos bilingües català/castellà també davallen, en aquest cas entre un 4’7% i un 5% a 
favor del català.  

 

• En el cas de les famílies amb usos bilingües castellà/una altra llengua diferent del català, 
l’evolució és favorable al castellà en un percentatge molt baix (no arribaria al 2%).  

 

• Pel que fa als residents a la CAC, nascuts fora del Regne d’Espanya i amb una llengua 
inicial diferent del català i del castellà, l’evolució és contraria al manteniment de la 
llengua familiar (fins a un 15’7 d’interrupció en la transmissió intergeneracional), si bé 
és d’esperar que aquesta interrupció es faci a favor del castellà.  

 

• Aquestes tendències s’han mantingut molt estable els darrers 15 anys, amb un lleu 
descens mitjà  lleugerament inferior al 20% i en la tendència a favor del català. 

 

• També es registraria una tendència favorable a la transmissió lingüística del català en 
les famílies amb usos bilingües català/una altra diferents del castellà i en les famílies 
bilingües castellà/una altra llengua diferent del català, en tots dos casos fins i tot 
superior als valors percentuals registrats en famílies castellanoparlants inicials. 

 

• Si tenim en compte que els fills de la població arribada en la darrera onada immigratòria 
nascuts ja en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en la seua majoria 
encara no han arribat als 15 anys d’edat, haurem de concloure que l’impacte a favor del 
castellà entre aquest infants encara no s’ha recollit a l’estudi que analitzem i que, en 
canvi, sí que s’hi recull l’impacte a favor del català de les famílies d’origen 
castellanoparlant.  

 

• L’increment de la transmissió intergeneracional del català restaria neutralitzat a la 
pràctica per la baixa fertilitat existent entre els catalanoparlants inicials i habituals. 

 

• Només el 17% de les llars de la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) són llars amb 
fills on el català és la llengua habitual (i només un 14’1% catalanoparlants exclusives). A 
més, si considerem que la natalitat en el si del grup catalanoparlants habituals és inferior 
al de qualsevol altre grup lingüístic, hauríem de considerar aquests percentatges 
màxims que, de fet, es trobarien per sobre dels reals. La perspectiva que se’ns ofereix 
és més que preocupant, ja que apuntaria la consolidació d’un procés de substitució de 
població que faria molt difícil un escenari de supervivència de la llengua i pràcticament 
inversemblant un horitzó de recuperació de la normalitat lingüística prèvia als 
esdeveniment militars, polítics i demogràfics del darrer segle. 

 

• Encara a 2018, la majoria de les llars integrades per autòctons tindrien el català com a 
llengua inicial, mentre que una mica més del 38% tindrien com a llengua habitual el 
castellà, un 10% català i castellà  a l’ensems, i només un 1% d’altres llengües o 
combinacions de llengües.  

 

• Només un 9% de les llars formades per persones d’origen al·lòcton a la CAC però 
nascudes a l’estat Espanyol, tindrien el català com a llengua habitual, un percentatge 
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que estaria per sota del 3% en el cas de les llars formades per persones nascudes fora 
de l’estat (percentatge a que es caldria afegir un gairebé 5% integrat pels qui declaren 
usar de manera semblant el català i el castellà o el català i una altra llengua diferent del 
castellà), mentre que el percentatge de les llars d’aquest característiques on el castellà 
és la llengua habitual arriba a gairebé el 70% del total. 

 

• (Les dades de l’EULP20013 eren encara més preocupants, ja que en elles la davallada 
mitjana registrada en la tendència a favor de la transmissió intergeneracional del català 
era del 33%. La lleugera remuntada en l’EULP2018 podria ser atribuïble a la imprecisió 
estatística però podria representar un increment real que, en tant que s’expressa en 
xifres relatives, podria ser motivat per una hipotètica disminució en la natalitat de les 
famílies castellanoparlants inicials establertes en el territori, les pautes reproductives de 
els quals tendirien a convergir amb les locals.) 
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RESUM 5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVERGÈNCIA LINGÜÍSTICA AL CASTELLÀ 
A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE 
CATALUNYA (CAC) 

 
El fenomen de la convergència lingüística al castellà, és a dir, la tendència 
dels catalanoparlants habituals a convergir cap a la llengua del seu 
interlocutor quan aquest els respon en castellà, o fins i tot, de manera 
preventiva, quan no saben en quina llengua els respondrà o quan, en usos 
públics o en línia, quan no coneixen els seus interlocutors,44 té un efecte 
directe en la disminució efectiva de catalanoparlants habituals i en 
l’increment de parlants bilingües habituals català/castellà, i podria influir 
en el nombre de persones que acaben identificant-se amb la llengua 
natural del país. De fet, fins i tot podríem pensar que, no sols facilita que 
molts catalanoparlants efectius abandonin l’ús habitual de la llengua, 
alhora que evita que molts catalanoparlants potencials mai no arribin a fer 
el pas a un ús habitual de la llengua, sinó que podríem aventurar que 
esdevindria una raó ‒en determinats àmbits territorials prou decisiva‒ que 
explicaria el fet que una mica més del 4% dels catalanoparlants inicials 
hagin esdevingut castellanoparlants habituals. 
 
A l’hora de cercar dades sobre convergència lingüística al castellà en 
l’EULP2018, cal centrar-se en la informació que aquest estudi ens 
proporciona a propòsit de la llengua d’establiment de les converses i la 
llengua en què transcorren aquestes converses, un cop començades, quan 
l’interlocutor respon en una llengua diferent a aquella en què se li han 
adreçat. També seran indicadors pertinents que caldrà que siguin tinguts en 
compte a l’hora d’avaluar la magnitud del fenomen de convergència 
lingüística al castellà, la llengua d’interacció els entre els treballadors públics 
i els usuaris, i la llengua emprada entre els clients amb els venedors en els 
establiments comercials (en ambdós casos, àmbits on la interacció 
lingüística majoritàriament es produeix entre desconeguts i on la llengua 
inicialment emprada per clients, usuaris i funcionaris pot determinar en quin 
idioma transcorrerà l’intercanvi lingüístic). Finalment, caldrà tenir igualment 
en compte la llengua usada en xats, fòrums i xarxes socials, que constituirien 
contextos de conversa multipersonal on el fenomen de convergència 
lingüística pot fer-se notar especialment pel fet que, en ells, participarien, 
potencialment, parlants dels quals se sap que fan un ús habitual o exclusiu 
del castellà i, potencialment, parlants el comportament lingüístic dels quals 
és o pot ser desconegut de la resta. L’indicador de l’EULP2018 que faria 

                                                           
44 Podríem afegir aquí la tendència mostrada pels catalanoparlants a adreçar-se en castellà a un interlocutor 
l’aspecte del qual els fa pensar en té origen al·lòcton, o a adreçar-s’hi igualment en castellà quan, malgrat rebre 
resposta en català, troben que l’accent de l’interlocutor denota un origen foraster.  
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referència a aquesta darrera situació comunicativa seria el que quantificaria 
l’ús del català en els “missatges de mòbil”. 
 
Atenent en primer lloc a les dades sobre la llengua d’inici de les converses i 
les dades sobre canvi de llengua en funció d’en quina es vehicula la resposta 
de l’interlocutor, veiem que els qui declaren no començar mai les converses 
en llengua catalana constituirien gairebé el 27% de la població més gran de 
15 resident a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC), mentre que 
aquells que declararien fer-ho sempre restarien una mica més de 3 punts 
percentuals per dessota, en un 23’6%. Entre tots dos grups se situaria 
gairebé un 30% que declararia iniciar les converses sovint en català i un 
18’2% que declararia fer-ho poques vegades.  
 
De totes maneres, caldria matisar el percentatge de persones que declaren 
iniciar les converses sovint en català tenint en compte les dades d’ús habitual 
de la llengua (no és versemblant que entre els qui declaren iniciar sempre o 
sovint les converses en català ‒52’5% del total del parlants‒ la xifra excedeixi 
en més de 16 punts percentuals el percentatge de la població que usaria 
habitualment aquesta llengua) i interpretar-lo com un de vegades, que aniria 
des d’un efectivament “sovint” fins a un indeterminat “amb freqüència” i 
que no podem quantificar des del moment que l’enquesta limita la gradació 
de les respostes sobre el comportament lingüístic en aquest aspecte i ofereix 
tan sols aquestes quatre possibilitats (“sempre”, sovint”, “poques vegades”, 
“mai”, “sovint”), sense proporcionar dades més afinades.45  
 
Si ens centrem en la població autòctona, aquells que declararien iniciar les 
converses sempre en català serien gairebé el 40%, i si a aquest percentatge 
hi suméssim els qui declararien fer-ho sovint (amb totes les prevencions 
que calgui respecte al significat d’aquest adverbi) arribarien fins a una mica 
més del 73%. Per contra, el percentatge dels qui declaren iniciar les 
converses sempre o gairebé sempre en un altra llengua no superaria el 25% 
de la població (autòctona) més gran de 15 anys. Pel que fa a la població 
al·lòctona, els qui declararien iniciar sempre les converses en català es 
trobarien entre el 5% i el 6%, mentre que els que declararien fer-ho sovint 
es trobarien sobre el 17%, destacant en ambdós casos el procedents de la 
restat de l’Estat (que podrien incloure persones procedents d’altres indrets 
del domini lingüístic català) per sobre dels procedents de fora d’ell.  
 
El que resulta més preocupant de tot plegat és que la tendència a iniciar les 
converses sempre en llengua catalana menor com més jove és el parlant. 
Així, mentre els parlants del rang entre 15 i 29 anys afirmen iniciar les 
converses sempre en català només en un 16’3% dels casos (serien el grup 
més petit dels quatre en què es classifica el comportament lingüístic en 
aquest aspecte), entre els parlants del rang entre 30 i 44 el percentatge és 
0’6 punts superior, mentre que entre els parlants de 45 a 64 anys és de 13’7 
punts per sobre i entre els parlants de més edat (de 65 en amunt) és 19’2 

                                                           
45 En aquest punt, els percentatges oferts completarien amb un 2’5% de “no consta”. 
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punts més alt. Dit d’una altra manera, entre els parlants més grans la 
tendència a iniciar les converses sempre en català és més del doble que 
entre els més joves de la població estudiada. La raó d’aquesta davallada és 
l’increment notable experimentat pels usos bilingües. Així, entre els 
parlants entre 15 i 29 anys, el 39% declaren iniciar les converses sovint en 
català, metre que aquesta xifra cau fins al 18% (21 punts percentuals) entre 
els parlants de 65 anys i més. Pel que fa als qui declaren no començar mai 
o gairebé mai una conversa en català, els percentatges seguirien el mateix 
patró, passant, els qui declaren no començar mai una conversa en català, 
de poc més del 17% en la franja entre 15 i 29 anys a una mica més del 34% 
en la franja de més edat, mentre que els qui declaren iniciar “poques 
vegades” una conversa en català serien gairebé el 10% entre els parlants 
de més edat, i el 25’3% entre els parlants més joves. Tanmateix, si tenim 
en compte que la valoració “poques vegades” denota un ús testimonial del 
català en aquesta aspecte del comportament lingüístic, mentre que la 
valoració “sovint” és molt inconcreta i es presta a moltes interpretacions, 
podem formular la hipòtesi que la tendència a interpel·lar sistemàticament 
els desconeguts en català davalla significament amb la l’edat, o el que es 
el mateix: l’estatut de llengua franca no marcada del castellà s’aferma en 
els parlants més joves, cosa que afavoriria la disminució de parlants 
habituals de català en aquesta mateixa franja d’edat i, a mitjà i llarg 
termini, entre la població en general.  
 
Atesa la situació acabada de descriure no seria estrany que actualment ja 
s’estigués produint la situació que catalanoparlants inicials es parlessin 
entre ells en castellà per haver-se interpel·lat en un primer moment en 
aquesta llengua. De fet, l’evolució longitudinal de la norma de 
convergència lingüística al castellà avalaria aquesta hipòtesi ja que, en el 
transcurs dels darrers 15 anys, el percentatge de parlants que declaren 
mantenir-se usant el català quan el seu interlocutor els respon en castellà 
ha davallat en un terç, alhora que s’ha incrementat en un terç els qui 
declaren no adreçar-se mai en català a ningú en un 6’2%. Paral·lelament, 
els qui declaren no convergir mai al català han crescut en un 40% (fins al 
13’3% del total de la població estudiada). Alhora, les actituds reactives 
contra al castellà han minvat i les reactives contra el català s’ha incrementat 
(en tots dos casos mantenint-se en proporcions molt baixes).46 
 
Centrant-nos en el capteniment lingüístic dels parlants quan, en haver iniciat 
una conversa en català, el seu interlocutor els respon en castellà, veiem que 
no arribaria al 13’5% el percentatge dels qui declaren no convergir cap a 
aquesta segona llengua (el 13% dels quals ‒unes 75.000 persones‒, a més, 
declararien mostrar una actitud bel·ligerant contra el comportament 
lingüístic del seguin interlocutor, amb el qual interromprien la comunicació 
                                                           
46 Les persones que declaren usar sempre el català i mantenir-se en aquest ús sumen, l’any 2018, 
aproximadament 303.000 persones (una mica més del 95% de les quals autòctones i cap d’elles, en principi, 
originària de l’estat Espanyol però de fora de la CAC, tot i que l’existència d’un percentatge d’una mica més del 
21% de la població d’aquest origen el capteniment de les quals indica l’EULP2018 que no consta, fa que agafem 
aquesta dada amb pinces). Per contra hi hauria una mica més de 470.000 persones que es mantindrien sempre 
en l’ús del castellà (el 37’5% autòctones, el 34’5% procedent de l’estat Espanyol i el 28% nascudes fora de l’estat). 
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o li demanarien que els respongués en català). Davant d’això, més del 75% 
dels parlants estudiats declaren convergir cap al castellà quan, després 
d’iniciar una conversa en català, el seu interlocutor els respon en aquella 
llengua.  
 
Aquesta norma de convergència que, com veiem, es troba àmpliament 
generalitzada, també és més habitual com més jove és el parlant. Així, 
mentre seria convergir seria l’habitual en el 68’5% dels parlants de 65 anys 
o més, entre els parlants entre 15 i 29 anys ho seria en el 81’6% dels casos, 
mentre que correlativament, la fidelitat a la llengua catalana arribaria al 
19% dels més grans, però només es donaria entre el 9’3% dels més joves 
(entre els quals, a més, no es detectaria cap comportament reactiu). 
Afegim que la el trencament de la norma de convergència lingüística al 
castellà és més habitual entre parlants autòctons (el 57% del total dels qui 
trenquen la norma). 
 
Si ens fixéssim en els parlants que iniciarien una conversa en castellà amb 
un interlocutor que els respondria en català (cosa que, d’acord amb el que 
acabem de veure, passaria en pocs casos, atesa la tendència generalitzada 
del catalanoparlants a convergir cap al castellà), trobaríem que el 13’3% es 
mantindrien en aquesta llengua (una mica més del 8% dels quals, a més, 
mostraria un actitud reactiva contra el català: més de 55.000 persones), 
mentre que els qui declararien convergir cap al català serien el 79%. 
Aquestes xifres, però, serien referides només als qui declaren saber usar el 
català i estar disposats a fer-ho, una xifra que oscil·laria entre el 89% de la 
població i el 91%. Cal apuntar, també, que, atenent al fet que una part 
significativa dels qui declaren saber usar el català oralment, mostren moltes 
o algunes limitacions en aquesta capacitat, el percentatge del 79% seria més 
aviat un indicador de bona voluntat que no un indicador de convergència 
lingüística real cap al català. 
 
Si atenem als grup d’edat veurem que els percentatges acabats d’indicar no 
canvien significativa en funció de l’edat del parlant, de manera que la 
diferència entre els parlants més joves i el més grans que declaren 
mantenir-se parlant en castellà no arribaria a 1 punt percentual (i a més ho 
faria a favor dels més joves), mentre que la tendència a convergir al català 
seria només 9’4 punts superior entre els més joves (en relació amb els 
parlants de 65 anys o més), en contrast amb els 14’1 punts percentuals de 
diferència que registraven entre aquest dos grups d’edat pel que fa al 
comportament de convergència al castellà, i això malgrat l’escolarització 
en català. La tendència cap als usos bilingües, per tant, no és generalitzada, 
i es dóna sobretot en les generacions més joves i amb una vinculació més 
estreta amb el català, la qual cosa posa de manifest l’avenç constant del 
castellà com a llengua d’ús habitual en la societat catalana.  
 
La convergència lingüística al català, quan es dóna, és un comportament 
molt més habitual en entre la població autòctona que no en l’al·lòctona 
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(en el si de la qual es circumscriuen exclusivament els comportaments 
bel·ligerants contra l’ús del català). En això no hi hauria diferències 
significatives entre al·lòctons nascuts a l’estat Espanyols i nascuts fora. 

 
ELS MÒBILS I EL CATALÀ 
 
Coincidint amb l’esclat dels smartphones, l’EULP incorpora en la seua edició 
de 2018, la qüestió sobre quina llengua és la que s’usa en els missatges de 
mòbil (que cal entendre com a llengua dels missatges SMS, però també dels 
posts entrats en les xarxes socials, de les interaccions en xats i dels 
comentaris en els fòrums d’opinió, entre d’altres). Les respostes obtingudes 
són especialment negatives per al català i, tenint en compte la importància 
creixent d’aquests mitjans de comunicació, així com el protagonisme 
extraordinari que tenen entre els adolescents ja des d’edats molt 
primerenques, els usos que s’hi vinculen de centrar bona part de les 
preocupacions i dels esforços dels planificadors i dels qui s’amoïnen la 
revitalització de la llengua catalana. 
 
El percentatge de la població més gran de 15 anys que declara fer servir 
només o sobretot el català en els seus interaccions mitjançant smartphone 
no arriba a una quarta part del total (el 23’6%),47 mentre que l’ús exclusiu 
o majoritari del castellà en aquest àmbit s’enfila 43’2% del total (gairebé el 
48% si hi sumem el percentatge dels qui afirmem usar, paritàriament el 
castellà i una altra llengua diferent del català), restant els usos paritaris 
bilingües català/castellà limitats a un 13’5% de les interaccions. Seríem 
davant d’un àmbit en què l’ús del castellà dobla el del català i, per tant, 
davant d’un indicador que hauria de fer saltar totes les alarmes, sobretot 
tenint en compte, com ja hem dit, la seua gran influència, creixent i, a més, 
especialment important entre els joves. D’altra banda, si valorem la 
importància per ala comunicació interpersonal que cada cop més 
adquireixen aquests aparells, potser hauríem de qüestionar-nos, un cop 
més, i novament a la baixa, els percentatges de parlants que es declaren 
catalanoparlants habituals (que potser en declarar-s’hi pensen en 
situacions comunicatives diferents a les que tenen lloc mitjançant aparells 
electrònics, les quals, tanmateix, formen ja una part quantitativament 
important de les nostres interaccions lingüístiques quotidianes). 
 
A més, el problema adquireix un to encara més greu quan constatem que 
són justament els parlants de la franja entre 15 i 29 anys els qui recorren 
menys a usar el català amb el mòbil (2 punts percentuals per dessota de la 
mitjana),48 mentre que són els parlants de la franja entre 44 i 64 anys els 
qui en fan un us més alt (4 punts per sobre de la mitjana). Pel que fa als 
usos bilingües català/castellà, els parlants entre 15 i 29 anys declararien 

                                                           
47 Un irrellevant 0’4% declararia fer un ús paritari del català i d’una altra llengua diferent del castellà. 
         La majoria dels qui recorrerien al català en les seues interaccions mitjançant smartphone serien els parlants 
inicials de català i els qui, tenint aquesta llengua com a inicial o no, s’hi identifiquen. 
48 Un 1% més declaren fer servir, paritàriament, el català i un altra llengua diferent del castellà. 
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recórrer-hi en les seues interaccions mitjançant smartphone un 21’5% del 
total del rang d’edat (8 punts per sobre de la mitjana). Assistim, per tant, 
a la bilingüització, però sobretot ‒i és dramàtic‒, a l’abandonament del 
català pel castellà (i, correlativament, a la consolidació de l’ús del castellà 
i a l’allunyament respecte de la llengua catalana en el cas dels 
castellanoparlants inicials) en les comunicacions virtuals, un àmbit en què 
el caràcter sovint públic de la conversa i l’anonimat de si més no part dels 
interactuants potencien l’efecte negatiu de la tan ben establerta norma de 
conversió lingüística al castellà, a l’hora que en fan un medi en el qual el 
caràcter cada cop més pronunciat del castellà com a llengua franca i no 
marcada adquireix més rellevància.49 
 

Per suposat, el fet que la competència lingüística escrita en català sigui, de 
les quatre valorades aquella que assoleix registres més baixos, també 
influeix en el baix ús del català en els missatges de mòbil, però aquesta 
component no bastaria per si sola a explicar aquest fenomen, com es posa 
de manifest amb el fet que siguin, després dels més grans, justament els 
parlants més joves, la gran majoria d’ells escolaritzats en català, els qui 
menys ús habitual facin del català en aquest àmbit i els qui hi facin un ús 
més majoritari del castellà (el 43’6% dels parlants entre 15 i 29 anys, un 
percentatge al qual cal afegir un 6’4% que afirmen usar, paritàriament el 
castellà i una altra llengua diferent del català, cosa que situaria aquest grup 
2 punts percentuals per sobre de la mitjana i el faria arribar al 50% del total 
d’aquesta rang d’edat, encara per dessota del 55% a què aquesta conceptes 
ascendirien el rang d’edat immediatament superior). 
 

 
USOS LINGÜÍSTICS EN EL SECTOR SERVEIS 
 
Si ens centrem ara en les usos lingüístics que declaren les persones que 
treballen atenent al públic (ja sigui en el sector públic com en el privat), 
usos que es trobaran condicionat per la norma social de convergència al 
castellà, veurem que el 35’4% de la població ocupada en el sector 
respondria que fa servir sempre, o majoritàriament, el català (o el català i 
una altra llengua diferent del castellà) en la seua relació amb clients i 
usuaris, si bé l’ús exclusiu de la llengua restaria restringit a un terç del total. 
Pel que respectaria als usos bilingües equilibrats català/castellà, 
representarien el 30’2% del total, mentre que l’ús exclusiu o únic del 
castellà (o del castellà amb una altra llengua diferent del català) restaria 
una mica per sota, sobre el 30%.  Per la seua banda, els usos habituals 
d’altres llengües representarien només el 4’6% del total.  
 
Aquests comportaments lingüístics serien més favorables al català en els 
casos en què el treballador és d’origen autòcton. Aleshores l’ús exclusiu o 
majoritàriament del català en l’atenció al públic es dóna el 40’6% dels casos, 

                                                           
49 Quantes vegades els catalanoparlants habituals poden formular-se la qüestió si, en funció dels destinatari és 
o no convenient emprar el català, i quantes vegades s’arriba a formular la mateixa qüestió respecte al castellà, 
per part de castellanoparlants habituals? 
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mentre que els usos bilingües paritaris baixarien fins al 24% i els usos 
exclusius o majoritàries en castellà arribarien al 29% (només un punt per 
dessota de la mitjana general). Per contra, els treballadors al·lòctons 
incorporats al sector serveis a la comunitat autònoma de Catalunya farien 
un ús molt majoritari del castellà (el 56% en el cas dels nascuts fora de la CAC 
però a l’estat Espanyol, i el 62% en el cas dels nascut fora de l’estat). En 
aquest cas el català com a llengua d’interacció habitual restaria restringit al 
14’5% dels originaris de l’estat Espanyol (però no nascuts a la CAC) i a una 
mica més d’aquest percentatge pel que fa als nascuts fora de l’estat, mentre 
que els usos bilingües paritaris es trobarien per sobre d’aquests darrers i 
arribarien al 20% en el cas dels originaris de l’estat i al 8’6% en el cas dels 
nascuts a fora.50 
 
Tot plegat descriu un panorama en el sector serveis molt més favorable als 
usos bilingües que no el que indicarien els valors generals sobre la llengua 
habitual de la població. Aquesta variació, consistent a incrementar l’ús 
alternatiu del català i del castellà es faria a costa de l’ús exclusiu o 
majoritari de cada una d’aquestes dues llengües, sobretot, però a costa de 
l’ús exclusiu o majoritari del castellà (això darrer, com veurem, gràcies 
sobretot al paper del sector públic). En el sector serveis, es produeix un 
fenomen generalitzat de convergència lingüística amb l’interlocutor que, 
però, no resulta tan desfavorable al català com seria d’esperar si se seguís 
la norma social habitual (convergència asimètrica la castellà). Això cabria 
atribuir-ho, en base a les dades disponibles, a la més gran presència 
conferida al català en el sector públic, que dotaria la llengua del país d’una 
dimensió ambiental que contribuiria a activar la convergència lingüística al 
català. 
 

El comerç 
 
Quan es demana als usuaris per la llengua usada en el petit comerç veiem 
com gairebé el 38% respon que usa el català de manera habitual (una xifra 
que concorda amb el 35’4% dels treballadors del sector serveis que afirmen 
atendre en català habitualment), tanmateix, l’ús del castellà com a llengua 
habitual s’enfila al 42’6% (gairebé 13 punts per sobre del percentatge de 
treballadors del sector servei que declaraven usar el castellà habitualment) 
i els usos bilingues resten en poc més del 18%. Novament, també en aquest 
sector es nota una davallada de l’ús del català com a llengua exclusiva o 
majoritària (hauria caigut en un 20% en el transcurs dels darrers 15 anys) i 
l’increment de l’ús habitual del castellà (s’hauria enfilat una mica més del 
23%) i dels usos bilingües paritaris, que pràcticament s’haurien doblat. 
En el cas de les grans superfícies, el percentatge d’usuaris que afirmen 
relacionar-s’hi majoritàriament o exclusivament en català és del 33%, 
mentre que l’ús majoritari o exclusiu del castellà arriba al 46’4% i els usos 

                                                           
50 En aquest darrer grup cal destacar que un 10’5% declararia usar únicament o preferentment una llengua 
diferent del català o del castellà, molt per damunt del global dels usuaris que declararien usar habitualment una 
llengua diferent del català i del castellà en el petit comerç. Aquesta diferència posaria de manifest la importància 
d’aquesta ocupació entre els nouvinguts procedents de fora de l’estat Espanyol. 
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bilingües paritaris resten en un 18’7%, unes xifres més desfavorables al 
català que en cas del petit comerç i que, com en aquest, suposarien una 
davallada de l’ús de la llengua en el transcurs dels darrers 15 anys. Així, l’ús 
habitual del català en el sector hauria davallat, des de 2003, un 30%, 
mentre que els ús habitual del castellà s’hauria incrementat un 10’5% i els 
usos lingüístics paritaris serien un terç més alts en 2018 en relació amb 
2003. Sens dubte un dels sectors que més ha influït en la davallada de l’ús 
habitual en el sector serveis ha estat el de les grans superfícies, l’anonimat 
imperant en les quals afavoreix la tendència també incrementada que 
s’iniciïn les converses en castellà.51 Sembla clar, per tant,  que en l’àmbit de 
els grans superfícies la norma de convergència al castellà condueix a una 
disminució de l’ús habituals de català en no haver-hi cap factor  que la 
contraresti i en veure’s encara potenciada per la consideració que venedor 
ha de convergir a la llengua del client, pel coneixement implícit que el 
bilingüisme, entre la població catalana, és asimètric (i que no tots els qui 
saben parlar castellà saben parlar també català), per la presència d’una 
població flotant al·lòctona, pel paper del castellà com a llengua 
d’interposició (i, per tant, de relació amb el foraster i el turista) i per la cada 
cop més assentada consideració del castellà coma llengua franca i no 
marcada. Tots aquest factors tindrien, però un pes molt menor en l’àmbit 
del petit comerç, que mantindria un ús habitual del català molt més 
semblant al general i on l’increment dels usos bilingües que es dóna en tot 
el sector serveis es faria sobretot en detriment del castellà i de terceres 
llengües. Cap aventurar, a la vista d’això darrer, l’existència d’un ús més 
assertiu del català per part dels seus parlants habituals (investits de la 
condició de clients) en  la seua relació amb el petit comerç i, fins i tot, una 
activació del procés de convergència al castellà, potser potenciat per un 
major nombre de catalanoparlants habituals entre els petits comerciants. 

 
Serveis sanitaris 
 
L’EULP2018 recull dades sobre els usos lingüístics en diversos àmbits del 
sector serveis. Entre aquests àmbits, a més del comerç al detall, del qual ja 
hem parlat, hi ha el sanitari, en els indicadors del qual també ens aturem per 
la importància que aquest sector té en la vida dels individus, per la 
freqüència amb què s’hi recorre i per l’alta valoració que se’n fa, que fa 
raonable pensar que dels usos lingüístics prevalents en uns serveis tan 
valorats per la població serà inevitable que se’n derivin percepcions 
valoratives en relació amb les llengües emprades i al seu ús públic.  
Segons l’estudi analitzat, el 40% de la població més gran de 15 anys resident 
a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona usaria 
habitualment el català en la seua relació amb els serveis sanitaris (el 68% 
dels quals de manera exclusiva), un percentatge molt inferior al registrat 

                                                           
51 No disposem de dades per a confirmar-ho, però també és possible que sigui en els grans superfícies on es creïn 
més llocs de treballs que atreguin persones procedents de l’estat Espanyol i de fora de la comunitat autònoma 
de Catalunya, cosa que, sens dubte afavoriria l’ús del castellà, oimés tenint en compte que aquest grup de 

població seria la més procliu a iniciar converses en castellà i a no convergir amb el català. 
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en l’estudi de 2003, quan un 47’2 dels usuaris més grans de 15 anys 
afirmaven usar habitual el català en la seua relació amb aquests serveis (el 
81% dels quals de manera exclusiva), un molt notable descens de gairebé 
el 17’5%, especialment important en els usos exclusius, que haurien caigut 
en gairebé una tercera part. 
 
Per contra, els usos predominants del castellà haurien passat, en el 
transcurs dels darrers 15 anys, del 40’7% de 2003, al 45’2% de 2018,52 un 
increment de l’11%, registrat en una proporció molt semblant tant pel que 
fa a l’ús exclusiu (el 85% dels casos), com a l’ús combinat amb el català. 
 
Pel que fa als usos lingüístics percebuts com a bilingües català/castellà de 
manera paritària, també s’hi hauria registrat un increment, en aquest cas 
del 27%, arribant a representar aquest usos declarats el 14’5% del total a 
data de 2018. 
 
Pel que fa a la segmentació d’aquests usos per edats, podem veure que són 
els parlants més grans (que també són els qui freqüenten més els serveis 
sanitaris) els qui hi fan un major ús habitual, un ús que, tanmateix, és 
pràcticament igual a l’ús habitual declarat del castellà en la mateixa franja 
d’edat (43’8% en el primer cas, 45’2% en el segon), amb la diferència que, 
entre els qui declaren usar preferentment el català, l’ús exclusiu arribaria al 
77% dels casos, mentre que, entre els qui declaren usar preferentment el 
castellà aquest percentatge s’enfilaria al 93% del total. A continuació dels 
usuaris més grans serien els de la franja d’edat oposada, la dels parlants 
entre 15 i 29 anys els qui més declararien fer un ús habitual del català (així 
seria en el 40’2% dels casos, si bé l’ús exclusiu se situaria 11 punts 
percentuals per dessota del que en farien els parlants del grup de més edat: 
el 66% dels casos), mentre que seria també en aquesta rang d’edat on 
trobaríem el percentatge més alt d’individus que declararien fer un ús 
bilingüe català/castellà paritari en la seua relació amb el sector sanitari: el 
18%. En aquesta franja, l’ús habitual del castellà arribaria a un 40’8% (amb 
un ús exclusiu en el 77% dels casos). 
 
Aquestes dades apunten que el sector sanitari continua sent un àmbit del 
qual l’ús social de la llengua catalana rep un important suport, un suport que 
no troba en el sector privat de serveis (representat de manera significativa 
pels comerços). La pertinença de la major part dels serveis sanitari del nostre 
país al sector públic afavoreix l’ús del català en el seu si (com faran les 
oficines d’atenció al públic de la Generalitat i de l’Administració local), 
compensant en part els dèficits del sector privat, on predomina una lògica 
darwinista que perjudica la llengua més mal posicionada. Tanmateix no hem 
de perdre de vista que, en bona mesura, la posició encara significativa del 
català en les interaccions lingüístiques en l’àmbit sanitari descansaria en el 
pes dels usuaris de més edat que són, justament els qui més ús fan dels 

                                                           
52 Al qual caldria sumar encara un 0’2% de persones que declaren relacionar-se amb els serveis sanitària en 
castellà i amb alguna altra llengua diferent del català. 
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serveis mèdics53 i els qui, de totes les edats, fan un ús habitual més gran del 
català. Un altre factor a tenir en compte a l’hora de valorar les dades 
exposades és el nivell de formació mitjà dels treballadors del sector sanitari, 
que facilitaria llur domini el català i que, per tant, en poguessin fer un ús més 
alt,54 així com la tendència a mantenir, per part dels usuaris, els mateixos 
professionals de referència al llarg de tota la vida, cosa que el mateix sistema 
assistencial afavoreix i que contribueix al manteniment del comportament 
lingüístic, que aleshores es veuria menys afectat per al inseguretat lingüística 
que afavoreix el castellà en la mesura que està esdevenint la llengua franca 
de la població. 
 
La dada positiva enmig de la davallada general en l’ús del català i l’increment 
correlatiu de l’ús del castellà i, sobretot, dels usos percebuts com a bilingües 
català/castellà paritaris, seria la constatació que els parlants més joves de la 
població estudiada comportarien una recuperació de l’ús del català en el 
sector, respecte de les franges d’edat immediatament superiors, sense, 
però, arribar al que en fan els usuaris de la franja d’edat a partir de 65 anys, 
si bé aquesta recuperació no ho és tant pel que fa als usos exclusius. 

 
Els  serveis de l’Administració55 
 
Administració local i autonòmica 
 
Segons les dades de l’EULP2018, l’ús habitual del català és el comportament 
percentualment més alt en la relació amb l’Administració local a les 
províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Així, gairebé la meitat 
dels usuaris (el 47’5% del total), hi emprarien habitualment aquesta 
llengua (aproximadament el 80% de manera exclusiva), mentre que l’ús 
habitual del castellà suposaria més de 10 punts percentuals menys (el 
37’1% del total, majoritàriament amb un ús exclusiu d’aquesta llengua: en 
el 84% dels casos) i els usos bilingües català/castellà paritaris superarien 
per poc el 9%.56 Ajuntaments, diputacions, consells comarcals i empreses 
públiques de l’àmbit local serien, per tant, un altre factor d’importància a 
l’hora de mantenir l’ús púbic del català en el seu nivell mitjà actual. 
 

                                                           
53 Apuntem, però, per a no induir a error, que la freqüència amb la qual els usuaris de més edat recorren als 
serveis sanitaris no és estudiada en l’EULP20188, que es limita a registrar els usos lingüístics de la franja d’edat 
de parlants de 65 anys o més, estimada de manera proporcional al pes relatiu que aquests parlants tenen en la 
població en general, no en la població usuària del serveis mèdics. 
54 L’arribada, els darrers anys, al sistema sanitari català de professionals procedents de l’Amèrica llatina 
soscavaria, però, la confiança que podem dipositar en aquest factor. 
55 Les EULP dels anys 2003 i 2008 no contemplaven cap qüestió relacionada amb els usos lingüístics dels usuaris 
amb les oficines d’atenció al públic de l’Administració, per aquest motiu, en l’anàlisi que en fem, no hi incloem 
una valoració longitudinal (que només podríem fer en relació amb 2013). En qualsevol cas podríem assenyalar 
a un tendència generalitzada (al voltant del 10% d’increment), en les relacions en tots tres nivells de 
l’Administració, a l’augment dels usos bilingües partidaris i a la minva dels usos exclusius, tant en català com en 
castellà). 
56 Cal indicar que l’EULP2018 registra una mica més d’un 6% de la població més gran de 15 anys que empraria 
amb preferència una llengua diferent del català i del castellà en la seua relació amb l’Administració local. El 
percentatge corresponent a aquells de qui no consta la llengua de relació habitual amb aquest nivell de 
l’Administració s’aproxima al 7%. 
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Per edats, el grup en què l’ús habitual del català és inferior correspon la de 
la franja més gran dels parlants estudiats (65 anys o més), mentre que la 
franja més jove (entre 15 i 29 anys) declararia usar habitualment el català en 
el 47’9% dels casos (de manera exclusiva en el 75% d’aquest total) i fer un 
ús bilingüe paritari en  l’11’2% dels casos (més de 2 punts percentuals per 
sobre de la mitjana general: una mica més del 20% d’increment). En aquest 
rang d’edat l’ús habitual del castellà restaria en el 27% (10 punts per sota de 
la mitjana general, si bé es tracta d’una xifra matisable perquè l’estudi 
registra, en aquest punt de la llengua habitual de relació amb l’Administració 
local de la franja d’edat més jove un 12’5% de persones els usos lingüístics 
dels quals no consten). 
 
Pel que fa a les oficines de l’Administració autonòmica, les dades apunten 
a un ús del català com a llengua habitual, lleugerament inferior al registrat 
pel que fa l’Administració local, del 45’8% (que en el 82% dels casos seria 
exclusiu), mentre que els usos bilingües català/castellà paritaris arribarien 
al 7’8% (2 punts percentuals per dessota dels declarats en relació amb 
l’Administració local) i l’ús habitual del castellà se situaria en gairebé un 
34% (3 punts per sota de l’indicador corresponent en el cas de 
l’Administració local, i exclusiu en el 86% del casos). Aquests percentatges, 
però, serien qüestionables en la mesura que, en aquest apartat, troben un 
12’5% de la població els usos lingüístics de la qual no consten. Tot el que 
podríem dir, per tant, és que l’Administració autonòmica de la comunitat 
d’autònoma de Catalunya (CAC) representa, també, un factor important a 
l’hora de mantenir la presència pública del català i d’explicar els registres 
actuals, tot i que s’apunta la possibilitat que en aquest paper sigui superada 
per l’Administració local. 
 
Per franges d’edat l’única gran diferència en relació amb el comportament 
lingüístic dels usuaris amb l’Administració autonòmica és la tendència a la 
disminució de l’ús habitual del castellà com més jove s’és (9 punts 
percentuals menys en la franja entre 15 i 29 anys respecte a la franja de 65 
anys o més) i a l’increment dels usos combinats i bilingües paritaris. 
Tanmateix es fa difícil assegurar res en aquest punt atesa la importància dels 
percentatges de població el comportament lingüístic de la qual en relació 
amb l’administració autonòmica no consten (un 17’6% en la franja més jove, 
i un 7%, un 10% i un 19%, en, progressivament, en la resta de franges d’edat).  
 
Administració estatal 
 
Si els serveis públics locals i autonòmics la presència del castellà és molt alta, 
en els serveis estatals ho és encara més, fins a esdevenir clarament 
majoritària i a fer-ho en uns percentatges força superiors als que ostenta el 
català respecte al castellà en els dos casos anteriors. Així, en aquest cas, l’ús 
habitual declarat del català seria del 33’6% (només exclusiu en el 60% dels 
casos), mentre que l’ús habitual del castellà arribaria a gairebé el 48% 
(exclusiu en el 81% dels casos) i els usos declarats bilingües català/castellà 
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paritaris suposarien el 13’6% del total.57 Com veiem, en l’àmbit de 
l’Administració estatal, l’ús del català experimenta registres semblants als 
que vèiem en el comerç de gran superfície i que col·labora, per tant, al fet 
que els registres globals no siguin més alts. En aquest cas la percepció que 
l’estat és hostil a la llengua natural del país pot contribuir a que molts 
parlants ja no provin d’usar-la. Un altre factor que sens dubte influeix en els 
percentatges d’ús del català en l’Administració estatal seria l’elevada 
presència de funcionaris no capacitat per a atendre l’usuari en aquesta 
llengua i el caràcter  dominant del castellà com a llengua ambiental en 
aquesta mena d’establiments. 
 
Per edats s’apunta, de manera general, a un increment dels usos bilingües 
com més jove és el parlant, increment que s’alimentaria principalment de la 
davallada de l’ús del castellà, que també perd percentatge de manera 
significativa com a llengua d’ús exclusiu. 

 
Conclusions 
 

La comparació longitudinal de les dades proporciones per la sèrie d’enquestes d’usos 
lingüístics (EULP) posa de manifest que, la tendència a la convergència lingüística al 
castellà en converses inicialment bilingües o en el tracte amb desconeguts, afermada ja 
fa temps, lluny d’afeblir-se es consolida i avança (el percentatge dels qui ja la seguien 
s’hauria incrementat un terç el darrers 15 anys arribant al 75% dels parlants que es 
trobarien en aquesta situació), i això especialment entre els parlants més joves (en aquest 
cas la convergència la castellà seria la norma per a gairebé el 83% dels casos). Si això li 
sumem que la possibilitat contrària, és a dir, la convergència cap al català quan 
l’interlocutor respon en aquesta llengua, davalla dràsticament (un 40% en quinze anys) 
alhora que es dobla de manera el percentatge dels qui afirmen no adreçar-se mai en català 
a ningú per sistema, el resultat és la disminució de parlants habituals de llengua catalana 
(deixant els qui farien un ús actiu pràcticament exclusiu del català en proporcions molt 
baixes, inferiors al 25%), i l’increment, sobretot a costa seua, dels qui declararien usos 
bilingües català/castellà paritaris. 
 
Tanmateix, les dades indiquen també que si les converses s’iniciessin sistemàticament en 
català, o si es respongués sistemàticament en català a un interlocutor que se’n hagués 
adreçat en castellà, la tendència àmpliament majoritària seria mantenir la conversa cap 
al català o convergir cap a aquesta llengua (de fet, gairebé el 80% dels qui afirmen fer 
servir aquesta llengua declaren la seua predisposició a fer-jo), la qual cosa mostra que la 
regla de convergència al català es manté sobretot pel suport inercial, i en cap cas actiu, 
de la majoria dels parlants, de manera que revertir la situació no hauria de ser difícil amb 
una política adequada encaminada a aconseguir-ho, una política que destaqués el valor 
afegit que el fet de parlar habitualment, per norma, en català Catalunya. 
 
Mentre això no passi, la tendència convergidora al castellà, cada cop més generalitzada, 
contribueix a caracteritzar aquesta llengua com la comuna i de trobada, és a dir, com a 
llengua franca no marcada. Així, convergir al castellà, en haver esdevingut la norma 
general, no connotaria res a propòsit de qui ho fa, mentre que, no convergir connotaria 
ideològicament el parlant, una conseqüència implícita, aquesta, de la norma de 
convergència, que ajudaria a retroalimentar-la. 
 

                                                           
57 Apuntem que el percentatge de població els usos lingüístics de la qual en la seua relació l`àmbit de 
l’Administració estatal no consta és del 6’7%. 
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Si valorem la presència d’interaccions en català en l’àmbit virtual (un àmbit en el qual el 
caràcter sovint públic de la conversa i l’anonimat de si més no part dels interactuants 
potencien l’efecte negatiu de la tan ben establerta norma de conversió lingüística al 
castellà, a l’hora que en fan un medi en el qual el caràcter cada cop més pronunciat del 
castellà com a llengua franca i no marcada adquireix més rellevància) constatem un 
procés accelerat la bilingüització, especialment important pel que fa ales generacions més 
joves, però també a un procés no vist en altres dimensions sociolingüístiques 
d’abandonament del català pel castellà (i, correlativament, a la consolidació de l’ús del 
castellà i a l’allunyament respecte de la llengua catalana en el cas dels castellanoparlants 
inicials). L’EULP2018, el primer del seguit d’estudis que incorpora la qüestió sobre l’ús del 
català en els missatges tramesos mitjançant un dispositiu de telefonia mòbil, registra que 
el percentatge de la població més gran de 15 anys que declara fer servir només o sobretot 
el català en aquesta mena d’interaccions no arriba a una quarta part del total (el 23’6%), 
i és encara 2 punts inferiors en la franja dels parlants entre 15 anys i 29, mentre que, en 
aquesta mateixa franja els usos bilingües català/castellà paritaris estarien 8 punts per 
sobre de la mitjana corresponent i els qui declararien usar majoritàriament el castellà 
arribarien al 50% (si hi sumem els qui afirmen fer-hi servir, paritàriament, el castellà i una 
altra llengua diferent del català). 
 
Les coses serien molt diferents pel que fa als usos lingüístics en el sector serveis molt més 
favorable als usos bilingües (que es trobarien al voltant del 30% del total dels casos) que 
no el que indicarien els valors generals sobre la llengua habitual de la població. Aquesta 
variació, consistent a incrementar l’ús alternatiu del català i del castellà es faria a costa 
de l’ús exclusiu o majoritari de cada una d’aquestes dues llengües, sobretot, però a costa 
de l’ús exclusiu o majoritari del castellà (això darrer, com veurem, gràcies sobretot al 
paper del sector públic). En el sector serveis, es produeix un fenomen generalitzat de 
convergència lingüística amb l’interlocutor que, però, no resulta tan desfavorable al català 
com seria d’esperar si se seguís la norma social habitual (convergència asimètrica la 
castellà). Això cabria atribuir-ho, en base a les dades disponibles, a la més gran presència 
conferida al català en el sector públic, que dotaria la llengua del país d’una dimensió 
ambiental que contribuiria a activar la convergència lingüística al català. Sigui com sigui, i 
en marc general de davallada d’usos del català, en aquest àmbit del sector serveis l’ús 
habitual d’aquesta llengua hauria experimentat un descens del 20% en els darrers 15 anys, 
mentre que l’ús del castellà hi hauria augmentat. 
 
Un dels sectors que més ha influït en la davallada de l’ús habitual en el sector serveis ha 
estat el de les grans superfícies (aquí l’ús habitual del català hauria experimentat una 
davallada del 30%), on l’anonimat imperant en les quals afavoreix la tendència també 
incrementada que s’iniciïn les converses en castellà (l’ús habitual del català hi resta reduït 
al 33% dels casos ‒quan la mitjana del sector serveis és del 35’4%‒, mentre que els usos 
bilingües ascendeixen fins la 19%). Sembla clar, per tant,  que en l’àmbit de els grans 
superfícies la norma de convergència al castellà condueix a una disminució de l’ús 
habituals de català en no haver-hi cap factor  que la contraresti i en veure’s encara 
potenciada per la consideració que venedor ha de convergir a la llengua del client, pel 
coneixement implícit que el bilingüisme, entre la població catalana, és asimètric (i que no 
tots els qui saben parlar castellà saben parlar també català), per la presència d’una 
població flotant al·lòctona, pel paper del castellà com a llengua d’interposició (i, per tant, 
de relació amb el foraster i el turista) i per la cada cop més assentada consideració del 
castellà coma llengua franca i no marcada. Tots aquest factors tindrien, però un pes molt 
menor en l’àmbit del petit comerç, que mantindria un ús habitual del català (38% del 
total) molt més semblant al general i on l’increment dels usos bilingües (que aquí arribaria 
al 18%) que es dóna en tot el sector serveis es faria sobretot en detriment del castellà i de 
terceres llengües.  
 
En relació amb el usos en el sector sanitari cal qui que aquest continua sent un àmbit del 
qual l’ús social de la llengua catalana rep un important suport (40% d’ús habitual del 
català i 14’5% d’usos bilingüe paritaris). La pertinença de la major part dels serveis sanitari 
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del nostre país al sector públic afavoreix l’ús del català en el seu si (com faran les oficines 
d’atenció al públic de la Generalitat i de l’Administració local), compensant en part els 
dèficits del sector privat, on predomina una lògica darwinista que perjudica la llengua més 
mal posicionada. Coherentment amb això, el més grans suports a l’ús públic del català en 
el sector serveis serien l’Administració pública local i autonòmica, on les els percentatges 
d’ús habitual del català arribarien, respectivament, al 47’5% i a gairebé el 46%. Per contra, 
el l’Administració de l’estat registra percentatges d’ús semblants als de eles grans 
superfícies comercials. En el cas de l’Administració no podem realitzar comparacions més 
enllà del 2013 perquè el sector no s’incloïa en el qüestionari de les EULP anteriors (en 
relació amb el 2013 cal dir que s’ha experimentat, en tots tres nivells de l’Administració) 
un increment dels usos bilingües al voltant del 10%. 
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FITXA 5 
 
 

• El fenomen de la convergència lingüística al castellà, és a dir, la tendència dels 
catalanoparlants habituals a convergir cap a la llengua del seu interlocutor quan aquest 
els respon en castellà, o fins i tot, de manera preventiva, quan no saben en quina llengua 
els respondrà o quan, en usos públics o en línia, quan no coneixen els seus interlocutors 
(i podríem afegir-hi encara la tendència mostrada pels catalanoparlants a adreçar-se en 
castellà a un interlocutor l’aspecte del qual els fa pensar en té origen al·lòcton, o a 
adreçar-s’hi igualment en castellà quan, malgrat rebre resposta en català, troben que 
l’accent de l’interlocutor denota un origen foraster) té un efecte directe en la disminució 
efectiva de catalanoparlants habituals i en l’increment de parlants bilingües habituals 
català/castellà, i podria influir en el nombre de persones que acaben identificant-se amb 
la llengua natural del país. De fet, fins i tot podríem pensar que, no sols facilita que molts 
catalanoparlants efectius abandonin l’ús habitual de la llengua, alhora que evita que 
molts catalanoparlants potencials mai no arribin a fer el pas a un ús habitual de la 
llengua, sinó que podríem aventurar que esdevindria una raó ‒en determinats àmbits 
territorials prou decisiva‒ que explicaria el fet que una mica més del 4% dels 
catalanoparlants inicials hagin esdevingut castellanoparlants habituals. 

 

• Els qui declaren no començar mai les converses en llengua catalana constituirien gairebé 
el 27% de la població més gran de 15 resident a la comunitat autònoma de Catalunya 
(CAC), mentre que aquells que declararien fer-ho sempre restarien una mica més de 3 
punts percentuals per dessota, en un 23’6%. Entre tots dos grups se situaria gairebé un 
30% que declararia iniciar les converses sovint en català i un 18’2% que declararia fer-
ho poques vegades.  

 

• Entre la població autòctona, aquells que declaren iniciar les converses sempre en català 
serien gairebé el 40%, i si a aquest percentatge hi suméssim els qui declararien fer-ho 
sovint arribarien fins a una mica més del 73%.  

 

• Entre la població autòctona el percentatge dels qui declaren iniciar les converses sempre 
o gairebé sempre en un altra llengua no superaria el 25% de la població (autòctona) més 
gran de 15 anys. Pel que fa a la població al·lòctona, els qui declararien iniciar sempre les 
converses en català es trobarien entre el 5% i el 6%, mentre que els que declararien fer-
ho sovint es trobarien sobre el 17%, destacant en ambdós casos el procedents de la 
restat de l’Estat per sobre dels procedents de fora d’ell.  

 

• entre els parlants més grans la tendència a iniciar les converses sempre en català és més 
del doble que entre els més joves de la població estudiada. Així, entre els parlants entre 
15 i 29 anys, el 39% declaren iniciar les converses sovint en català, metre que aquesta 
xifra cau fins al 18% (21 punts percentuals) entre els parlants de 65 anys i més. Pel que 
fa als qui declaren no començar mai o gairebé mai una conversa en català, els 
percentatges seguirien el mateix patró, passant, els qui declaren no començar mai una 
conversa en català, de poc més del 17% en la franja entre 15 i 29 anys a una mica més 
del 34% en la franja de més edat, mentre que els qui declaren iniciar “poques vegades” 
una conversa en català serien gairebé el 10% entre els parlants de més edat, i el 25’3% 
entre els parlants més joves.  

 

• En el transcurs dels darrers 15 anys, el percentatge de parlants que declaren mantenir-
se usant el català quan el seu interlocutor els respon en castellà ha davallat en un terç, 
alhora que s’ha incrementat en un terç els qui declaren no adreçar-se mai en català a 
ningú en un 6’2%. Paral·lelament, els qui declaren no convergir mai al català han crescut 
en un 40% (fins al 13’3% del total de la població estudiada).  
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• Més del 75% dels parlants estudiats declaren convergir cap al castellà quan, després 
d’iniciar una conversa en català, el seu interlocutor els respon en aquella llengua.  

 

• Les persones que declaren usar sempre el català i mantenir-se en aquest ús sumen, l’any 
2018, aproximadament 303.000 persones (una mica més del 95% de les quals 
autòctones i cap d’elles, en principi, originària de l’estat Espanyol però de fora de la CAC, 
tot i que l’existència d’un percentatge d’una mica més del 21% de la població d’aquest 
origen el capteniment de les quals indica l’EULP2018 que no consta, fa que agafem 
aquesta dada amb pinces). Per contra hi hauria una mica més de 470.000 persones que 
es mantindrien sempre en l’ús del castellà (el 37’5% autòctones, el 34’5% procedent de 
l’estat Espanyol i el 28% nascudes fora de l’estat). 

 

• La norma de convergència és més habitual com més jove és el parlant. Així, mentre seria 
convergir seria l’habitual en el 68’5% dels parlants de 65 anys o més, entre els parlants 
entre 15 i 29 anys ho seria en el 81’6% dels casos, mentre que correlativament, la 
fidelitat a la llengua catalana arribaria al 19% dels més grans, però només es donaria 
entre el 9’3% dels més joves. 

 

• La tendència a convergir al català seria només 9’4 punts superior entre els més joves (en 
relació amb els parlants de 65 anys o més), en contrast amb els 14’1 punts percentuals 
de diferència que registraven entre aquest dos grups d’edat pel que fa al comportament 
de convergència al castellà, i això malgrat l’escolarització en català.  

 

• La tendència cap als usos bilingües, per tant, no és generalitzada, i es dóna sobretot en 
les generacions més joves i amb una vinculació més estreta amb el català, la qual cosa 
posa de manifest l’avenç constant del castellà com a llengua d’ús habitual en la societat 
catalana. 

 

• Pel que fa als parlants que iniciarien una conversa en castellà amb un interlocutor que 
els respondria en català, els qui declararien convergir cap al català serien el 79% (questes 
xifres, però, serien referides només als qui declaren saber usar el català i estar disposats 
a fer-ho, una xifra que oscil·laria entre el 89% de la població i el 91% del total).  

 

• La convergència lingüística al català, quan es dóna, és un comportament molt més 
habitual en entre la població autòctona que no en l’al·lòctona (en el si de la qual es 
circumscriuen exclusivament els comportaments bel·ligerants contra l’ús del català).  

 

• El percentatge de la població més gran de 15 anys que declara fer servir només o 
sobretot el català en els seus interaccions mitjançant smartphone no arriba a una quarta 
part del total (el 23’6%), mentre que l’ús exclusiu o majoritari del castellà en aquest 
àmbit s’enfila 43’2% del total (gairebé el 48% si hi sumem el percentatge dels qui 
afirmem usar, paritàriament el castellà i una altra llengua diferent del català), restant 
els usos paritaris bilingües català/castellà limitats a un 13’5% de les interaccions.  

 

• Són els parlants de la franja entre 15 i 29 anys els qui recorren menys a usar el català 
amb el mòbil (2 punts percentuals per dessota de la mitjana), mentre que són els 
parlants de la franja entre 44 i 64 anys els qui en fan un us més alt (4 punts per sobre de 
la mitjana). Pel que fa als usos bilingües català/castellà, els parlants entre 15 i 29 anys 
declararien fer recórrer-hi en les seues interaccions mitjançant smartphone un 21’5 del 
total del rang d’edat (8 punts per sobre de la mitjana).  

 

• Els parlants més joves (franja entre 15 i 29 anys), la gran majoria d’ells escolaritzats en 
català, recorren a l’ús habitual del castellà en eles seues comunicacions mitjançant un 
dispositiu de telefonia mòbil del castellà (el 43’6%, un percentatge al qual cal afegir un 
6’4% que afirmen usar, paritàriament el castellà i una altra llengua diferent del català, 



                                  FITXES I RESUMS ANALÍTICS SOBRE L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ (EULP) 2018 

 

 
61 

 

cosa que situaria aquest grup 2 punts percentuals per sobre de la mitjana i el faria arribar 
al 50% del total d’aquesta rang d’edat). 

 

• Assistim, per tant, a la bilingüització, però sobretot a l’abandonament del català pel 
castellà (i, correlativament, a la consolidació de l’ús del castellà i a l’allunyament 
respecte de la llengua catalana en el cas dels castellanoparlants inicials) en les 
comunicacions virtuals. 

 

• El 35’4% de la població ocupada en el sector serveis respondria que fa servir sempre, o 
majoritàriament, el català (o el català i una altra llengua diferent del castellà) en la seua 
relació amb clients i usuaris, si bé l’ús exclusiu de la llengua restaria restringit a un terç 
del total.  

 

• En el sector serveis els usos bilingües equilibrats català/castellà, representarien el 30’2% 
del total, mentre que l’ús exclusiu o únic del castellà (o del castellà amb una altra llengua 
diferent del català) restaria una mica per sota, sobre el 30%.  

 

• En el sector serveis el panorama lingüístic és molt més favorable als usos bilingües que 
no el que indicarien els valors generals sobre la llengua habitual de la població. Aquesta 
variació, consistent a incrementar l’ús alternatiu del català i del castellà es faria a costa 
de l’ús exclusiu o majoritari de cada una d’aquestes dues llengües, sobretot, però a costa 
de l’ús exclusiu o majoritari del castellà (això darrer gràcies sobretot al paper del sector 
públic). 

 

• En el sector serveis, es produeix un fenomen generalitzat de convergència lingüística 
amb l’interlocutor que, però, no resulta tan desfavorable al català com seria d’esperar 
si se seguís la norma social habitual (convergència asimètrica la castellà).  

 

• Pel que fa a la llengua usada pels usuaris en la seua relació amb el petit comerç gairebé 
el 38% usa el català de manera habitual. L’ús del castellà com a llengua habitual dels 
usuaris amb el petit comerç s’enfila al 42’6% i els usos bilingues resten en poc més del 
18%.  

 

• El sector del petit comerç registra una davallada de l’ús del català com a llengua 
exclusiva o majoritària (hauria caigut en un 20% en el transcurs dels darrers 15 anys) i 
l’increment de l’ús habitual del castellà (s’hauria enfilat una mica més del 23%) i dels 
usos bilingües paritaris, que pràcticament s’haurien doblat. 

 

• En el cas de les grans superfícies, el percentatge d’usuaris que afirmen relacionar-s’hi 
majoritàriament o exclusivament en català és del 33%, mentre que l’ús majoritari o 
exclusiu del castellà arriba al 46’4% i els usos bilingües paritaris resten en un 18’7%, unes 
xifres més desfavorables al català que en cas del petit comerç. 

 

• La davallada, en el transcurs dels darrers 15 anys, en l’ús habitual del català per part dels 
usuaris en al seua relació amb el comerç en grans superfícies representaria un 30%, 
mentre que els ús habitual del castellà s’hauria incrementat un 10’5% i els usos 
lingüístics paritaris serien un terç més alts en 2018 en relació amb 2003.  

 

• El 40% de la població més gran de 15 anys resident a les províncies de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona usaria habitualment el català en la seua relació amb els serveis 
sanitaris (el 68% dels quals de manera exclusiva), un percentatge molt inferior al 
registrat en l’estudi de 2003, quan un 47’2 dels usuaris més grans de 15 anys afirmaven 
usar habitual el català en la seua relació amb aquests serveis (el 81% dels quals de 
manera exclusiva), un molt notable descens de gairebé el 17’5%, especialment 
important en els usos exclusius, que haurien caigut en gairebé una tercera part. 
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• Durant els darrers 15 anys, els usos predominants del castellà en la relació dels usuaris 
amb els professionals del sector sanitari haurien passat del 40’7% de 2003, al 45’2% de 
2018, un increment de l’11%, registrat en una proporció molt semblant tant pel que fa 
a l’ús exclusiu (el 85% dels casos), com a l’ús combinat amb el català. 

 

• Pel que fa als usos lingüístics percebuts com a bilingües català/castellà de manera 
paritària, també s’hi hauria registrat un increment, en aquest cas del 27%, arribant a 
representar aquest usos declarats el 14’5% del total a data de 2018. 

 

• L’ús habitual del català és el comportament percentualment més alt en la relació amb 
l’Administració local a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Així, 
gairebé la meitat dels usuaris (el 47’5% del total), hi emprarien habitualment aquesta 
llengua (aproximadament el 80% de manera exclusiva), mentre que l’ús habitual del 
castellà suposaria més de 10 punts percentuals menys (el 37’1% del total, 
majoritàriament amb un ús exclusiu d’aquesta llengua: en el 84% dels casos) i els usos 
bilingües català/castellà paritaris superarien per poc el 9%. 

 

• Pel que fa a les oficines de l’Administració autonòmica, les dades apunten a un ús del 
català com a llengua habitual, lleugerament inferior al registrat pel que fa 
l’Administració local, del 45’8% (que en el 82% dels casos seria exclusiu), mentre que els 
usos bilingües català/castellà paritaris arribarien al 7’8% (2 punts percentuals per 
dessota dels declarats en relació amb l’Administració local) i l’ús habitual del castellà se 
situaria en gairebé un 34% (3 punts per sota de l’indicador corresponent en el cas de 
l’Administració local, i exclusiu en el 86% del casos).  

 

• L’ús habitual declarat del català seria del 33’6% (només exclusiu en el 60% dels casos), 
mentre que l’ús habitual del castellà arribaria a gairebé el 48% (exclusiu en el 81% dels 
casos) i els usos declarats bilingües català/castellà paritaris suposarien el 13’6% del 
total.  
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RESUM 6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USOS LINGÜÍSTICS AMB ELS COMPANYS 
D’ESTUDI I ELS COMPANYS DE FEINA A LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 
(CAC) 

 
LA LLENGUA DE RELACIÓ AMB ELS COMPANYS D’ESTUDIS 
 
Si en l’EULP2003 el percentatge de persones que declaraven parlar 
habitualment en català amb els companys d’estudis sumava un 43’4% del 
total (el 60% dels quals afirmava fer-ho de manera exclusiva), en 
l’EULP2018 aquest percentatge davalla fins al 36’3% (només un 50% del 
quals usaria el català de manera exclusiva), és a dir, un 16% menys. Per 
contra l’ús habitual del castellà en aquest context hauria passat del 31’8% 
(amb un 65% d’usos exclusius), al 32’8% (amb un 60% d’usos exclusius), un 
lleu increment de poc més del 3%, mentre que els usos bilingües 
català/castellà paritaris s’haurien mantingut en el 19’1%, sent la gran 
novetat la irrupció d’un 7’7% que declararia usar habitualment altres 
llengües (un 3’3%) o fer usos bilingües paritaris de català i una altra llengua 
diferent del castellà (gairebé el 2%) , o de castellà i una altra llengua 
diferent del català (un 2’5%). 
 
Resumint aquestes dades podem concloure que el català representa la 
llengua de referència en la relació amb els companys d’estudis per als 
38’2% de la població estudiantil, mentre que el castellà ho és ja per a un 
35’3%. La distància entre totes dues llengües s’hauria reduït, per tant, de 
4’5 punts percentuals en 2003, a poc menys de 3 punts en 2018, 
esdevenint, a més, entre els catalanoparlants habituals, els usos combinats 
serien més freqüents que no els exclusius, cosa que no hauria passat en el 
cas dels castellanoparlants habituals. En general, la llengua de relació amb 
els companys d’estudis hauria experimentat un moviment cap als usos 
múltiples i certa castellanització, alhora que hauria contemplat la irrupció 
de terceres llengües com a llengües de relació habitual en un percentatge, 
però, baix, tot i que no obviable. Tot això en detriment de l’ús del català, 
que també hauria reculat en l’ambient escolar (malgrat que se suposa que 
el català és la llengua normal ‒única o habitual, en funció dels nivells 
educatius‒ d’instrucció i la de referència de l’ensenyament a Catalunya) 
fins a situar-se en nivells d’ús molt semblants als del conjunt de la població 
(i només lleugerament per damunt d’aquests).58 

                                                           
58 És conegut que en un recent estudi de l’entitat Plataforma per la Llengua (Informecat. 50 dades sobre la 
llengua catalana, ja esmentat anteriorment) aquestes dades són encara matisades a la baixa pel que a la 
població que encara no és estudiada en l’EULP2018, és a dir, els menors de 15 anys. Així, l’estudi d’aquesta 
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Els qui més farien ús de la llengua catalana de manera habitual entre els 
companys d’estudis serien els parlants autòctons (en un 42’6%, la meitat 
dels quals declararien fer-ne un ús exclusiu), que també serien els que més 
usos paritaris català/castellà o català/una altra llengua diferent del castellà 
farien (un 20’7% i un 2’3% respectivament), mentre que l’ús habitual o 
exclusiu d’altres llengües o combinacions de llengües restaria, entre aquests 
parlants, relegat al 34’4% (el 76% dels quals farien ús habitual del castellà, 
majoritàriament de manera exclusiva). Per contra, entre els estudiants 
al·lòctons procedents del fora de l’estat Espanyol (una bona part d’ells 
procedents de l’Amèrica llatina), el percentatge d’ús del català com a llengua 
habitual és molt baix (aproximadament d’un 19% del total dels casos, el 50% 
de manera exclusiva), predominant-hi un ús habitual del castellà del 50’5% 
(exclusiu en el 67% dels casos), més de 17 punts superior al percentatge 
mitjà d’ús habitual d’aquesta llengua en la població estudiantil general, al 
qual encara caldria afegir un 8’5% més que declararien usar habitualment el 
castellà amb una altra llengua diferent del català en la seua relació amb els 
companys d’estudis.59 Es posa de manifest, per tant, que el sistema 
estudiantil català no és realment útil per a la socialització en la llengua 
natural del país de la població nouvinguda. Pel que faria als estudiants amb 
al·lòctons però originaris de l’estat Espanyol les dades disponibles no serien 
concloents però apuntarien a una tendència massiva (gairebé unànime) a 
usar, de manera exclusiva, el castellà. 

 
LA LLENGUA DE RELACIÓ AMB ELS COMPANYS DE FEINA 
 
Pel que fa a la llengua de relació habitual amb els companys de feina el 
castellà manté un clar avantatge sobre el català: 30’4% d’ús habitual del 
català (un ús exclusiu en el 50% dels casos), davant d’un 39’2% d’ús 
habitual del castellà (un ús exclusiu en el 66% dels casos), al qual cal sumar 
un 2’8% que declararia usar habitualment de manera paritària el castellà i 
una altra llengua diferent del català. Per la seua banda, els usos bilingües 
català/castellà paritaris representarien un 20’2%.60 L’ús del català amb els 
companys de feina es trobaria, per tant, clarament per dessota de l’ús 

                                                           
entitat estableix només serien en català el 24’3% de els converses a l’hora de pati entre en el cas dels estudiants 
d’ensenyaments obligatoris. Un percentatge que s’apujaria al 35% (ara sí, proper al que estableix l’EULP2018) 
entre els estudiants de primària, però que entre els estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
davallaria a només un 14’6%. Coherentment amb això, l’EULP2018 constata que entre la població estudiantil 
entre 15 i 29 anys (el rang d’edat més jove estudiat i també el que inclou un més gran nombre d’estudiants) els 
registren són els més desfavorables al català: poc més del 36% d’ús habitual d’aquesta llengua (només un 43% 
dels quals declararien fer-ne un ús exclusiu), davant d’un 34’6% que declararien usar habitualment el castellà 
(el 45% de manera exclusiva) i un percentatge d’usos bilingües català/castellà paritaris d’una mica més del 20% 
(el poc més del 9% restant seria per als estudiants que es relacionarien amb els seus companys majoritàriament 
en altres llengües o en català o castellà i una altra llengua diferent d’aquestes). 
    Apuntem també que, segons el mateix estudi de Plataforma per la Llengua, només el 10% de les tesis doctorals 
a les universitats de la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) serien redactades en català. 
59 Els usos bilingües català/castellà paritaris entre els estudiants al·lòctons amb famílies procedents de fora de 
l’estat Espanyol restarien en el 15’4%, 3’7 punts percentuals per dessota de la mitjana general d’usos bilingües 
català/castellà paritaris de la població estudiantil en general a la CAC. 
60 L’ús d’altres llengües diferents del català i del castellà en la relació habitual amb els companys de feina 
representaria un 4% del total dels casos. 
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declarat amb els clients i usuaris en el sector serveis, però també per 
dessota del percentatge d’ús habitual general. Això posaria de manifest 
que l’accés al treball, fora del sector dels serveis ja no representaria un 
factor d’impuls de la socialització en llengua catalana (cosa que encara sí 
que representaria el sistema educatiu ‒comparant els percentatges de 
parlants inicials i habituals de català de la franja d’edat més jove estudiada 
en l’EULP amb les d’ús habitual del català amb els companys d’estudis 
dintre de la mateixa franja‒, si bé el paper de l’escola restaria cada cop més 
restringit a permetre l’adquisició del codi lingüístic, tot i que això també 
inevitablement amb certes limitacions atès que, en molts de casos, no es 
faria un ús efectiu del codi adquirit, cosa que en dificultaria el domini i en 
rebaixaria la qualitat). 
 
Aquests percentatges implicarien una davallada de l’ús del català els 
darrers 15 anys en què podem suposar ha influït l’arribada massiva, en 
aquest període de temps, de treballadors immigrants que en la seua 
immensa majoria s’han socialitzat en llengua castellana.61 Així, en relació 
amb els percentatges registrats en l’EULP2003, l’ús habitual del català amb 
els companys de feina ha davallat un 25%, mentre que l’ús habitual del 
castellà s’ha incrementat en un 11% i els usos bilingües català/castellà 
paritaris s’haurien mantingut iguals. A més, dintre dels usos majoritaris en 
català, els usos exclusius haurien davallat en un 20%, mentre que en el cas 
de l’ús habitual del castellà aquest descens en l’ús exclusiu no hauria 
arribat al 4%. Més usos bilingües, més usos d’altres llengües i més ús del 
castellà, o el que és el mateix: un increment de l’ús absolut del castellà i 
irrupció de noves llengües de relació, en detriment de manera gairebé 
exclusiva del català. 
 
Un altre cop, la franja d’edat que declara un ús menor del català amb els 
companys de feina és la més jove (entre 15 i  29 anys), on el percentatge 
d’ús habitual de la llengua del país és un 7’5% inferior a la mitjana d’ús 
general en aquest àmbit, mentre que el castellà hi és un 6% inferior, els 
usos bilingües català/castellà paritaris hi creixen un 9% i irromp almenys62 
un 7% d’ús habitual d’altres llengües, que es mantindrà en les següents 
franges d’edat. 
 
Com era d’esperar són els treballadors autòctons aquells que fan un ús més 
alt del  català amb el seus companys de treball, el 40’6% (el 50% de manera 
exclusiva), davant del 39% que declaren relacionar-s’hi habitualment en 
castellà (el 61% dels quals de manera exclusiva) i el 24% que declaren usos 
bilingües català/castellà paritaris. Aquestes xifres comparades amb les de 
parlants habituals de català d’origen autòcton, posen de manifest que, pel 
que fa a aquests parlants autòctons, l’accés a la feina, lluny de representar 

                                                           
61 La població activa a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) ha passat del representar 3.282.100 persones el quart 
trimestre de 2002 a ser de 3.842.500 persones el quart trimestre de 2018 (dades de l’Enquesta de Població) activa, EPA, 
recollides per l’Idescat i disponibles a: https://www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=ic0700&dt=20024&x=12&y=11. 
Un increment en xifres absolutes de més de 560.000 persones. 
62 Trobem en aquesta franja un 4% d’usos que no consten. 
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un estímul per a la socialització en català o resultar neutre en aquest sentit, 
implica un estímul cap a la socialització en llengua castellana, cosa que 
també passaria, paradoxalment, amb el sistema educatiu (i que ens 
obligaria, potser, a introduir-hi canvis, sempre cercant enfortir el català en 
comptes de diluir-lo en un multilingüisme d’aparador que tendeix a 
concretar-se en més ús del castellà). 
 
L’ús habitual dels català per a relacionar-se amb els companys de feina per 
part dels treballadors al·lòctons seria gairebé testimonial (d’un 14’5% per als 
treballadors procedents de fora de la CAC però originaris de l’estat Espanyol, 
i de poc més del 7% per als treballadors originaris de fora de l’estat, en tots 
dos casos un 50% de caràcter exclusiu), mentre que l’ús habitual del castellà 
seria clarament majoritari (56% en el cas dels treballadors al·lòctons 
procedents de la restat de l’estat ‒exclusiu en un 76%‒ dels casos, i de fins 
al 62% ‒exclusiu fins al 81% dels casos‒ en el cas dels treballadors originaris 
de fora de l’estat, entre els quals, a més, un 10’5% declararien recórrer a 
usos bilingües paritaris de castellà i una altra llengua diferent del català).63 
Pel que fa als usos bilingües català/castellà paritaris se situarien sobre el 20% 
en el cas dels treballadors originaris de la resta de l’estat i no arribarien al 
9% el cas dels treballadors originaris de fora d’aquest. 

 
Conclusions 
 

La llengua de relació amb els companys d’estudis a la comunitat autònoma de Catalunya 
hauria experimentat un moviment cap als usos múltiples i certa castellanització, alhora 
que hauria contemplat la irrupció de terceres llengües com a llengües de relació habitual 
en un percentatge, però, baix, tot i que no obviable. Tot això en detriment de l’ús del 
català, que també hauria reculat en l’ambient escolar (malgrat que se suposa que el català 
és la llengua normal ‒única o habitual, en funció dels nivells educatius‒ d’instrucció i la 
de referència de l’ensenyament a Catalunya) fins a situar-se en nivells d’ús molt semblants 
als del conjunt de la població (i només lleugerament per damunt d’aquests). Les dades, 
que resulten especialment preocupants entre els estudiants del rang d’edat més jove 
(entre 15 i 29 anys), on de fet es troba el gruix de la població estudiantil, demostren també 
que el sistema educatiu fracassa a l’hora de socialitzar en català la població nouvinguda, 
que serà la que mostraria uns percentatges d’ús del català com a llengua habitual de 
relació amb els companys d’estudis més baixos (gairebé testimonials). Apuntem encara 
que les dades recentment fetes públiques en l’Informecat de Plataforma de la llengua de 
2019 rebaixen per als estudiants menors de 15 anys el percentatge d’ús habitual de la 
llengua catalana (i fins i tot dels usos bilingües), en una tendència en què la baixa natalitat 
dels parlants autòctons segurament hi juga un paper important. 
Pel que fa a la llengua de relació habitual amb els companys de feina el castellà manté un 
clar avantatge sobre el català de gairebé 9 punts percentuals (al qual cal sumar un 2’8% 
que declararia usar habitualment de manera paritària el castellà i una altra llengua 

                                                           
63 Per tant, els treballadors al·lòctons d’origen estranger recorrerien menys al català que a les seues llengües 
inicials diferents del castellà. Entre aquest treballadors el recurs castellà com a llengua de relació amb l’entorn 
de treball seria pràcticament general (una adopció del castellà en què també hi tindria molt a veure la tendència 
dels catalanoparlants habituals a adreçar-se sistemàticament en castellà als nouvinguts, reforçada per la norma 
de convergència al castellà en el cas que el nouvingut tingui aquesta llengua com a inicial). La combinació de la 
consideració del castellà de llengua d’interposició, juntament amb el seu caràcter de llengua d’identificació de 
l’estat i la norma social de convergència la castellà haurien resultat letals per a la integració a la catalanofonia 
dels parlants inicials de llengües diferents del castellà arribats en la darrera onada immigratòria (i que, és clar, 
inclou moltes persones vingudes d’Amèrica llatina).  
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diferent del català), mentre que els usos bilingües català/castellà paritaris representarien 
arribarien a un 20%. Si ens centrem en els treballadors al·lòctons nouvinguts en la darrera 
gran onada immigratòria veurem que els usos habituals de català per a relacionar-se amb 
els companys de feina serien fins i tot menors a l’ús que fan de les seues llengües inicials 
diferents del castellà). Aquestes dades, encara més baixes si ens centrem en la franja 
d’edat estudiada més jove (entre 15 i 29 anys) posarien de manifest que l’accés al treball, 
fora del sector dels serveis, ja no representaria un factor d’impuls de la socialització en 
llengua catalana, cosa que encara sí que representaria encara el sistema educatiu ‒si 
comparem els percentatges de parlants inicials i habituals de català de la franja d’edat 
més jove estudiada en l’EULP amb les d’ús habituals del català amb els companys 
d’estudis dintre de la mateixa franja‒, tot i que el paper de l’escola restaria cada cop més 
restringit a permetre l’adquisició del codi lingüístic.  
 
Tanmateix, si comparem les xifres sobre ús habitual del català com a llengua de relació 
amb els companys d’estudis i els de feina amb les de parlants habituals de català d’origen 
autòcton, descobrirem que, pel que fa a aquests parlants, tant l’accés a la feina com el 
pas pel sistema educatiu, lluny de representar un estímul per a la socialització en català o 
resultar neutre en aquest sentit, implica un estímul cap a la socialització en llengua 
castellana, cosa que, si més no en el cas del sistema educatiu faria aconsellable la 
introducció de canvis que cerquessin l’enfortiment del català (i cap cas diluir-lo en un 
multilingüisme d’aparador que tendeix a concretar-se en més ús del castellà). 
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FITXA 6 
 
 

• Mentre en l’EULP2003 el percentatge de persones que declaraven parlar habitualment 
en català amb els companys d’estudis sumava un 43’4% del total (el 60% dels quals 
afirmava fer-ho de manera exclusiva), en l’EULP2018 aquest percentatge davalla fins 
al 36’3% (només un 50% del quals usaria el català de manera exclusiva), és a dir, un 
16% menys.  

 

• En 15 anys l’ús habitual del castellà amb els companys d’estudis hauria passat del 
31’8% (amb un 65% d’usos exclusius), al 32’8% (amb un 60% d’usos exclusius), un lleu 
increment de poc més del 3%, mentre que els usos bilingües català/castellà paritaris 
s’haurien mantingut en el 19’1%, sent la gran novetat la irrupció d’un 7’7% que 
declararia usar habitualment altres llengües (un 3’3%) o fer usos bilingües paritaris de 
català i una altra llengua diferent del castellà (gairebé el 2%) , o de castellà i una altra 
llengua diferent del català (un 2’5%). 

 

• El català representa la llengua de referència en la relació amb els companys d’estudis 
per als 38’2% de la població estudiantil, mentre que el castellà ho és ja per a un 35’3%. 

 

• En àmbit dels companys d’estudis, els usos combinats són més freqüents entre els 
catalanoparlants habituals que no els exclusius, cosa que no passaria en el cas dels 
castellanoparlants habituals. La llengua de relació amb els companys d’estudis hauria 
experimentat un moviment cap als usos múltiples i certa castellanització, sempre en 
detriment de l’ús del català, que també hauria reculat en l’ambient escolar. 

 

• El sistema estudiantil català no és realment útil per a la socialització en la llengua 
natural del país de la població nouvinguda.  

 

• Els estudiants al·lòctons però originaris de l’estat Espanyol les dades disponibles 
apunten a una tendència massiva (gairebé unànime) a usar, de manera exclusiva, el 
castellà. 

 

• Pel que fa a la llengua de relació habitual amb els companys de feina el castellà manté 
un clar avantatge sobre el català: 30’4% d’ús habitual del català (un ús exclusiu en el 
50% dels casos), davant d’un 39’2% d’ús habitual del castellà (un ús exclusiu en el 66% 
dels casos), al qual cal sumar un 2’8% que declararia usar habitualment de manera 
paritària el castellà i una altra llengua diferent del català. Per la seua banda, els usos 
bilingües català/castellà paritaris representarien un 20’2%. 

 

• L’accés al treball, fora del sector dels serveis ja no representaria un factor d’impuls de 
la socialització en llengua catalana (cosa que encara sí que representaria el sistema 
educatiu, si bé el paper de l’escola restaria cada cop més restringit a permetre 
l’adquisició del codi lingüístic). 

 

• En relació amb els percentatges registrats en l’EULP2003, l’ús habitual del català amb 
els companys de feina ha davallat un 25%, mentre que l’ús habitual del castellà s’ha 
incrementat en un 11% i els usos bilingües català/castellà paritaris s’haurien 
mantingut iguals. A més, dintre dels usos majoritaris en català, els usos exclusius 
haurien davallat en un 20%, mentre que en el cas de l’ús habitual del castellà aquest 
descens en l’ús exclusiu no hauria arribat al 4%.  

 

• Es detecta en l’àmbit de relació amb els companys de feina un increment dels usos 
bilingües i de l’ús del castellà. En definitiva: un increment de l’ús absolut del castellà (i 
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irrupció de noves llengües de relació), en detriment de manera gairebé exclusiva del 
català. 

 

• La franja d’edat que declara un ús menor del català amb els companys de feina és la 
més jove (entre 15 i  29 anys), on el percentatge d’ús habitual de la llengua del país és 
un 7’5% inferior a la mitjana d’ús general en aquest àmbit, mentre que el castellà hi és 
un 6% inferior, els usos bilingües català/castellà paritaris hi creixen un 9% i irromp 
almenys un 7% d’ús habitual d’altres llengües, que es mantindrà en les següents 
franges d’edat. 

 

• Pel que fa als parlants autòctons, l’accés a la feina, lluny de representar un estímul per 
a la socialització en català o resultar neutre en aquest sentit, implica un estímul cap a 
la socialització en llengua castellana. Així mateix passaria també, paradoxalment, en 
el sistema educatiu. 
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RESUM 7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USOS LINGÜÍSTICS AMB ELS AMICS SEGONS 
A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE 
CATALUNYA (CAC) 
 

 
Un àmbit d’ús destacat a l’hora valorar la vitalitat i les perspectives de futur 
d’una llengua és el de les relacions amb els amics (entre els quals sovint es 
trobarà parella). Aquest és un àmbit estudiat en la sèrie de les EULP des de 
2003, que ens proporciona un altre cop dades clarament a la baixa en 
relació amb l‘ús de la llengua catalana. Així, mentre en l’estudi de 2003 el 
català era la llengua d’ús habitual en les relacions entre amics en un 39% 
dels casos (en exclusiva en el 57% d’ells), en l’estudi de 2018 ho és per a un 
percentatge d’escassament el 30% (a més a més ara en exclusiva només 
per als 34% del total dels casos), mentre que el castellà ha passat en 15 
anys a ser la llengua de relació habitual en una mica més del 40%, a ser-ho 
en el 43%, un increment del 7% (si bé ho és en exclusiva en el 67% dels 
casos, un percentatge gairebé idèntic al de 2003, que era del 69%). A 
aquest ús habitual del castellà caldria sumar-hi el 5% de la població que 
declara relacionar-se amb els seus amics en castellà i en una altra llengua 
diferent del català.64 Per la seua banda els usos bilingües català/castellà 
paritaris s’haurien incrementat en només una mica més del 3% els darrers 
15 anys, arribant a representar el 18’3% en 2018. L’altra dada a tenir en 
compte és la irrupció de gairebé un 4% de la població que afirma 
relacionar-se amb les seues amistats només en una o més d’una llengua 
diferents, en tot cas, del català i del castellà.  
 
Molts més usos combinats i paritaris de català i castellà, increment també 
dels l’ús habitual del castellà i aparició d’un percentatge petit de persones 
que declararien fer servir habitualment d’altres llengües en aquest àmbit, 
en què la davallada de l’ús habitual del català ha estat de més del 23%, 
havent-se passat de gairebé 2.195.000 persones que es relacionarien amb 
les amistats habitualment en català a només 1.905.000, ni més ni menys 
que 400.000 menys que les declararien que el català seria la seua llengua 
habitual, una contradicció flagrant que representaria una esmena a la 
totalitat de la dada sobre llengua habitual i que mostraria la veritable 
magnitud del desastre sociolingüístic que tenim al davant.65 En qualsevol 

                                                           
64 Els qui s’hi relacionarien en català i, en la mateixa mesura en una altra llengua diferent del castellà suposarien 
un irrellevant 0’3% del total. 
65 Un panorama semblant apunten les dades sobre usos lingüístics amb els veïns, que assenyalen un ús habitual 
del català de poc més del 31% davant d’ús habitual del castellà de gairebé el 48% i d’uns usos bilingües 
català/castellà paritaris al voltant del 17%, que representarien, respectivament, en relació amb el 2003, un 
descens del 17% per al català i un increment de gairebé el 9% per al castellà, mentre que els usos bilingües es 
mantindrien estables. Aquestes dades coincideixen amb les assenyales per a les relacions amb les amistats (amb 
una mica més d’estabilitat per al català, cosa que s’explicaria fàcilment pel fet que la relació amb els veïns seria 
més estable per trobar-se lligada, en part, a la propietat immobiliària). En xifres absolutes, la davallada en aquest 
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cas, és clar que en l’àmbit de les relacions d’amistat el català ha caigut en 
picat els darrers 15, havent estat substituït pel castellà i, fins i tot (potser de 
manera només provisional) per altres llengües.  
 
La cosa és encara més greu si ens fixem en els percentatges de les franges 
d’edat més jove (entre 15 i 29 anys i del 30 anys als 44), en els quals els 
percentatges de parlants que declararien relacionar-se amb les seues 
amistats habitualment en llengua catalana serien, respectivament, de poc 
més del 27% i 24% (amb uns usos exclusius del català del 38% i del 35’5% 
respectivament), mentre que els usos bilingües català/castellà paritaris 
ascendirien, en el primer grup, a gairebé el 20% dels casos, mentre que l’ús 
habitual del castellà (o del castellà i una altra llengua diferent del català) 
arribaria a una mica més del 47’5% del casos en aquesta franja més jove i 
al 52’5% en la immediatament superior, unes xifres que, definitivament, 
fan pensar en un procés de substitució lingüística.66 
 
Acabem assenyalant que les dades són una mica millor entre els parlants 
autòctons, entre els quals l’ús habitual del català en aquest àmbit és d’un 
poc més del 45’5% (exclusius també en un 45’5% del casos), mentre que els 
usos bilingües català/castellà paritaris superarien el 22% i les usos 
majoritaris del castellà restarien en un 29’5% (exclusius en el 47% dels 
casos). La població al·lòctona procedent de fora de l’estat Espanyol 
pràcticament no usaria gens el català en les seues relacions d’amistat (ho 
faria només un 4% dels casos, i encara majoritàriament en usos 
combinats), mentre que habitualment usaria el castellà (o el castellà en 
combinació amb una altra llengua diferent del català) en un altíssim 73’5% 
dels casos. En aquest grup, l’ús habitual en l’àmbit de les amistats d’altres 
llengües diferents dels català i del castellà (que arribaria a una mica més 
del 13% dels casos, més del triple que l’ús habitual del català) seria fins i 
tot superior al dels usos bilingües català/castellà paritaris (que no 
arribarien al 7’5% del total). Potser als catalans els agrada acollir, però 
sembla clar que no els agrada relacionar-se amb les persones acollides, si 
més no els agrada fer-ho en la llengua del país.  
 
Pel que fa als parlants al·lòctons procedents de la resta de l’estat, l’ús 
habitual que fan del castellà en les seues relacions d’amistat s’aproparia al 
80%, presentant uns usos bilingües català/castellà paritaris del 18% i 
deixant el català com a llengua de relació habitual amb els amics en un 
testimonial 8’4%. Aquí, la norma de convergència lingüística al castellà es 
fa notar en tota la seua força i contundència. 

Conclusions 
 

                                                           
cas hauria estat de gairebé 150.000 parlants, i la diferència amb la xifra absoluta de parlants que es declaren 
com a catalanoparlants habituals seria de poc menys de 320.000 persones.  
66 En el cas del usos lingüístics declarats amb els veïns observem la mateixa pauta: 30% d’ús habitual del català 
i 47’5% d’ús habitual amb el castellà en la franja entre 15 i 29 anys, i 26’5% d’ús habitual del català per un 51% 
d’ús habitual del castellà en la franja immediatament superior (entre 30 i 44 anys). Els usos bilingües en ambdós 
casos es trobarien, novament, al voltant del 17%. 
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Especialment reveladors són els usos lingüístics declarats amb les amistats, un àmbit 
especialment important per a avaluar la vitalitat i les possibilitats de futur d’una llengua. 
En aquest punt les dades són demolidores. La davallada en xifres relatives de l’ús habitual 
del català en l’entorn de les amistats ha caigut, des de 2003, en més d’un 23% (passant, a 
més a més, a ser aquest ús habitual del català majoritari en la seua versió d’usos 
combinats, quan fa 15 anys era majoritari en el seu ús exclusiu), però allò més cridaner de 
tot és el fet que aquesta caiguda ha significat una disminució en la xifra absoluta dels 
parlants que declaren relacionar-se amb els seus amics en català de 290.000 parlants, que 
situarien aquest grup, l’any 2018, en només 1.905.000 persones  ni més ni menys que 
400.000 menys que les declararien que el català seria la seua llengua habitual, una 
contradicció flagrant que corroboraria l’anàlisi dels usos lingüístics habituals declarats 
amb els veïns i que representaria una esmena a la totalitat de la dada sobre llengua 
habitual i que mostraria la veritable magnitud del desastre sociolingüístic que tenim al 
davant. En qualsevol cas, és clar que en l’àmbit de les relacions d’amistat el català ha 
caigut en picat els darrers 15, havent estat substituït pel castellà i, fins i tot (potser de 
manera només provisional) per altres llengües. 
 
La cosa és encara més greu si ens fixem en els percentatges de les franges d’edat més jove 
(entre 15 i 29 anys i del 30 anys als 44), en els quals els percentatges de parlants que 
declararien relacionar-se amb les seues amistats habitualment en llengua catalana serien, 
respectivament, de poc més del 27% i 24%, mentre que els usos bilingües català/castellà 
paritaris ascendirien, en el primer grup a gairebé el 20% dels casos. Per la seua banda, l’ús 
habitual del castellà (o del castellà i una altra llengua diferent del català) arribaria a una 
mica més del 47’5% del casos en aquesta franja més jove i al 52’5% en la immediatament 
superior, unes xifres que, definitivament, fan pensar en un procés de substitució 
lingüística. 
 
Fem notar per últim que la població al·lòctona procedent de fora de l’estat Espanyol 
pràcticament no usaria gens el català en les seues relacions d’amistat (ho faria només un 
4% dels casos, i encara majoritàriament en usos combinats), mentre que habitualment 
usaria el castellà (o el castellà en combinació amb una altra llengua diferent del català) en 
un altíssim 73’5% dels casos. En aquest grup l’ús habitual en l’àmbit de les amistats 
d’altres llengües diferents dels català i del castellà (que arribaria a una mica més del 13% 
dels casos, més del triple que l’ús habitual del català) seria fins i tot superior al dels usos 
bilingües català/castellà paritaris (que no arribarien al 7’5% del total). Potser als catalans 
els agrada acollir, però sembla clar que no els agrada relacionar-se amb les persones 
acollides, si més no no els agrada fer-ho en la llengua del país.  
 
Pel que fa als parlants al·lòctons procedents de la resta de l’estat, l’ús habitual que fan 
del castellà en les seues relacions d’amistat s’aproparia al 80%, presentant uns usos 
bilingües català/castellà paritaris del 18% i deixant el català com a llengua de relació 
habitual amb els amics en un testimonial 8’4%. Aquí, la norma de convergència lingüística 
al castellà es fa notar en tota la seua força i contundència. 
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FITXA 7 
 
• Mentre en l’estudi de 2003 el català era la llengua d’ús habitual en les relacions entre 

amics en un 39% dels casos (en exclusiva en el 57% d’ells), en l’estudi de 2018 ho és 
per a un percentatge d’escassament el 30% (a més a més ara en exclusiva només per 
als 34% del total dels casos). 

 

• la davallada de l’ús habitual del català com a llengua de relació amb les amistats ha 
estat de més del 23%, havent-se passat de gairebé 2.195.000 persones que es 
relacionarien amb les amistats habitualment en català a només 1.905.000, cosa que 
representa 400.000 menys que les declararien que el català seria la seua llengua 
habitual. 

 

• El castellà ha passat en 15 anys a ser la llengua de relació habitual amb les amistats en 
una mica més del 40%, a ser-ho en el 43%, un increment del 7% (si bé ho és en exclusiva 
en el 67% dels casos, un percentatge gairebé idèntic al de 2003, que era del 69%).  

 

• En aquest àmbit, els usos bilingües català/castellà paritaris s’haurien incrementat en 
només una mica més del 3% els darrers 15 anys, arribant a representar el 18’3% en 
2018. 

 

• Gairebé un 4% de la població que afirmaria relacionar-se amb les seues amistats 
només en una o més d’una llengua diferents, en tot cas, del català i del castellà.  

 

• Si ens fixem en els percentatges de les franges d’edat més jove (entre 15 i 29 anys i del 
30 anys als 44) els percentatges de parlants que declararien relacionar-se amb les 
seues amistats habitualment en llengua catalana serien, respectivament, de poc més 
del 27% i 24% (amb uns usos exclusius del català del 38% i del 35’5% respectivament), 
mentre que els usos bilingües català/castellà paritaris ascendirien, en el primer grup, 
a gairebé el 20% dels casos, mentre que l’ús habitual del castellà (o del castellà i una 
altra llengua diferent del català) arribaria a una mica més del 47’5% del casos en 
aquesta franja més jove i al 52’5% en la immediatament superior. 

 

• Les dades sobre usos lingüístics amb els veïns assenyalen un ús habitual del català de 
poc més del 31% davant d’ús habitual del castellà de gairebé el 48% i d’uns usos 
bilingües català/castellà paritaris al voltant del 17%, que representarien, 
respectivament, en relació amb el 2003, un descens del 17% per al català i un 
increment de gairebé el 9% per al castellà, mentre que els usos bilingües es 
mantindrien estables.  

 

• Els usos lingüístics declarats amb els veïns en la franja d’edat més jove (entre 15 i 29 
anys) registren 30% d’ús habitual del català i 47’5% d’ús habitual amb el castellà en la 
franja entre 15 i 29 anys, i 26’5% d’ús habitual del català per un 51% d’ús habitual del 
castellà en la franja immediatament superior (entre 30 i 44 anys). Els usos bilingües en 
ambdós casos es trobarien, novament, al voltant del 17%. 

 

• La població al·lòctona procedent de fora de l’estat Espanyol pràcticament no usaria 
gens el català en les seues relacions d’amistat (ho faria només un 4% dels casos, i 
encara majoritàriament en usos combinats), mentre que habitualment usaria el 
castellà (o el castellà en combinació amb una altra llengua diferent del català) en un 
73’5% dels casos. En aquest grup, l’ús habitual en l’àmbit de les amistats d’altres 
llengües diferents dels català i del castellà (que arribaria a una mica més del 13% dels 
casos, més del triple que l’ús habitual del català) seria fins i tot superior al dels usos 
bilingües català/castellà paritaris (que no arribarien al 7’5% del total).  
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• Pel que fa als parlants al·lòctons procedents de la resta de l’estat, l’ús habitual que fan 
del castellà en les seues relacions d’amistat s’aproparia al 80%, presentant uns usos 
bilingües català/castellà paritaris del 18% i deixant el català com a llengua de relació 
habitual amb els amics en un testimonial 8’4%.  
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RESUM 8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTITUD CAP A LA LLENGUA NATURAL DEL 
PAÍS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE 
CATALUNYA (CAC) 
 

 
Voldria fer un aclariment a propòsit de la terminologia valorativa emprada en aquest resum. 
 

La qüestió analitzada en aquest punt fa referència a la llengua que a l’entrevistat li agradaria 
de parlar en el futur (se sobreentén que de continuar residint en territori català). En cap cas 
no es demana a ningú, directament i obertament, per l’estatut que s’estimaria més per a la 
llengua catalana. En conseqüència, entre les respostes possibles a la qüestió formulada no 
n’apareix cap que permeti declarar a l’enquestat si s'estima més que el català tingui, en el 
territori de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, un estatut sociopolític 
equivalent al que el castellà té en les províncies en què administrativament s’estructura el 
seu domini lingüístic a l’estat Espanyol (províncies on és l’única llengua oficialment 
reconeguda, una llengua que ningú no pot obviar i aquella cap a la qual convergeixen tots 
els parlants). (De fet, les respostes possibles a la pregunta eren:  “només en català”, “més 
en català que en castellà”, “ambdues”, “més català que castellà”, “només castellà”, “només 
en altres llengües”, “català i altres llengües”, “castellà i altres llengües”, “altres 
combinacions de llengües”, “no consta”.) Tanmateix, ha estat traslladant a actituds 
sociopolítiques que he organitzat i interpretat les respostes obtingudes en l’estudi. Si ho he 
fet així és perquè aquest trasllat des de l'expectativa d'usos lingüístics futurs al capteniment 
sobre l'estatut de les diverses llengües en contacte al territori de la CAC em sembla 
imprescindible si el que realment volem aclarir aquí és l'actitud dels entrevistats cap a la 
llengua (que seria justament és allò que cerca aquest apartat de l'EULP de dilucidar). És més, 
sembla totalment adequat per a conèixer el capteniment dels declarants sobre la vitalitat i 
l'estatut que consideren que ha de tenir la llengua catalana en el seu mateix domini 
lingüístic demanar-los, tal com es fa en l'enquesta, sobre les seues preferències en relació 
amb l'ús futur de la llengua en comptes de demanar-los directament sobre aquella vitalitat 
i estatut, perquè és d'esperar que, amb un acostament indirecte que ens permeti inferir el 
seu pensament en aquest punt, obtindrem respostes més sinceres. El nostre exercici de 
translació d'expectatives d'ús a expectatives sociopolítiques apareix, per tant, com a 
perfectament pertinent, tant des del punt de vista significatiu com del metodològic. 
 

Dit això, però, encara em restaria justificar per què he considerat les diverses respostes 
indicatives de sengles actituds concretes cap a la llengua i el seu estatut sociopolític.  
 

L’EULP 2018 proporciona un percentatge baix però significatiu de persones que declaren 
que, en un futur, voldrien parlar només castellà o castellà conjuntament amb alguna altra 
llengua que no fos el català. Així mateix hi apareix un altre contingent de persones que 
matisen aquesta postura i responen que la seua aspiració és a poder parlar preferentment 
en castellà. Traduïts aquests percentatges a xifres absolutes, el resultat fa certa angúnia, 
perquè ens permet parlar de gairebé un milió de persones més grans de 15 anys residents 
a Catalunya que aspiren a no tenir el català en el seu capital lingüístic o a tenir-lo com un 
codi sense ús efectiu o amb un ús secundari reduït. En aquest cas m'ha semblat lícit 
concloure que les respostes denoten un clar menyspreu per la llengua o, si us ho estimeu 
més, un rebuig declarat a adoptar el català com a llengua d’ús.  
 
Inicialment vaig fer correspondre aquestes actituds a les següents: els qui voldrien no haver 
d’usar gaire el català s'estarien mostrant favorables que aquesta llengua tingués un caràcter 
residual en la part territori del seu domini lingüístic estudiada, mentre que els qui 
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declararien no voler-lo fer servir gens estarien mostrant un rebuig encara més gran que 
seria compatible amb la voluntat de veure'l extingit. Amb quin dret vaig establir aquestes 
equivalències? Amb el dret que m’atorgava la consideració que ningú no podria optar per 
declarar la seua voluntat en relació amb l’ús personal del català a què aspira sense donar 
per descomptat l’existència d’un entorn lingüístic que possibilités aquesta voluntat d’ús 
declarat i que comportés per a aquesta llengua determinades conseqüències. Així, si algú 
declara aspirar a no usar gaire el català podem pensar, lícitament, que aspira que en l’entorn 
sociolingüístic resti residualitzat i, anàlogament, aquell que diu aspirar a viure 
exclusivament en castellà, o si més no, a viure sense haver d’usar gens el català, és lícit que 
considerem que aspira a un entorn sociolingüístic on el català no sigui present (i que, per 
tant, n’hagi senzillament desaparegut o s’hagi llatinitzat, com ha passat amb el gaèlic 
irlandès a Irlanda, per exemple).  
 

Ara bé, se'm podia acusar, amb versemblança, d'estar sobreinterpretant en establir aquest 
equivalències, perquè podria ser, perfectament, que aquell que manifestés voler mantenir-
se del tot o gairebé del tot al marge del català en realitat pensés que això seria possible amb 
l'existència d'una comunitat lingüística catalana, tolerada, sempre i que aquesta comunitat 
lingüística no li representés cap o gairebé cap obligació. En aquest cas, la persona que 
declarés voler mantenir-se al marge del català -del seu ús- en realitat no aspiraria a una més 
gran minorització i encara menys a l'extinció de la comunitat lingüística. Certament, això en 
realitat no té sentit des d'un punt de vista sociolingüístic, perquè seria una aposta conscient 
pel bilingüisme social asimètric que, com ens consta, condueix a l'extinció de la llengua 
subordinada, és a dir, de la llengua en què no es troba bilingüitzada tota la societat. Però 
d'això darrer no tindria per què saber-ho l'entrevistat. Admeto aquesta interpretació, i això 
em va dur a renunciar aquí a atribuir una voluntat implícita de veure residualitzada i 
extingida la llengua a aquell qui declara preferir un futur en què pogués mantenir-se, del tot 
o essencialment, al marge del seu ús actiu. Al cap i al fi, declarar que no es vol parlar el 
català, no implica necessàriament no voler entendre'l i, per tant, negar també la possibilitat 
de mantenir converses bilingües. En realitat, l'única actitud que podria atribuir-se amb 
veritable sentit als qui manifesten aquesta voluntat seria la de voler mantenir el caràcter 
marginal del català en el sentit de voler que l'ús d'aquesta llengua mai no arribés a un punt 
que els obligués a aprendre'l i emprar-lo.  
 

I no obstant, em costa no trobar aquesta darrera interpretació, tot i raonable, massa 
prudent, i insatisfactòria.  
 

La trobo insatisfactòria perquè, si bé la qüestió formulada en l'enquesta fa estrictament 
referència explícita a la llengua en què agradaria a l'entrevistat de parlar en el futur, no 
deixa de ser forçat considerar que una actitud contrària a parlar el català (i hem de suposar 
que també a escriure'l) es consideri aproblemàticament compatible amb un actitud oberta 
al fet que altres el parlin i en facin un ús ple, i això perquè, al cap i al fi, com menys 
residualitzat estigués el català, menys probable seria que la preferència expressada pogués 
fer-se realitat. En realitat seria justament per a separar la voluntat expressada d'usar 
preferentment el castellà del desig implícit de residualització del català (una residualització 
definitiva) que caldria fer un exercici de sobreinterpretació. Pensar que l'actitud 
manifestada per aquests enquestats és compatible amb l'existència d'una comunitat 
catalanoparlant àmplia i sense limitacions establertes a priori sembla impossible. Com més 
català, més difícil li resultaria a qui volgués evitar emprar-lo de prescindir-ne.   
 

Sigui com sigui, la meua voluntat és ser honest en tot moment i, per tant, no puc passar per 
alt que m'adono que la interpretació inicial en termes de preferències sociopolítiques no 
era acurada, perquè l'actitud declarada no les implicava necessàriament. Així que he decidit 
revisar aquest resum, deixar de parlar de voluntat d'extinció i fins i tot de voluntat de 
residualització, i limitar-me a a fer referència a l'aposta per un tractament asimètric 
favorable al castellà, que associo, això sí, a la voluntat de minorització. Considero que, 
després de l'acabat de dir, aquesta equivalència queda plenament justificada (si més no, 
més justificada que cap altra). 
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Diguem per últim que algú podria pensar que potser hi ha actituds que donen per bona la 
minorització de la llengua, però que tanmateix qui respon podria ser que no en fos 
conscient. Em costa d’admetre-ho, tenint en compte que l’enquestat fa una declaració 
explícita i que té al davant d’altres possibles respostes que apunten en sentit contrari a 
aquella per la qual ha optat, i que l’haurien d’ajudar a entendre què realment implica allò 
que està dient, però potser també hauríem d'admetre aquesta nova objecció. Ara bé, tot i 
que no seria descartable que l'enquestat no fos conscient de les implicacions de la seua 
resposta, a nosaltres ens tocarà ser-ho. És veritat que no podem excloure la possibilitat que 
l'entrevistat respongui la pregunta que se li fa sense pensar-hi gaire, i considerar que, 
d'haver-hi reflexionat i haver entès les implicacions de la seua resposta, potser hagués dit 
una altra cosa. Efectivament podríem pensar-ho... però no crec que tinguem cap dret a fer-
ho. L'honestedat i la racionalitat se li suposen al declarant, i si no és així, cap enquesta no 
val res.  
 

Pel que fa al cas contrari, és a dir al de la traducció que faig de l’afirmació de la preferència 
manifestada per un percentatge dels entrevistats a parlar només català en el futur en el 
sentit que aquests enquestats, en respondre d'aquesta manera, estarien manifestant la 
seua aspiració que el català gaudís, en el seu domini històric, del mateix estatut que el 
castellà ja gaudeix en el seu, em sembla que no li cal gaire explicació. Aquest entrevistats 
saben prou bé les limitacions a què s’enfronta el català en el seu mateix domini lingüístic i 
aquestes limitacions, que contrasten amb el seu desig manifest (permanentment frustrat), 
han de fer-los conscients que, parlar només en català en un futur exigeix un canvi 
sociopolític en el sentit apuntat. 
 

Dit això, ja podem continuar. 

 
És interessant de revisar l’actitud que adopta la població estudiada sobre el 
paper que hauria de tenir la llengua catalana en el seu mateix domini 
lingüístic, perquè és reveladora de la valoració que se’n fa i del capteniment 
que pot esperar-se davant de qualsevol iniciativa revitalitzadora. En aquest 
sentit cal destacar que no arriba al 30% del total de la població resident a 
la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) més gran de 15 anys el 
percentatge dels qui creuen que el català hauria de tenir-hi (en un futur, 
segons la qüestió formulada en l’EULP2018) un paper prioritari[1] (dintre 
d’aquest grup només un 42’5% consideren que aquest paper pròpiament 
hauria de ser el de llengua única),[2] als quals caldria sumar poc més d’un 
1% que declararien voler un futur en què la predominança lingüística fos 
repartida entre el català i una altra llengua diferent del castellà. Davant 
d’aquest grup trobem gairebé un 14% per declaren considerar que el català 
hauria de mantenir-se com a llengua minoritzada en el seu domini 
lingüístic històric (cosa que representaria gairebé 890.000 persones 
residents a la CAC). Al darrere aquest grup caldria que s’hi afegís, encara, 
un 1’3% que declara que les llengües que caldria que predominessin en la 
CAC haurien de ser el castellà i alguna altra diferent del català, cosa que 
faria ascendir la població que manifesta desafecció explícita cap a la 
llengua natural del territori estudiat fins una mica més de 975.000 
persones.[3] Per contra, en xifres absolutes, els qui es decantarien per la 
predominança del català (o del català al costat d’una altra llengua diferent 
del castellà) sumarien, aproximadament, 1.955.000 persones (una xifra 
molt propera a la dels parlants inicials de català més grans de 15 anys). A 
aquests dos grups caldria afegir-ne un de tercer: el dels qui manifesten la 
seua preferència per un futur amb paritat lingüística català/castellà, que 
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representarien gairebé el 40% de la població estudiada ‒el grup majoritari‒ 
i una mica més de 2.520.000 persones, grup al qual caldria sumar-hi encara 
un quart, constituït per una mica més del 10% de la població més gran de 
15 anys[4] (cosa que representaria gairebé 650.000) persones que 
declararien la seua preferència per la predominança d’una combinació de 
llengües que inclouria el català i el castellà juntament amb una llengua 
diferent, o més d'una. 
 
Podem dir, per tant, que els residents a la comunitat autònoma de 
Catalunya que declaren pensar que al català li correspondria en el seu 
mateix domini lingüístic el mateix estatut que el castellà té en el seu[5] no 
serien més de 800.000 persones (entre els més grans de 15 anys), gairebé 
175.000 persones menys que les que declaren donar per bona la seua 
residualització (i, per tant, no es mostren disposats a reconèixer drets 
lingüístics plens als catalanoparlants). D’altra banda, el fet que l’opció 
majoritària sigui la bilingüe mostra fins a quin punt la ideologia lingüística 
majoritària ha penetrat en la mentalitat de la població i com de difícil serà 
contrarestar les conductes que s’hi vinculen, que parteixen, ni que sigui 
implícitament, de la prescindibilitat del català en el seu mateix domini 
lingüístic (l’ús del qual es veurà sovint com a no escaient, és a dir, que no 
toca). 
 
Podem dir també que la xifra dels qui no valorarien prou la llengua 
catalana com per arribar a considerar-la digna de ser la llengua de 
referència del país sumarien almenys 4.215.000 persones entre els més 
grans de 15 anys residents a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, és a dir, gairebé dos terços de la població més gran de 15 anys, 
per menys d’un terç que, amb més o menys intensitat pensa el contrari.[6] 
El consens general del país es mostra, per tant, entre hostil i mal disposat 
a la normalització lingüística, cosa que destacaria la necessitat que, al 
costat d’aquesta o abans seu, es fes un esforç per denunciar les 
inconsistències i perversitats de l’actual ideologia lingüística dominant,[7] 

una feina que, de fer-se, podríem avançar que gaudiria de bones 
perspectives, com deixa entreveure l’avenç que una mica més avall 
mostrarem que ha tingut els darrers l’acceptació de l’estatut bilingüe 
català/castellà paritari entre la població al·lòctona resident a la comunitat 
autònoma de Catalunya (CAC), en detriment del suprematisme castellà 
entre els membres d’aquest grup procedents de l’estat Espanyol, i en 
detriment de les consideracions sobre el reconeixement que llurs seues 
llengües inicials (diferents del castellà) haurien de tenir en la societat 
catalana, entre els parlants originaris de fora de l’estat. 
 
Entre els parlants més joves (entre els 15 i els 29 anys) la voluntat que el 
català, en el seu mateix domini lingüístic, arribi a tenir un estatut igual o 
semblant al que el castellà té en el seu és encara inferior (mentre que en 
els grups d’edat successius anirà incrementant-se, fins arribar al 35,5% dels 
parlants de 65 anys o més) i registra només un 24%[8] (6’5 punts 
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percentuals inferior als qui es declaren, en aquest grup d’edat, parlants 
inicials de català i 13 punts inferior als qui s’hi declararien catalanoparlants 
d’identificació). A més, només una tercera part d’aquests parlants aspiraria 
que aquesta correspondència fos completa. En aquest grup d’edat el 
percentatge dels qui mostrarien la seua preferència perquè el català 
compartís estatut amb una llengua diferent del castellà seria de l’1’4%, 
mentre que els qui es decantarien per la paritat amb el castellà arribaria la 
seua xifra més alta: gairebé el 42%[9] (2 punts per sobre del percentatge 
general) i els partidaris de la minorització del català sumarien una mica 
més de l’11%,[10] als quals caldria sumar els qui mostrarien la seua 
preferència per una inconcreta combinació de diferents llengües que 
inclouria també el català i el castellà, que arribarien al 14%.[

11] 
 
Si ens fixem ara en l’origen dels parlants, constatem que, entre les parlants 
autòctons, els partidaris que el català tingui, en el seu mateix domini 
lingüístic, un estatut igual o semblant al que el castellà té en el seu 
creixerien fins a gairebé un 42% del total,[12] mentre que els partidaris 
d’usos paritaris amb el castellà no arribarien al 36% (un 42% si hi afegim 
els qui aspirarien a usos paritaris del català, el castellà i una o unes altres 
llengües),[13] mentre que els partidaris que el català compartís 
preponderància amb una altra llengua diferent del castellà suposarien un 
altre 1’2%. Entre els autòctons, els partidaris de la minorització de la 
llengua pròpia suposarien només un 6’5%.[14] Davant d’aquestes dades, 
gairebé el 31% dels parlants al·lòctons procedents de l’estat Espanyol 
mostrarien la seua preferència per la minorització de la llengua 
catalana,[15] mentre que aquest percentatge ascendiria al 25% entre els 
parlants d’origen al·lòcton.[16] Uns percentatges, en ambdós casos, que 
haurien de fer-nos pensar. 
Entre els residents al·lòctons d’origen en l’estat Espanyol els partidaris 
d’un estatut bilingüe català/castellà arriba a gairebé el 48’5% (53'3% si hi 
suméssim els qui incorporarien encara almenys una tercera llengua),[17] 
mentre aquest percentatge entre els al·lòctons procedents de fora de 
l’estat es redueix a gairebé el 43’5% (si bé s'enfilaria fins al 56'5% si hi 
suméssim els qui incorporarien encara almenys una tercera llengua).[18] 
D’altra banda, entre aquests darrers parlants el percentatge de partidaris 
que el català adquireixi un estatut igual o semblant al que el castellà té en 
el seu domini lingüístic arribaria a gairebé el 13%[19] (per un 9’5% dels 
parlants al·lòctons procedents de l’estat Espanyol), mentre que un 1’1% 
declararien desitjable que el català, al seu domini lingüístic, compartís 
preponderància amb una altra llengua diferent del castellà (un percentatge 
inexistent en el cas dels parlants al·lòctons nascuts a l’estat).[20] 
 
Subratllem-ho abans d’acabar: gaire el 80% dels residents a la comunitat 
autònoma de Catalunya (CAC) procedents de l’estat Espanyol no creu que 
el català mereixi, en el seu domini lingüístic, mateixa consideració que el 
castellà té en els territoris d’on, majoritàriament, aquesta població 
procedeix, i no sols això: gairebé una tercera part d’aquesta part de la 



                                  FITXES I RESUMS ANALÍTICS SOBRE L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ (EULP) 2018 

 

 
80 

 

població es decanten per la minorització de la llengua. Unes dades que, 
efectivament, fan pensar. 

 

Conclusions 
 
Les dades de l’EULP2018 assenyalen l’existència, entre els residents de la comunitat 
lingüística de Catalunya (CAC) d’una mica més de 975.000 persones que es declaren 
refractaris a la llengua del país i que veuen bé la seua minorització. Per contra els qui es 
decantarien per la predominança del català (o del català al costat d’una altra llengua 
diferent del castellà) sumarien, aproximadament, 1.955.000 persones (una xifra molt 
propera a la dels parlants inicials de català més grans de 15 anys). A aquests dos grups 
caldria afegir-ne un de tercer: el dels qui manifesten la seua preferència per un futur amb 
paritat lingüística català/castellà, que representarien gairebé el 40% de la població 
estudiada ‒el grup majoritari‒ i una mica més de 2.520.000 persones. Podem dir, per tant, 
que els residents a la comunitat autònoma de Catalunya que declaren pensar que al català 
li correspondria en el seu mateix domini lingüístic el mateix estatut que el castellà té en 
el seu no serien més de 800.000 persones (entre els més grans de 15 anys), gairebé 
175.000 persones menys que les que declaren estimar-se més la seua minorització. D’altra 
banda, el fet que l’opció majoritària sigui la bilingüe mostra fins a quin punt la ideologia 
lingüística majoritària ha penetrat en la mentalitat de la població i com de difícil serà 
contrarestar les conductes que s’hi vinculen, que parteixen, ni que sigui implícitament, de 
la prescindibilitat del català en el seu mateix domini lingüístic (l’ús del qual es veurà sovint 
com a no escaient, és a dir, que no toca). 
 
Podem afegir, a més, que la xifra dels qui no valorarien prou la llengua catalana com per 
arribar a considerar-la digna de ser la llengua de referència del país sumarien almenys 
4.215.000 persones entre els més grans de 15 anys residents a les províncies de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, és a dir, gairebé dos terços de la població més gran de 15 anys, 
per menys d’un terç que, amb més o menys intensitat pensa el contrari. El consens general 
del país es mostra, per tant, entre hostil i mal disposat a la normalització lingüística, cosa 
que destacaria la necessitat que, al costat d’aquesta o abans seu, es fes un esforç per 
denunciar les inconsistències i perversitats de l’actual ideologia lingüística dominant. 
 
Entre els parlants més joves (entre els 15 i els 29 anys) la voluntat que el català, en el seu 
mateix domini lingüístic, arribi a tenir un estatut igual o semblant al que el castellà té en 
el seu és encara inferior (mentre que en els grups d’edat successius anirà incrementant-
se, fins arribar al 35,5% dels parlants de 65 anys o més) i registra només un 24% (6’5 punts 
percentuals inferior als qui es declaren, en aquest grup d’edat,  parlants inicials de català 
i 13 punts inferior als qui s’hi declararien catalanoparlants d’identificació). A més, només 
una tercera part d’aquest parlants aspiraria que aquesta correspondència fos completa. 
En aquest grup d’edat el percentatge dels qui es decantarien per la paritat amb el castellà 
arribaria la seua xifra més alta: gairebé el 56% (2 punts per sobre del percentatge general) 
i els partidaris de la minorització del català sumarien una mica més de l’11%. 
 
D’altra banda, entre els residents al·lòctons d’origen en l’estat Espanyol els partidaris d’un 
estatut bilingüe català/castellà arriba a gairebé el 48’5%, mentre aquest percentatge 
entre els al·lòctons procedents de fora de l’estat es redueix a gairebé el 43’5%. Al costat 
d’aquest grups, gairebé el 31% dels parlants al·lòctons procedents de l’estat Espanyol 
mostrarien la seua preferència per la minorització de la llengua catalana, mentre que 
aquest percentatge ascendiria al 25% entre els parlants d’origen al·lòcton. 

 
[1] Un descens del 13% en els darrers 15 anys. 
[2] Cosa que representaria tan sols el 12’5% de la població total. 
[3] Cal dir, però, que aquests percentatges, en 2003 sumaven fins a un 25’6%, de manera que la davallada hauria estat 
espectacular, i s’hauria produït, sobretot, a favor d’un estatut bilingüe català/castellà. 
[4] Un percentatge molt semblant al registrat en l’EULP2003. 
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[5] Fem un aclariment: la qüestió formulada en l’EULP2018 en aquest punt és, literalment: «Quina llengua li agradaria 
parlar en el futur?», la qual cosa podria interpretar-se per part de l’interrogat en el sentit de quina és la llengua, que 
ara no parla, li agrària de parlar també en el futur. Aquesta interpretació, però, és en realitat molt improbable quan es 
veuen les opcions que se li proposen per a respondre-la: “Només català”, “Més català que castellà”, “Ambdues”, “Més 
castellà que català”, “Només castellà”, “Només en altres llengües”, “Català i altres llengües”, “Castellà i altres llengües”, 
“Altres combinacions de llengües”. Aquestes nou opcions de resposta aclareixen el significat de la qüestió formulada i 
donen a entendre que allò que se li demana a l’enquestat és quines llengües es veu en el futur parlant de romandre en 
aquest mateix territori. Altres interpretacions possibles no són totalment descartables, però resultarien tan estranyes 
que no se les podria valorar com a significatives, per això considerem que les dades analitzades fan referència al que es 
vol (al que li “agradaria” a l’enquestat) per al futur de la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) en matèria lingüística, 
és a dir, al que trobaria prescriptible en aquest aspecte i, per tant a qui hauria de ser l’estatut lingüístic de la comunitat. 
[6]Hi hauria un 4’5% de la població més gran de 15 anys el capteniment del qual no consta. 
[7] Que hi ha molta feina a fer ho demostren dades també disponibles en l’EULP2018 com les que indica que gairebé 
una quarta part dels parlants autòctons no estan segurs si la llengua pròpia de les comunitats autònomes de Catalunya 
(CAC), de València (CAV) i la Balear (CAB), així com també la del Principat d’Andorra són la mateixa (per només un 18’6% 
dels al·lòctons procedents de fora de la CAC ‒entre els quals, però, hi trobaríem, andorrans valencians, balears i 
pitiüsos‒ i un 21’5% dels procedents de fora de l’estat), mentre gairebé un 8% nega aquesta identitat (un percentatge 
molt semblant als que es donen entre els dos grups de parlants al·lòctons) i un 8% més que afirma que ni ho sap ni li 
importa (per un 15’5% i gairebé un 17% dels parlants al·lòctons procedents de l’estat Espanyol i de fora d’aquest, 
respectivament, els qual, cal dir-ho, no responen la qüestió en el 15’5% i en el 22% dels casos, també respectivament).  
[8] Un descens del 13% en 15 anys. 
[9] Un increment del 24% en 15 anys. 
[10] Un espectacular descens del 55% en 15 anys. 
[11] El 15% en 2003. 
[12] Un percentatge pràcticament idèntic al de 2003. 
[13] Un creixement de gairebé el 17% en 15 anys. 
[14]  Per gairebé un 14% en 2003 (havent-se registrat, per tant, un descens del 54% des d’aleshores). Apuntem també 
que hi hauria encara un 11% de partidaris d’una combinació de dues llengües diferents del català i del castellà, o de més 
de dues, sense especificar, en aquest darrer cas, quin paper haurien de jugar el català o el castellà en aquesta 
combinació, i un 3’3% de parlants el capteniment dels quals no consta. (Aquest mateix percentatge era del 8% en 2003.) 
[15] Aclarim, però, que aquest percentatge hauria perdut 21 punts percentuals en 15 anys (un descens del 40% que 
hauria favorit els partidaris d’un estatut bilingüe català/castellà paritari). 
[16] Un percentatge molt semblant al de fa 15 anys. 
[17] Un espectacular creixement del 70%. 
[18] Un descens del 10% respecte a 2003. 
[19] Un percentatge bàsicament idèntic al de 2003. 
[20] El percentatge dels partidaris d’una inconcreta combinació de diverses llengües entre els quals, cas de 
comprendre’n més de dues, hi podria haver, no, el català i/o el català, arriba a gairebé el 5% entre els parlants al·lòctons 
procedents de l’estat Espanyol i s’enfila al 13% entre els parlants al·lòctons procedents de fora de l’estat (entre els quals 
aquest percentatge era de més del 36% en 2003, cosa que apuntaria a l’èxit a la integració lingüística en la societat 
d’acollida, que, tanmateix, s’hauria fet, massivament, al voltant del castellà). Els percentatges de parlants el 
capteniment dels quals no consta es troba, en aquestes dos grups, al voltant del 6’5%. 
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FITXA 8 
 
• No arriba al 30% del total de la població resident a la comunitat autònoma de Catalunya 

(CAC) més gran de 15 anys el percentatge dels qui creuen que el català hauria de tenir-
hi (en un futur, segons la qüestió formulada en l’EULP2018) un paper prioritari (dintre 
d’aquest grup només un 42’5% consideren que aquest paper pròpiament hauria de ser 
el de llengua única), als quals caldria sumar poc més d’un 1% que declararien voler un 
futur en què la predominança lingüística fos repartida entre el català i una altra llengua 
diferent del castellà.  

  

• En xifres absolutes, els qui es decantarien per la predominança del català (o del català 
al costat d’una altra llengua diferent del castellà) sumarien, aproximadament, 1.955.000 
persones (una xifra molt propera a la dels parlants inicials de català més grans de 15 
anys).  

  

• Podem dir que els residents a la comunitat autònoma de Catalunya que declaren pensar 
que al català li correspondria en el seu mateix domini lingüístic el mateix estatut que el 
castellà té en el seu no serien més de 800.000 persones (entre els més grans de 15 anys), 
gairebé 175.000 persones menys que les que declaren estimar-se més la seua 
minorització. 

  

• Entre els parlants més joves (entre els 15 i els 29 anys) la voluntat que el català, en el 
seu mateix domini lingüístic, arribi a tenir un estatut igual o semblant al que el castellà 
té en el seu és encara inferior (mentre que en els grups d’edat successius anirà 
incrementant-se, fins arribar al 35,5% dels parlants de 65 anys o més) i registra només 
un 24% (6’5 punts percentuals inferior als qui es declaren, en aquest grup d’edat, 
parlants inicials de català i 13 punts inferior als qui s’hi declararien catalanoparlants 
d’identificació). A més, només una tercera part d’aquests parlants aspiraria que aquesta 
correspondència fos completa. En aquest grup d’edat el percentatge dels qui mostrarien 
la seua preferència perquè el català compartís estatut amb una llengua diferent del 
castellà seria de l’1’4%.  

  

• Podem dir que la xifra dels qui no valorarien prou la llengua catalana com per arribar a 
considerar-la digna de ser la llengua de referència del país sumarien almenys 4.215.000 
persones entre els més grans de 15 anys residents a les províncies de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, és a dir, gairebé dos terços de la població més gran de 15 anys, per 
menys d’un terç que, amb més o menys intensitat pensa el contrari. 

  

• Trobem gairebé un 14% que declara considerar que el català hauria de romandre 
minoritzat en el seu domini lingüístic històric (cosa que representaria gairebé 890.000 
persones residents a la CAC). A darrer aquest grup caldria que s’hi afegís, encara, un 
1’3% que declara que les llengües que caldria que predominessin en la CAC haurien de 
ser el castellà i alguna altra diferent del català, cosa que faria ascendir la població que 
manifesta desafecció explícita cap a la llengua natural del territori estudiat fins una mica 
més de 975.000 persones. (Aquests percentatges, en 2003 sumaven fins a un 25’6%, que 
ara ha davallat sobretot a favor d’un estatut bilingüe català/castellà.) 

  

• Entre els parlants de la franja més jove (entre 15 i 29 anys) els partidaris de la 
minorització del català sumarien una mica més de l’11%. 

  

• Entre els parlants autòctons, els partidaris de la minorització de la llengua pròpia 
suposarien només un 6’5%. 

• Els qui manifesten la seua preferència per un futur amb paritat lingüística 
català/castellà, representarien gairebé el 40% de la població estudiada ‒el grup 
majoritari‒ i una mica més de 2.520.000 persones (3.670.000 persones, és a dir un 50% 
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de la població més gran de 15 anys, si hi sumem els qui mostren preferència per usos 
paritaris del català, el castellà i una o unes altres llengües). Aquest percentatge arribaria 
al seu valor més alt entre els parlants de la franja d’edat més estudiada (entre els 15 i 
els 29 anys): gairebé el 42% (56% si hi sumem els qui mostren preferència per usos 
paritaris del català, el castellà i una o unes altres llengües; 6'4 punts per sobre del 
percentatge general). Els partidaris de la minorització del català sumarien una mica més 
de l’11%. 

  

• Entre les parlants autòctons, els partidaris que el català tingui, en el seu mateix domini 
lingüístic, un estatut igual o semblant al que el castellà és gairebé d’un 42% del total, 
mentre que els partidaris d’usos paritaris amb el castellà no arribarien al 36% (el 47% si 
hi sumem els qui mostren preferència per usos paritaris del català, el castellà i una o 
unes altres llengües), i els partidaris que el català compartís preponderància amb una 
altra llengua diferent del castellà suposaria un altre 1’2%.  

  

• Gairebé el 31% dels parlants al·lòctons procedents de l’estat Espanyol mostrarien la 
seua preferència per la minorització de la llengua catalana, mentre que aquest 
percentatge ascendiria al 25% entre els parlants d’origen al·lòcton. 

  

• Entre els residents al·lòctons d’origen en l’estat Espanyol els partidaris d’un estatut 
bilingüe català/castellà arriba a gairebé el 48’5% (el 53'3% si hi sumem els qui mostren 
preferència per usos paritaris del català, el castellà i una o unes altres llengües), mentre 
aquest percentatge entre els al·lòctons procedents de fora de l’estat es de gairebé el 
43’5% (el 56'5% si hi sumem els qui mostren preferència per usos paritaris del català, el 
castellà i una o unes altres llengües). D’altra banda, entre aquests darrers parlants el 
percentatge de partidaris que el català adquireixi un estatut igual o semblant al que el 
castellà té en el seu domini lingüístic arribaria a gairebé el 13% (per un 9’5% dels parlants 
al·lòctons procedents de l’estat Espanyol). 

  

• Gairebé el 80% dels residents a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) procedents 
de l’estat Espanyol no creu que el català mereixi, en el seu domini lingüístic, mateixa 
consideració que el castellà té en els territoris d’on, majoritàriament, aquesta població 
procedeix, i no sols això: gairebé una tercera part d’aquesta part de la població es 
decanten per la minorització de la llengua. 
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FITXA 9 
 
PROPORCIÓ MITJANA DE CONSUM D’HORES DE TELEVISIÓ I DE 
RÀDIO I D’HORES DE LECTURA DE PREMSA EN CATALÀ SEGONS 
L’ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ (EULP2018) 
A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA (CAC) 
 
L’EULP2018 proporciona, per primer cop en la sèrie d’aquestes enquestes la dada sobre el 
consum mitjà d’hores de televisió i ràdio en català per part dels entrevistats i d’hores de 
lectura en aquesta llengua. Val a dir que imaginem que deu de ser molt difícil per a un 
entrevistat respondre amb la precisió que cal perquè els dades recollides siguin realment 
significatives. La veritat és que els resultats obtinguts resulten sorprenents, atesa la 
predominança aclaparadora de cadenes de televisió en castellà en la TDT del nostre país i 
l’amplitud de la difusió que els últims temps han tingut a casa nostra les plataformes de 
televisió de pagament en castellà (un model de consum televisiu en què el català té una 
presència poc més que testimonial).67 Apuntem, també, que les dades ofertes per 
l’EUKP2018 en aquest punt pel que fa als consums radiofònics contrasten amb les que 
ofereixen d’altres estudis (com els del Baròmetre de la comunicació i d’altres estudis del 
Centre d’Estudis d’Opinió, CEO,68 del govern autònom de la CAC). 
 

D’altra banda, cal destacar que és una mancança greu de l’EULP que encara no inclogui 
dades sobre el consum on line de productes (escassament disponibles en català) com 
vídeos, música i d’altres, possiblement ja majoritari entre els hàbits de consum audiovisuals 
dels joves i, en tot cas, cada cop més habitual entre la població en general.  
 

Les dades respecte als consums mitjans de televisió, ràdio i lectures proporcionats per 
l’EULP2018 serien els següents:69 
 

 
 

                                                           
67 Una única plataforma que inclou produccions doblades i subtitulades en català en una proporció majoritària 
(FILMINCAT) i una altra que inclou sèries de televisió en versió original i subtitulades en català (en tots dos caos, 
amb uns subtítols que mereixerien una revisió lingüística en profunditat). 
68 Disponibles a : http://ceo.gencat.cat/ca/inici 
69 Amb les dades proporcionades a finals de juliol de 2019 aquestes dades no es troben encreuades amb 
franges d’edat ni procedència dels entrevistats. 
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