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1. La situació del valencià abans la normalització lingüística2 

L’oficialitat del valencià3, junt amb el castellà, al País Valencià respon a l’intent 

de capgirar un procés de substitució lingüística que, tot i començar al segle XVI, no 

afectà mai la població valenciana en el seu conjunt fins a la dictadura franquista. 

Efectivament, durant aquest període el canvi de llengua, en aquest cas, del valencià al 

castellà, deixa d’estar lligat a la mobilitat social i en existir les condicions bàsiques per a 

la seua difusió, els mitjans de comunicació i el sistema educatiu obligatori 

fonamentalment, el castellà s’estén a totes les capes socials (Ninyoles, 1995). També en 

aquests anys es produeix per primera vegada en la història la desaparició dels 

monolingües valencianoparlants, la qual cosa comportà l’aparició de l’anomenat 

bilingüisme asimètric o unilateral: tot valencianoparlant sap també parlar castellà, però 

no al contrari. Els monolingües són doncs únicament els castellanoparlants. 

Una de les principals conseqüències que tingué el règim de Franco sobre l’ús de 

la llengua pròpia dels valencians fou el fet d’accentuar l’oposició, encara ben vigent, 

entre la ciutat de València i els pobles històricament valencianoparlants d’aquesta 

província. La interrupció intergeneracional del valencià i el procés de castellanització es 

consoliden a la capital, però als pobles aquests processos no semblen donar-se amb 

tanta intensitat (Casesnoves Ferrer, en premsa). Un altre dels efectes gens 

menyspreables, com així ho demostraren Ros i Giles (1979), fou la separació definitiva 

dels àmbits d’ús diferents associats a cadascuna de les varietats lingüístiques: el castellà 

apareix lligat a tots els àmbits públics i oficials, mentre que el valencià no es concep 

apropiat més que per als usos familiars i més íntims. Els estereotips que s’hi vinculaven 

                                                 
1 Raquel Casesnoves Ferrer; Gregori Molina, 9; 46800 Xàtiva (València); tel.: 96-2271914; email: 
casesnor@magellan.umontreal.ca 
2 Una primera versió d’aquest article ha estat publicat en Documentos del Español Actual 3-4 
(2001/2002: 25-37). 
3 Emprem el terme “valencià” com a sinònim de varietat diatòpica o geogràfica del català. 
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eren també divergents: el castellà era marca d’urbanitat i cultura, el valencià signe de 

ruralisme. 

En arribar la democràcia i posar fi al centralisme lingüístic s’engega un nou 

procés anomenat de ‘normalització lingüística’ que permetrà fonamentalment la 

introducció del valencià en tots els àmbits oficials així com el seu aprenentatge en 

l’ensenyament obligatori. Tot i que els objectius de la normalització són controvertits i 

poc explícits està clar que aquesta nova regulació lingüística implica la reorganització 

de l’ús de les dues varietats oficials en àmbits on abans s’utilitzava exclusivament el 

castellà. A hores d’ara, ja fa vora 30 anys que el valencià gaudeix d’una oficialitat 

compartida al País Valencià i per tant existeixen indicis clars que ens permeten afirmar 

que la situació ha canviat: la població valenciana és cada vegada més competent 

(Reixach, 1998) i les seues actituds lingüístiques, segons demostrà Gómez Molina 

(1998), evolucionen positivament a favor del valencià. 

2. Els àmbits d’ús: un canvi significatiu? 
Si, com acabem d’explicar, tant la competència com les actituds lingüístiques 

han millorat considerablement en benefici del valencià, és lògic suposar que també hi 

haurà hagut un increment en l’extensió del seu ús social. Però al mateix temps, donada 

la situació de minorització de partida, podem imaginar que el valencià continuarà 

utilitzant-se sobretot en contextos privats. Efectivament, com podem observar en la 

taula 1, la població valenciana usa més freqüentment el valencià en el context familiar, 

resultat que es manté invariable al llarg del període comprés entre 1989 i 1995. Els 

contextos amb menor freqüència d’ús són els espais públics (en les grans superfícies i al 

carrer, amb gent desconeguda). Cal fer notar a més que l’evolució de l’ús del valencià 

augmenta proporcionalment entre 6 i 15 percent en tots els contextos, excepte ‘amb els 

amics’ on la fluctuació existent durant aquests anys és mínima. 

Contextos 1989 1992 1995 
A casa 44,2 48,9 49,2 
Amb els amics 41,0 38,2 39,9 
En botigues tradicionals 38,2 40,2 42,1 
En grans superfícies 24,9 22,2 26,5 
Al carrer No existeixen 

dades 
23,1 26,6 

Font: Conselleria de Cultura i Educació, 1992 i 1995 
Taula 1. Evolució de la freqüència d’ús del valencià en les comarques valencianoparlants del 

País Valencià segons diferents contextos: 1989, 1995 i 1998. 
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A la ciutat de València, encara que no podem veure l’evolució perquè només 

disposem de dades referides a l’any 1993, la distribució de l’ús del valencià en diversos 

contextos és molt semblant: el valencià s’usa més sovint en l’àmbit familiar i 

disminueix en els espais públics. Comparant el grau d’ús del valencià que fa la població 

de la ciutat de València amb el del País Valencià en general constatem una reducció que 

arriba a més de la meitat en tots els àmbits. 

 

Contextos  Sempre i generalment 
en valencià 

Sempre i generalment 
en castellà 

A casa 20,4 67,9 
Amb els amics 13,0 61,0 
En botigues tradicionals 14,4 64,5 
En grans superfícies 7,5 74,1 
Al carrer 7,0 70,6 
En el treball (amb companys) 9,3 57,1 
En el treball (relacions externes) 8,8 56,9 

Font: Conselleria de Cultura i Educació, 1993 
Taula 2. Freqüència d’ús del valencià i del castellà en la ciutat de València segons diferents 

contextos: 1993. 
 

En resum, tant al País Valencià en general com a la ciutat de València l’ús del 

valencià s’associa als àmbits més íntims i privats, mentre que el castellà s’usa a més en 

els contextos públics, sobretot al carrer amb gent desconeguda. Però aquests resultats, 

que no sorprenen gens en considerar la situació de minorització heretada del 

franquisme, ens informen poc sobre l’ús del valencià en altres àmbits també públics 

però més oficialitzats, com ho serien les institucions que depenen de la Generalitat 

Valenciana on teòricament es deurien realitzar els majors esforços per revitalitzar la 

llengua pròpia. Podem suposar doncs que els efectes més immediats i perceptibles a curt 

termini es deuen observar sobretot en aquests espais amb un major grau d’oficialitat. 

En aquest article ens proposem, a partir de les dades sobre la tria del valencià i 

del castellà en diferents àmbits facilitats per una mostra de 180 estudiants de secundària 

de la ciutat de València, analitzar la distribució de l’ús que es fa de les dues varietats 

lingüístiques i sobretot la seua implicació contextual. El mètode d’anàlisi, que 

consisteix en la depuració successiva de dades com explicarem més avant en detall, ens 

permetrà desemmascarar l’estructura que subjau a l’ús del valencià i del castellà. 
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3. Metodologia 

3.1. L’enquesta 
Les dades s’arreplegaren durant el curs escolar 1997-98 en tres centres de 

secundària de la ciutat de València i només un d’una localitat de la comarca de la 

Costera (Xàtiva) situada a 54Km. al sud-oest de la capital. La mostra està formada per 

un total de 180 estudiants entre 16 i 18 anys procedents en la seua majoria de la ciutat 

de València (92,8%). 

L’enquesta tingué lloc en les aules dels centres durant una de les hores lectives. 

La persona que va distribuir els qüestionaris als estudiants, la mateixa que escriu aquest 

article, els explicà que l’objecte d’estudi era el lèxic. Les preguntes del qüestionari 

escrit estaven redactades alhora en valencià i en castellà i es va construir seguint el 

principi de la contextualització, és a dir, que en compte de demanar directament quina 

varietat usen en un context determinat se sol·licitava que escrigueren la frase que 

normalment dirien en les situacions descrites (com preguntar l’hora a un vianant, 

demanar diners al pare, etc.). Un dels inconvenients que comporta aquesta mena de 

preguntes indirectes és que no podem mesurar els diferents graus d’ús de les varietats. 

El seu avantatge principal consisteix a minimitzar la distància existent entre les 

autodeclaracions i allò que efectivament es fa. 

Les situacions incloses en el qüestionari responen a la distinció fonamental que 

s’estableix entre dos tipus de comunicacions: les comunicacions institucionalitzades i 

les individualitzades (Corbeil, 1983). El primer tipus de comunicacions fa referència als 

actes anònims i a contextos com l’administració pública, les institucions econòmiques, 

etc., mentre que el segon ho fa a actes més aviat personals incloent els àmbits de 

caràcter privat. En el qüestionari es presentaren diverses situacions de comunicacions 

individualitzades, concretament, la família (amb la mare, el pare i el germà o la 

germana), els amics (amb tot el grup o amb un d’ells únicament), els veins i un vianant 

(a Barcelona i a València). En relació amb les comunicacions institucionalitzades, 

distingirem a més entre les que eren oficials (un hospital públic, la secretaria de 

l’institut, l’Oficina d’Informació Turística, el Registre d’Associacions i l’Institut 

Valencià de la Joventut) d’aquelles que no ho eren (les grans superfícies, els bancs i els 

pubs). 
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3.2. El mètode d’anàlisi 
Les dades de base són les respostes a les setze preguntes del qüestionari que 

anomenàrem de ‘comportament contextualitzat’. Més de la meitat dels informants 

(56,5%) usaria exclusivament el castellà en totes les situacions proposades, mentre que 

menys d’un terç (14,5%) desitjaria emprar sempre el valencià. El vint-i-nou per cent 

restant de jóvens va triar unes vegades el castellà i altres el valencià, segons el context. 

Aquest grup, anomenat de ‘transició’, constitueix l’objecte d’anàlisi. 

Hem adoptat el mètode de Sankoff & Rousseau (1980 i 1981) que integra una 

anàlisi de regressió logístic amb una anàlisi d’escala implicacional, mètode basat i 

desenvolupat a partir dels resultats matemàtics de Rousseau & Sankoff (1978). En 

primer lloc, l’anàlisi de regressió s’aplica a les dades sobre la tria de llengua (que seria 

la variable dependent), amb l’informant i el context com a variables independents. 

Sobre una matriu rectangular de tries, els coeficients dels informants i dels contextos 

ens proporcionen un ordre vertical i un ordre horitzontal, representació il·lustrada al 

gràfic 1(a). En un cantó de la matriu apareix una regió relativament homogènia, és a dir, 

que totes les tries s’han fet en la mateixa llengua, mentre que en el cantó oposat apareix 

un altra regió homogènia on la tria correspon a l’altra llengua. La resta de l’àrea 

d’aquesta matriu és una amplia diagonal, que és la zona variable, és a dir, que la tria 

varia tant d’un informant a un altre com d’un context a un altre context. 

 

                         

                       (a)                                          (b)                                              (c) 
Llegenda. Matriu rectangular amb els informants ordenats de dalt a baix de l’eix vertical, d’una major a 
una menor tendència a triar V, i amb els contextos ordenats d’esquerra a dreta en l’eix horitzontal, d’una 
major a una menor tendència a què aparega V. (a) Ordres determinats per la regressió original. Les àrees 
blanques representen tries homogènies de V o C, mentre que en l’àrea grisa la tria no està implicada per 
cap context veí o ni per cap informant veí. (b) Després de rebutjar una llarga proporció de dades (punts 
negres), l’escala subjacent no està clara. (c) Després de rebutjar una petita proporció de dades, la regió 
variable es derrueix, revelant l’escala subjacent. 

 

En les etapes posteriors de l’anàlisi, els valors extrems (‘errors d’escala’) es 

rebutgen successivament de les dades d’acord a la versemblança proporcionada per 

l’anàlisi prèvia de regressió. Aquest procediment, anàlisi de regressió i rebuig dels 

valors extrems, es repeteix fins que o bé una inacceptable gran proporció de dades s’han 

rebutjat (un terç o un quart de les dades), la qual cosa representa un fracàs del mètode, 

V                      

C

V 
                     C

V 
                     C 
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com en el gràfic 1(b), o bé la regió variable es derrueix en una sèrie de xicotets blocs 

variables al llarg de la diagonal, la qual cosa revela una ferme estructura subjacent de 

l’escala, com en el gràfic 1(c). 

Resumint, aquesta anàlisi consta de dues etapes (regressió i depuració de dades) 

que es repeteixen tantes vegades com siguen necessàries. El mètode pot ben bé resultar 

un fracàs en rebutjar la majoria de dades. Però també pot donar-se el cas que 

l’estructura de l’escala aparega després d’haver rebutjat una xicoteta proporció de les 

dades. En aquest cas, la gran majoria de les respostes compleixen la condició de l’escala 

i aquelles que no ho fan constitueixen una sèrie de ‘blocs’ ordenats. Cada bloc implica 

un subgrup relativament homogeni d’informants i un subgrup relativament homogeni de 

contextos. Aquests informants varien la seua tria a l’interior d’aquest bloc i utilitzen 

sempre la mateixa varietat lingüística en els blocs precedents i sempre l’altra varietat en 

els blocs següents. 

 

4. L’escala implicacional: l’ús del valencià pels jóvens estudiants 
Abans de realitzar la primera anàlisi deixàrem de costat les dades de set 

informants que triaren el valencià en totes les situacions proposades però que en un altre 

lloc havien respost que preferien parlar habitualment el castellà4. Tampoc no es 

tingueren en compte les dades d’altres set informants que deixaren sense respondre un 

nombre important de preguntes. Dels 166 estudiants restants, 48 (el 28,9%) presenten 

variabilitat en la tria de llengua segons el context. 

En aplicar el mètode d’anàlisi explicada més amunt obtinguérem com a resultat, 

després d’haver rebutjat 35 respostes sobre un total de les 768 dels 48 informants (el 

4,6% de les respostes), l’estructura representada en el gràfic 2. Era el moment de posar 

fi al nostre procediment, perquè si haguérem rebutjat menys respostes ens hauríem 

trobat un esquema relativament desestructurat, com representat en el gràfic 1(b), mentre 

que si haguérem rebutjat unes quantes més no hauríem aconseguit una altra cosa que 

reduir lleugerament la grandària dels dos blocs variables. Cal aclarir a més que les 

respostes que es rebutjaren en els passos preliminars no eren necessàriament errònies, 

                                                 
4 Ens referim a una pregunta directa que es va incloure en un altre qüestionari, de tipus sociolingüístic, i 
que ací no hem comentat perquè els seus objectius eren diferents i sobrepugen el tema que estem tractant. 
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sinó que representaven comportaments particulars d’individus específics que 

obscureixen el model subjacent en la major part de les dades. 

 
 A c b e d f g j h k i l m n o p 

1 V V V V C V V V C V V C V C 

2 V V V C V V V C V V V V V C C C 

3 V V V C V V C C V V V C V V C C 

4 V C C V C V V V V C C C V V C 

5 V V V V V V V V C C V V C C C 

6 V V V V V V V V V V C V C C C C 

7 V V V V V V V C V V C C C V C C 

8 V V V V V V V V V C V C C C C C 
9 V V V V V V V V C C C C C C C C 
1
0 V V V V V V V V C C C C C C C C 

1
1 V V V C V V V V C C C C C C C C 

1
2 V   V C V V C C V C C V C C C 

1
3 V V V C C V V C C V V C C C C 

1
4 V C C V C V V V C V C C C V C C 

1
5 V V V V C C C C C C C C C C C 

1
6 V V C V C V C C C C C C C 

1
7 

C V V C V C C C C C C V C C C C 

1
8 C V V C V C C C C C C C C C C C 

1
9 C V V C  C C C C C C C C C C C 
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2
0 V C C V C C C C C C C C C C C 

2
1 V C C V C C C C C C C C C C C C 

2
2 V C C C C C C C C C C C C C C 

2
3 V C C C C C C C C C C C C C 

2
4 V C C C C V C C C C C C C C C C 

2
5 V C C C C V C C C C V C C C C C 

2
6 V C C C C C C C C C V V V C 

2
7 C C C V C C C C C C C C C C C 

Llegenda del gràfic 2. a (Barcelona), c (mare), b (germans), e (grup d’amics), d (pare), f (secretaria de 
l’institut), g (Institut Valencià de la Joventut), j (un amic en privat), h (Oficina d’Informació Turística), k 
(hospital), i (Registre d’Associacions), l (veins), m (carrer, València), n (banc), o (grans magatzems), p 
(pubs). Tota cèl·lula doblement ratllada indica que, en l’anàlisi de depuració de dades, ha sigut rebutjada 
o suprimida. 

Gràfic 2. Escala implicacional de la tria de llengua. 

 

En el gràfic 2 estan il·lustrats en ordre vertical els informants i en ordre 

horitzontal els contextos proposats. A mesura que ens apropem a la dreta del gràfic 

apareixen els contextos més propicis a l’ús del castellà i doncs amb menor freqüència 

d’ús del valencià. Els blocs grisos representen les zones variables, és a dir, els individus 

que varien d’un context a l’altre sense obeir necessariament les condicions d’implicació 

de l’escala, mentre que a ambdós cantós dels blocs trobem les dues zones categòriques: 

d’una banda, la zona del valencià i de l’altra la del castellà. Cal aclarir que no estan 

representats els informants que triaren sempre una de les dues varietats lingüístiques. El 

grup de monolingües castellanoparlants ocuparia 94 fileres situades en la part inferior 

del gràfic i els grups d’estudiants que varen triar únicament el valencià ompliria l’espai 

de 24 fileres en la part superior del gràfic. En una primera anàlisi tots aquests 

informants es deixaren de costat perquè no presenten cap variació. Cal tenir en compte, 

per una altra banda, que la filera 23 no il·lustra únicament la resposta d’un informant, 

com és el cas de la resta, sinó de 22 estudiants que coincideixen a triar el valencià 
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únicament en la ciutat de Barcelona. Totes aquestes dades es consideraren com a una 

sola dada en l’anàlisi estadística. 

Examinant en detall el gràfic on està representat aqueix grup d’estudiants de 

‘transició’ que tria unes vegades el valencià i d’altres el castellà segons el context, 

podem observar, en primer lloc, que el context ‘pub’ resulta ser categòric per al castellà 

i el context ‘Barcelona’ quasi categòric per al valencià, contextos situats a la dreta i a 

l’esquerra del rectangle, respectivament. Per tant, tots els informants que varien de 

varietat lingüística segons el context coincideixen en emprar sempre el castellà en els 

pubs i, excepte un, el valencià en desplaçar-se a Barcelona. L’associació del castellà als 

espais juvenils no resulta gens sorprenent si tenim en compte que, malgrat l’augment de 

la competència lingüística que s’ha observat en aquest segment de la població, els 

nivells més baixos d’ús del valencià es troben també entre els més jóvens. La influència 

de la percepció de l’entorn sociolingüístic explicaria la gran diferència entre l’ús del 

valencià al carrer en les ciutats de València i de Barcelona. És lògic suposar que la 

imatge que tenen els estudiants valencians de l’ús que es fa de la llengua pròpia a 

Barcelona resulta d’una generalització que engloba tots els instruments i agents del 

procés de normalització lingüística, més que de l’ús efectiu que es puga fer en la ciutat. 

S’inclouria doncs l’ús del català en els mitjans de comunicació catalans, en el sistema 

d’ensenyament, etc. Comparant ambdues situacions de manera general es pot arribar a 

pensar que a Catalunya s’ha portat a terme amb èxit el procés de capgirament de la 

substitució lingüística. 

En segon lloc, apreciem una sèrie d’informants que empren el valencià, a més 

d’a Barcelona, en contextos privats i íntims (la família i els amics) i en certs sectors 

oficials (la secretaria de l’institut, l’Institut Valencià de la Joventut i, exceptuant els 

informants 9 i 10, l’Oficina d’Informació Turística). Per una banda, el major grau d’ús 

del valencià en el context familiar coincideix amb els paràmetres d’ús observats en el 

conjunt de la població valenciana, com hem vist més amunt. Per un altra, l’ús del 

valencià en àmbits oficials que depenen de la Generalitat Valenciana reflexa una 

situació de canvi en què es trasllua un dels efectes del procés de normalització 

lingüística. Efectivament, el sector de l’educació constitueix a València el principal 

agent de la normalització i possiblement també siga l’espai on, a l’exterior de casa, els 

jóvens escolten amb més freqüència el valencià. 
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El bloc variable situat al mig de la part esquerra del rectangle comprén els 

individus, concretament nou estudiants (11-19), que no compleixen la regla 

d’implicació existent entre aquests contexts. És a dir, que parlar valencià en l’institut i 

amb els amics no implica el seu ús a casa, per exemple. 

En tercer lloc, al gràfic es pot observar clarament com a mesura que ens acostem 

als contextos públics la majoria d’informants tendeixen a utilitzar el castellà. Ens 

trombem davant tant d’interaccions individualitzades i públiques (amb gent 

desconeguda al carrer de la ciutat de València i amb el veïnat) com d’interaccions 

institucionalitzades en determinats sectors oficials (el Registre d’Associacions i 

l’hospital) i no oficials (el banc i les grans superfícies). Quasi tots els estudiants que 

empraven el valencià en els contextos abans mencionats formen ara un bloc variable, és 

a dir, que no utilitzen sistemàticament el castellà en els espais públics descrits, tot i que 

la tendència a emprar-lo en les grans superficíes és quasi categòrica. Aquest resultat 

coincideix amb allò observat per al conjunt de la població, car només un 7,5% declarava 

emprar sempre o generalment el valencià. Una tendència a emprar el castellà que 

s’explica, com ha subratllat Ninyoles (1996), pel caràcter impersonal i la política 

d’aquests establiments. Cal fer notar, per últim, la diferència, petita però significativa, 

entre la major tendència a usar el valencià en sectors oficials més estretament 

relacionats amb la Generalitat Valenciana d’aquells que ho estan amb la municipalitat, 

com el Registre d’Associacions. 

 

5. Conclusions 
L’escala implicacional resultant d’aplicar el mètode de depuració successiva de 

dades a la tria que fan del valencià i del castellà en diferents contextos els estudiants 

valencians ens descobreix una estructura subjacent que seguint en part les tendències 

observades per al conjunt de la població no descobreix massa canvis en relació amb la 

situació heretada del franquisme. La tria del valencià és més freqüent en les relacions 

personals, amb la família i els amics; la tria del castellà, en canvi, s’imposa en les 

interaccions amb gent desconeguda i en els contextos públics, sobretot en els espais 

juvenils per excel·lència. Resultat gens sorprenent i que coincideix a més amb les 
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conclusions d’un estudi recent5 on s’assenyala que un terç dels valencianoparlants 

renúncia a utilitzar la seva llengua quan es troba en un comerç, en un hospital o en un 

lloc d’oci. L’únic canvi positiu i significatiu que s’observa a favor del valencià és el seu 

incipient ús en determinats sectors oficials que depenen de la Generalitat Valenciana. La 

diferència d’ús de la llengua pròpia en altres sectors oficials més relacionats amb la 

municipalitat, la capital de València, demostra el poc interés dels polítics en el poder en 

el procés de normalització lingüística. 

En relació amb la implicació existent entre els contextos podem afirmar que 

l’àmbit familiar és, tant per als castellanoparlants monolingües com per als jóvens que 

usen a més el valencià freqüentment, determinant en la tria que es farà fora d’aquest 

àmbit. El mateix podríem dir del grup anomenat de ‘transició’, car el primer context on 

s’usa el valencià, exceptuant el cas de ‘Barcelona, és el familiar i per tant el seu ús en la 

resta d’àmbits implica el seu previ aprenentatge i ús en casa. El medi escolar, encara 

que sembla afavorir l’ús de la llengua pròpia, no aconsegueix canviar els hàbits 

lingüístics dels estudiants i els espais públics segueixen doncs reservats per al castellà. 

Basant-nos en aquests resultats, podem preveure que el castellà seguirà 

funcionant com a llengua pública i que el valencià, tot i que la població valenciana i 

especialment els jóvens són cada vegada més competents en la llengua pròpia, es veurà 

reduït a les interaccions amb gent coneguda i als contextos més íntims. 
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