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Per tal de comprovar la vitalitat de la
llengua catalana entre la població ado-
lescent de Reus, durant el mes de
setembre del 2000 vàrem passar unes
enquestes a un total de 1.077 estu-
diants d’aquesta població, d’edats com-
preses entre dotze i dinou anys. Aquest
nombre representa un 13 % dels joves
reusencs d’aquestes edats que encara
estudien en algun centre de la ciutat.

Perquè la mostra fos significativa,
les entrevistes van ser fetes en diversos
centres de la ciutat1 (IES Lluís Do -
mènech i Montaner, IES Gaudí, IES Sal-
vador Vilaseca, Col·legi la Salle, Escola
Pare Manyanet, Col·legi Sant Josep).

En elaborar el qüestionari es va
tenir en compte el model d’en-
questa passat al professorat de la
Universitat Rovira i Virgili l’any 1995
i el que apareix en el llibre El jovent
opina: llengua i ensenyament als
instituts públics de Catalunya2.

L’enquesta era formada per vint-
i-tres preguntes de caire sociolin-
güístic, agrupades en tres apartats
significatius:
1. Dades personals
2. Dades i actituds lingüístiques a

fora de l’institut
3. Dades i actituds lingüístiques a

l’institut3

Tot i que l’estudi demostra que
la gran majoria de joves reusencs ente-
nen, parlen i escriuen en català, també
és cert que aquesta mateixa gran
majoria no l’usa en els actes comuni-
catius més habituals.

1. Dades personals dels
entrevistats

Per sexes, el total de joves entrevis-
tats es reparteixen així: un 51 % són
noies i un 49 %, nois. 

El 94 % assegura haver viscut sem-

pre als Països Catalans. Aquest fet per-
met d’afirmar que gairebé tot aquest
jovent ha estat escolaritzat des de l’e-
ducació primària en català.

Per tant, la majoria parlen, escriuen
i entenen el català, fins i tot els fills de
famílies castellanoparlants4. Però, mal-
grat haver rebut una escolarització ple-
nament en català, molts catalans de
primera generació, fills de castellano-
parlants, continuen usant com a llen-
gua habitual de comunicació el cas-
tellà. El canvi lingüístic no es percep,
sinó més aviat al contrari, hi ha una
tendència a la perpetuació del castellà.

2. Dades i actituds lingüísti-
ques fora de l’Institut

2.1. Llengua de la mare i el pare
El nombre de pares i mares catala-

noparlants és igual al nombre de pares
i mares castellanoparlants. Però cal
tenir en compte que en el cas que un
dels dos membres de la parella sigui
castellanoparlant, el membre catalano-
parlant tendeix a la convergència lin-

güística cap al castellà, i així ho demos-
tren els resultats de la pregunta «Llen-
gua del nucli familiar».

2.2. Llengua familiar
A l’hora de fer una anàlisi estricta

de la llengua dins el nucli familiar hem
de prendre en consideració tres pre-
guntes de l’enquesta:

• Llengua de la mare
• Llengua del pare
• Llengua del nucli familiar
Aquesta darrera pregunta ofereix

dades sobre les possibles variacions lin-
güístiques dins els matrimonis mixtos i

determina sovint la llengua mit-
jançant la qual l’entrevistat es
comunica en les relacions personals
fora del nucli familiar.

Les conclusions extretes de la
combinació d’aquestes tres pregun-
tes són les següents:
• Quan el pare i la mare són cata-
lanoparlants, les converses dins el
nucli familiar són en català.
• Quan el pare i la mare són caste-
llanoparlants, les converses fami-
liars es fan en castellà.
• En els grups mixtos, generalment
s’usa la llengua de la mare, tot i que
també ens podem trobar amb
nuclis familiars on es parlin totes
dues llengües indistintament.

2.3. Llengua amb què van
aprendre a parlar

En general, els fills de pares catala-
noparlants han après a parlar en català
i els fills de pares castellanoparlants
han après a parlar en castellà. Ara bé,
hi ha alguns fills de pares castellano-
parlants que afirmen haver après a par-
lar en català i castellà. Això pot tenir
relació amb dos factors importants per
a l’aprenentatge de qualsevol llengua:

La llengua del jovent reusenc

Mònica Batet Boada i Mònica López Bages 

1. Les enquestes es van distribuir per sis centres de la ciutat de Reus, dels quals tres eren públics i tres concertats. L’elecció de la tipologia dels centres
va ser totalment premeditada. D’entrada vam creure oportú que en la mostra hi hagués la mateixa representació d’instituts públics que de concertats,
a causa de la tendènica a creure que els centres concertats poden estar adherits a una determinada ideologia, que pot determinar els usos lingüístics
dels alumnes, de la qual els centres públics mai no poden participar segons la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).

2. Josepa HUGUET, Blanca SERRA, El jovent opina: llengua i ensenyament als institus públics de Catalunya, Oikos-Tau, Barcelona 1993.
3. La divisió entre actituds lingüístiques fora de l’institut i actituds lingüístiques a l’institut era motivada pel fet d’entendre el centre educatiu com un ins-

trument catalanitzador.
4. Entenem per família castellanoparlant aquella que utilitza habitualment la llengua castellana en les converses que es duen a terme dins del nucli familiar.
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a) El català és la llengua del carrer en
la majoria de zones de Reus.

b) El paper important de l’escola com a
transmissora de la llengua catalana.
Malgrat la importància que té aquest

segon factor, l’enquesta també demostra
que l’escola no exerceix una influència
directa sobre l’elecció de l’opció lingüística
de cada individu. Així, es percep que hi ha
un elevat nombre de joves castellanopar-
lants que, malgrat haver estat escolaritzats
en català, no han abandonat la llengua
materna i continuen usant-la en la gran
majoria de situacions comunicatives.

2.4. Comprensió i expressió oral
i escrita en llengua catalana

La immensa majoria d’entrevistats
afirmen tenir un bon nivell oral en llen-
gua catalana. Tanmateix, el nombre
dels qui afirmen tenir un bon nivell
escrit en català és més baix que el dels
qui afirmen tenir-ne un bon nivell oral. 

Sobta, però, l’aparició d’un tant per
cent força alt que reconeix tenir-ne un
nivell «bastant bo» i «no gaire bo»;
majoritàriament, les persones que ho
afirmen són catalanoparlants5. Aquest
fet es podria atribuir als prejudicis lin-
güístics creats pels mitjans de comuni-
cació catalans, que, malgrat una
important funció catalanitzadora, han
contribuït a centralitzar la llengua i a
arraconar-ne les varietats dialectals.
Això fa que molts parlants de varietats
dialectals allunyades del model impo-
sat des dels mitjans de comunicació
creguin que tenen un domini deficient
de la llengua catalana.

2.5. Actes comunicatius en rela-
ció amb els altres parlants

En aquest cas, es va preguntar
quina llengua escollien habitualment
en enfrontar-se a diverses interaccions
lingüístiques espontànies i informals
que formen part de la vida quotidiana.
Es tracta d’aquestes situacions: quan
els pregunten alguna cosa pel carrer en
català (1), quan despengen el telèfon
(2), quan parlen amb els veïns (3), quan
fan operacions (4) i quan s’adrecen a
un desconegut (5). 

En aquestes preguntes s’observa un

elevat grau d’infidelitat lingüística6 per
part dels catalanoparlants. Les pregun-
tes formulades en aquest apartat
posen en contacte el jo amb els altres.
Aquests altres tant poden ser coneguts
com desconeguts. 

S’observa que hi ha un grau elevat
d’infidelitat a la llengua catalana, sobre-
tot quan es tracta de preguntar l’hora a
un desconegut i fins i tot quan es dis-
posen a despenjar el telèfon7. Aquest
canvi lingüístic demostra l’educació lin-
güística deficient de molts catalanopar-
lants, que consideren que la llengua
catalana no és una eina prou apta per a
iniciar una conversa. Aquesta inèrcia pot
donar lloc a situacions tan estrambòti-
ques com que un catalanoparlant que
pregunta l’hora a un desconegut, en
castellà, indueixi l’altre interlocutor, que
també és catalanoparlant, a establir la
conversa en castellà.

3. Dades i actituds lingüísti-
ques a l’institut

3.1. Actitud lingüística en l’àm-
bit de l’ensenyament

Tot i que la majoria dels joves prefe-
reixen rebre les classes en català i prenen
apunts i redacten els exàmens en
aquesta llengua, un 52 % afirmen que
escriuen amb més correcció en castellà.
Aquesta afirmació pot associar-se a la
creença de molts estudiants de secundà-
ria que l’ortografia catalana és molt més
difícil que l’ortografia castellana.

Malgrat aquest prejudici, a l’hora
de redactar els exàmens usen habitual-
ment el català. Això ens indica que
l’institut és un centre catalanitzador i
que els continguts de la gran majoria
de matèries que s’hi ensenyen, llevat
dels de llengua castellana i la resta de
llengües estrangeres (anglès, francès,
alemany...), són en català. 

3.2. Relacions personals en el
centre
A l’hora d’analitzar les relacions perso-
nals dins el centre cal distingir entre:
a) Relacions entre alumnes.
b) Relacions entre alumnes i professors.

En les relacions entre alumnes, els

castellanoparlants se solen mantenir
fidels a la seva llengua quan l’altre inter-
locutor és catalanoparlant. En canvi, els
alumnes catalanoparlants quan parlen
amb companys castellanoparlants ten-
deixen a abandonar la pròpia llengua.
Aquest canvi lingüístic és provocat per
l’hàbit de convergència lingüística cap
al castellà, tan arrelat en les generacions
anteriors a la dels entrevistats. També
torna a demostrar l’educació lingüística
deficient que tenen els joves reusencs
catalanoparlants i la manca de cons-
ciència lingüística.

En les relacions entre alumnes i pro-
fessors, quan la comunicació s’esta-
bleix entre un alumne i un professor,
tant la majoria de catalanoparlants
com la majoria de castellanoparlants
són infidels a la seva llengua a causa de
l’autoritat imposada pel professor8.

4. Conclusions
Si bé l’estudi demostra que a Reus

predominen els adolescents catalano-
parlants, aquest grup no és fidel a la llen-
gua catalana en totes les situacions
comunicatives que se’ls presenten.

La infidelitat lingüística del grup
estudiat pot tenir l’origen en:
a) La manca de consciència lingüística,

que afavoreix que molts joves cata-
lanoparlants canviïn de llengua
sense adonar-se que aquesta con-
ducta no és natural.

b) L’educació lingüística deficient, que
fa que en certes situacions comuni-
catives el català sigui vist com un
instrument no legitimat per a la
comunicació.
Sovint els joves reusencs catalano-

parlants obliden que poden mantenir
una conversa bilingüe sense cap pro-
blema i opten per la «llei» de con-
vergència lingüística d’una manera
auto màtica. Això ens indica que, mal-
grat tots els avenços en normalització
de la llengua catalana, el context social
d’avui dia i els models culturals que
encara perviuen en la nostra societat
afavoreixen sobretot el domini del cas-
tellà en les relacions personals.u

5. Considerem joves catalanoparlants aquells que en l’apartat «Llengua del nucli familiar» han afirmat que les interaccions lingüístiques que es duen a
terme dins el nucli familiar són habitualment en llengua catalana. Així mateix, considerem joves castellanoparlants aquells que en l’apartat «Llengua
del nucli familiar» han afirmat que les interaccions lingüístiques que es duen a terme dins el nucli familiar són habitualment en llengua castellana.

6. Entenem per infidelitat lingüística la tendència a la convergència lingüística cap al castellà per part dels catalanoparlants.
7. Si observem els resultats obtinguts a la pregunta «En quina llengua despengeu el telèfon?», ens adonem de l’existència d’un augment força consi-

derable del nombre de joves que afirmen fer-ho en castellà, sobretot si comparem aquestes dades amb el nombre de joves que afirmen que la llen-
gua del nucli familiar és el castellà. Per tant, hi ha un nombre de joves catalanoparlants que en despenjar el telèfon usen habitualment el castellà.

8. Cal tenir en compte que el professor es troba en un nivell superior dins la jerarquia escolar i, per tant, cal respectar-lo. Una bona manera de demos-
trar aquest respecte és parlar-li amb la seva mateixa llengua.


