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RESUM 

La lingüística forense s'ha definit, en sentit ampli, com la interfície entre la 

llengua i el dret i, en sentit restrictiu, com l'aplicació de la sociolingüística a 

processos judicials i investigacions policials i privades. Actualment, aquesta 

branca de la lingüística aplicada es troba en expansió a molts països, inclosos els 

territoris de parla catalana. La perfilació sociolingüística de mostres dubitades és 

una de les aplicacions de la lingüística a contextos forenses que es poden 

sol·licitar en el marc de processos judicials o d'investigacions policials i privades. 

Per a l'elaboració de perfils sociolingüístics fiables, calen estudis empírics sobre 

les varietats contemporànies de la llengua. Aquesta tesi sorgeix d'una necessitat 

específica de la perfilació sociolingüística de mostres dubitades en català: 

comptar amb estudis que descriguin les varietats col·loquials utilitzades per 

parlants adolescents i que correlacionin els trets lingüístics d'aquestes varietats 

amb variables socials, com l'edat, el sexe i la llengua inicial dels parlants. La 

revisió bibliogràfica realitzada en aquesta investigació mostra que, en el cas del 

català, encara no existeixen estudis que cobreixin aquesta necessitat, ja que tant 

els que s'ocupen de la variació com els que tracten l'ús de la llengua que fan els 

parlants adolescents presenten diverses limitacions importants per a la seva 

aplicació en la perfilació lingüística relacionades amb les dades utilitzades (per 

exemple, per la seva antiguitat, mida o localització geogràfica, massa específica). 

En aquest estudi s'analitza un corpus de parla adolescent de 69 informants de 

dues localitats catalanes des del plantejament metodològic de la sociolingüística 

de la variació, al qual es dona l'enfocament pràctic de la lingüística forense per 

investigar la pregunta de recerca ¿hi ha variables lingüístiques que permeten 

identificar l'edat, el sexe i la llengua inicial més probable en el discurs d'un 

parlant adolescent en català? Per respondre-la, s'analitzen 22 variables 

lingüístiques en relació amb l'edat, el sexe i la llengua inicial dels informants 

mitjançant diverses tècniques estadístiques: l'Anàlisi de Components Principals, 

la prova dels rangs amb signe de Wilcoxon, la prova U de Mann-Whitney i la 

prova de Kruskal-Wallis. En total, catorze variables lingüístiques es correlacionen 

de forma significativa amb l'edat, deu amb la llengua inicial i sis amb el sexe. 

Des de la perspectiva inversa, s'utilitza una tècnica inferencial de mineria de 
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dades (arbres de classificació) per caracteritzar els grups d'edat, sexe i llengua 

inicial a partir de les variables lingüístiques. El percentatge de classificació 

correcta per als grups d'edat arriba al 85,5 %, per als grups de sexe, al 78,3 % i, 

en el cas de la llengua inicial, al 70,3 %. Per tant, es conclou que aquests 

resultats són aplicables a la perfilacíó sociolingüística de produccions anònimes 

en català comparables al corpus analitzat i que l'explotació de la sociolingüística 

de la variació ofereix un gran ventall d'oportunitats per a l'impuls de la 

lingüística forense catalana. 

Paraules clau: sociolingüística, lingüística forense, perfilació lingüística, edat, 

sexe, llengua inicial, català. 

vi 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

RESUM EN 

La lingüística forense se ha definida, en sentida amplio, como la interfaz entre la 

lengua y el derecho y, en sentido restrictiva, como la aplicación de la 

sociolingüística a procesos judiciales e investigaciones policiales y privadas. 

Actualmente, esta rama de la lingüística aplicada esta en expansión en muchos 

países, incluidos los territorios de habla catalana. La perfilación sociolingüística 

de muestras dubitadas es una de las aplicaciones de la lingüística a contextos 

forenses que se pueden solicitar en el marco de procesos judiciales o de 

investigaciones policiales y privadas. Para la elaboración de perfiles 

sociolingüísticos fiables, son necesarios estudios empíricos sobre las variedades 

contemporaneas de la lengua. Esta tesis surge de una necesidad específica de la 

perfilación sociolingüística de muestras dubitadas en catalan: contar con trabajos 

que describan las variedades coloquiales utilizadas por hablantes adolescentes y 

que correlacionen los rasgos lingüísticos de estas variedades con variables 

sociales, como la edad, el sexo y la lengua inicial de los hablantes. La revisión 

bibliografica realizada en esta investigación muestra que, en el caso del catalan, 

todavía no existen estudios que cubran esta necesidad, ya que tanto los que se 

ocupan de la variación como los que tratan del uso de la lengua que hacen los 

hablantes adolescentes presentan varias limitaciones importantes para su 

aplicación en la perfilación lingüística relacionadas con los datos utilizados (por 

ejemplo, por su antigüedad, tamaño o localización geografica, demasiado 

específica). En este estudio se analiza un corpus de ha bla adolescente de 69 

informantes de dos localidades catalanas desde el planteamiento metodológico 

de la sociolingüística de la variación, al que se da el enfoque practico de la 

lingüística forense para investigar la pregunta de investigación ¿hay variables 

lingüísticas que permitan identificar la edad, el sexo y la lengua inicial mas 

probable en el discurso de un hablante adolescente en catalan? Par responderla, 

se analizan 22 variables lingüísticas en relación con la edad, el sexo y la lengua 

inicial de los informantes mediante varias técnicas estadísticas: el Analisis de 

Componentes Principales, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, la 

prueba U de Mann-Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis. En total, catorce 

variables lingüísticas se correlacionan de forma significativa con la edad, diez 
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con la lengua inicial y seis con el sexo. Desde la perspectiva contraria, se utiliza 

una técnica inferencial de minería de datos (arboles de clasificación) para 

caracterizar los grupos de edad, sexo y lengua inicial a partir de las variables 

lingüísticas. El porcentaje de clasificación correcta para los grupos de edad 

alcanza el 85,5 %, para los grupos de sexo, el 78,3 % y, en el caso de la lengua 

inicial, el 70,3 %. Por tanto, se concluye que estos resultades son aplicables a la 

perfilación sociolingüística de producciones anónimas en catalan comparables al 

corpus analizado y que la explotación de la sociolingüística de la variación ofrece 

un amplio abanico de oportunitades para el impulso de la lingüística forense 

catalana. 

Palabras clave: sociolingüística, lingüística forense, perfilación lingüística, edad, 

sexo, lengua inicial, catalan. 
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ABSTRACT 

Forensic linguistics has been broadly defined as the intersection of language and 

the law and, in a more restricted sense, as the application of sociolinguistics to 

legal processes and police or private investigations. Currently, this area of 

applied linguistics is expanding in many countries, including the Catalan

speaking areas. Linguistic profiling of questioned samples is one of the 

applications of linguistics to forensic contexts that may be requested as part of 

legal processes for investigative purposes. The preparation of reliable linguistic 

profiles relies on preexisting empirical studies on contemporary language 

varieties. This research arises from a specific need in the linguistic profiling of 

questioned samples in Catalan, namely, to have studies which describe informal 

varieties used by adolescent speakers and which correlate the linguistic features 

of these varieties with social variables, such as speakers' age, sex and first 

language. The literature reviewed carried out in this study shows that no works 

meet this need for the Catalan language yet, since both studies on language 

variation and those on adolescent speech present limitations in their applicability 

to linguistic profiling due to sampling issues (e.g., the samples were collected 

too long ago, their size is insufficient, or the generalizability of the results is 

limited to a very specific geographical area). This study anlyzes a sample of the 

speech of 69 adolescent speakers from two Catalan cities through the Iens of 

variationist sociolinguistics and the hands-on approach of forensic linguistics and 

examines the research question 'are there linguistic variables that may be used to 

identify the most likely age, sex and first language in adolescent speech in 

Catalan?'. To answer this question, this study analyzes 22 linguistic variables in 

relation to the informants' age, sex and first language by means of several 

statistical techniques: Principal Component Analysis, the Wikoxon signed-rank 

test, the Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis test by ranks. In total, 

fourteen linguistic variables show a statistically significant correlation with age, 

ten with first language and six with sex. From the opposite perspective, a data 

mining technique (classification trees) is used to characterize the groups of 

informants by age, sexe and first language on the basis of their use of the 

linguistic variables. The model reaches a correct classification rate of 85.5% for 
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speakers' age, 78.3% for sex, and 70.3% for first language. Thus, it is concluded 

that the results obtained are applicable to the linguistic profiling of questioned 

samples comparable to the one used in this study and that variationist 

sociolinguistics offers a wide range of possibilities to boost forensic linguistics in 

Catalan. 

Keywords: sociolinguistics, forensic linguistics, linguistic profiling, age, sex, first 

language, Catalan. 
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conegut com l'explosió del lèxic (aproximadament, entre l'any i mig i els dos 

anys), en què passem, de forma admirable, de conèixer i emprar unes desenes 

d'unitats a uns centenars en qüestió de setmanes (cf. Galian Conesa, Ato Lozano 

i Carranza Carnicero, 2010), seguim aprenent el significat i l'ús convencional de 

noves unitats lèxiques. De fet, mai no deixem de fer-ho al llarg de la vida, però el 

ritme al qual les adoptem disminueix amb el temps. Així doncs, les modificacions 

i els refinaments que fem a la nostra capacitat comunicativa després de la 

primera infància són també molt importants, en tant que necessàries per assolir 

el domini de les llengües que aprenem, però, en comparació, són menys evidents 

i, potser per això, el volum de treballs empírics que s'ha centrat a explicar-los i 

intentar comprendre'ls és més reduït que la literatura que tracta les etapes 

inicials del procés d'adquisició lingüística. 

No obstant això, cal tenir en compte, a l'hora de valorar el gruix de publicacions 

disponible sobre les diverses etapes del procés d'adquisició del llenguatge, que el 

coneixement que genera la literatura especialitzada en aquest tema s'aplica de 

forma directa a diversos àmbits (de recerca i professionals), com el de trastorns 

del llenguatge i el de l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes. D'aquesta manera, 

els treballs empírics sobre, entre altres qüestions, què diferencia la nostra 

capacitat per codificar i descodificar missatges de la que tenen altres espècies, 

com aconseguim desenvolupar aquesta capacitat a partir dels estímuls que 

rebem i de quins recursos ens servim per fer-nos sentir i per comprendre els 

altres en contextos diferents han proliferat des de l'antiguitat (Comajoan, 2003). 

Coneixem, doncs, com continua aquest aprenentatge i refinament de les 

habilitats de comprensió i producció del llenguatge al llarg de la infantesa, 

l'adolescència i l'adultesa, si bé amb graus diferents de precisió, en funció de les 

llengües, les edats i els nivells lingüístics en què ens interessi centrar-nos. Per 

tant, és possible descriure, de manera general i fins a cert punt, quines habilitats 

lingüístiques s'han desenvolupat i quines encara no a les diferents edats per les 

quals passem els parlants. Aquest coneixement resulta clau, a més dels àmbits 

que ja hem mencionat, en contextos relacionats amb l'aplicació de la legalitat en 

els quals es tracten qüestions lingüístiques. 
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Aquests contextos poden ser molt diversos, de la mateixa manera que les 

qüestions lingüístiques que poden resultar-hi rellevants formen un ventall molt 

ampli i variat, ja que ens servim de la llengua per realitzar un nombre 

incalculable d'accions (Austin, 1962), moltes de les quals poden incidir en el 

desenvolupament d'investigacions privades, policials o judicials de possibles 

activitats delictives. El coneixement científic sobre el llenguatge pot resultar 

crucial, a tall d'exemple, en entrevistes a persones involucrades en fets delictius 

dutes a terme per agents policials o altres professionals, ja que pot servir per 

valorar l'existència de coacció, si una confessió és falsa o si en el transcurs de la 

interacció es produeixen deficiències comunicatives, entre altres (Coulthard, 

May, Sousa-Silva, eds., 2020). De la mateixa manera, l'aplicació del coneixement 

científic disponible sobre el llenguatge i la comunicació també pot tenir un paper 

destacat en el context de processos judicials en els quals, com a part de les 

proves aportades per les parts que hi intervenen, hi hagi proves lingüístiques, és 

a dir, gravacions o produccions escrites que resultin rellevants per a la decisió 

judicial sobre la possible comissió de delictes com frau, incitació a l'odi o a la 

violència, injúria, amenaça, assetjament, violència de gènere, etc. (Shuy, 1993; 

Solan i Tiersma, 2005). 

Ara bé, en molts d'aquests casos, (per exemple, quan es tracta de dilucidar si un 

parlant amb unes característiques concretes pot haver produït certa mostra 

lingüística) resulta necessari conèixer quins recursos lingüístics específics 

(segments discursius, unitats lèxiques, construccions sintàctiques, eleccions 

ortotipogràfiques, etc.) tendeixen a utilitzar els parlants d'una comunitat de 

parla concreta que comparteixen certs trets (com un rang d'edat determinat). 

Una de les disciplines que ha generat, de manera més sistemàtica, coneixement 

empíric que pot contribuir a l'anàlisi de mostres lingüístiques per a aquest tipus 

de finalitats forenses és la sociolingüística de la variació, ja que el seu objectiu és 

precisament relacionar els usos lingüístics de la població amb factors interns i 

externs al llenguatge. Així doncs, juntament amb els treballs sobre el procés 

d'adquisició lingüística i altres parcel·les de la lingüística (com la pragmàtica i 

l'anàlisi del discurs, per exemple), els estudis variacionistes constitueixen 
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recursos valuosos per als lingüistes que es dediquen a aquesta àrea de la 

lingüística aplicada. 

Malgrat tot, cal tenir en compte que, a causa de la naturalesa dels contextos 

forenses en els quals pot ser necessari dur a terme anàlisis de mostres 

lingüístiques, l'existència de mancances, limitacions i biaixos en el coneixement 

científic disponible sobre les qüestions (imprevisibles i completament depenents 

de les mostres que calgui analitzar) que resultin rellevants per a aquestes anàlisis 

poden tenir conseqüències destacades no només en el pes que tingui finalment 

una anàlisi lingüística en una investigació privada, policial o judicial per a la 

qual hagi estat sol·licitada, sinó també en el resultat mateix d'aquesta 

investigació (i, per tant, en la vida de les persones involucrades). L'existència de 

mancances, limitacions i biaixos en la recerca, però, és inevitable, ja que la 

ciència és, al capdavall, una empresa humana, subjecta, per tant, a 

imperfeccions. 

En termes generals, no és desgavellat afirmar que la major part dels estudis 

lingüístics aplicables a l'anàlisi de produccions lingüístiques en contextos 

forenses, així com els més influents globalment, s'ocupen de parlants 

monolingües en comunitats de parla anglesa (vegeu, per exemple, Nagy i 

Meyerhoff, 2008: 7-10; Stanford, 2016), malgrat els esforços acadèmics 

destinats a diversificar la recerca. Per això, cal prudència a l'hora d'avaluar 

l'aplicabilitat dels treballs existents a mostres en llengües diferents i provinents 

de comunitats de parla multilingües i, a més, és necessari considerar la 

possibilitat que les tendències observades a la recerca no siguin universals o 

rellevants per explicar els usos lingüístics presents a una mostra determinada. 

Un altre aspecte relacionat amb les investigacions científiques existents de les 

quals es nodreixen les anàlisis lingüístiques en contextos forenses i que pot 

limitar-ne l'abast o la precisió (amb tot el que això pot comportar en el marc 

d'un procés investigatiu, com s'ha comentat anteriorment) és el fet que la recerca 

sincrònica sobre els usos lingüístics difícilment pot acompanyar els canvis que es 

produeixen a les llengües de manera constant. La llengua evoluciona diàriament, 

a mesura que els parlants la utilitzen per donar resposta a les seves necessitats 
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atendre 5.367 menors d'edat i joves. En un nombre desconegut de casos com els 

recollits en aquestes estadístiques i altres per als quals, fins on arriba el nostre 

coneixement, no disposem de dades i en què es veuen involucrats menors d'edat 

i, en especial, adolescents (per exemple, aquells en què actuen com a testimonis, 

víctimes o familiars implicats) l'anàlisi de les seves produccions lingüístiques 

podria aportar informació útil per a processos investigatius i/o judicials, no 

només pel que fa a la possible inculpació de delictes a menors d'edat, sinó també 

per tal de millorar els processos en sí mateixos. Per exemple, tenir més 

coneixement sobre les seves pràctiques comunicatives podria contribuir a 

millorar la comunicació entre participants adults i adolescents en les entrevistes 

sobre els possibles fets delictius en les quals han de participar els implicats 

(presumtes autors, víctimes o testimonis), de vegades, diverses ocasions com a 

part d'un mateix procés. D'aquesta manera, estudis, com el present, sobre 

l'actuació lingüística dels parlants dissenyats especialment amb la finalitat de 

contribuir a les pràctiques investigatives i judicials que es realitzen a través de la 

llengua constitueixen un pas endavant en l'impuls de la lingüística aplicada a 

contextos forenses a l'àmbit sociolingüístic català, en el qual no està tan 

desenvolupada com en altres països (el Regne Unit, Alemanya, Austràlia o els 

Estats Units d'Amèrica, per exemple). 

Per assolir aquest objectiu, estructurem el treball de la manera següent. En 

primer lloc, després de la contextualització àmplia que acabem de presentar, al 

capítol següent, descrivim el marc teòric en el qual cal situar la nostra recerca, 

que es fonamenta, d'una banda, en l'àrea de la lingüística aplicada que 

anomenem lingüística forense i, de l'altra, en la sociolingüística i, més 

concretament, en l'estudi de la variació. A més de descriure i revisar les 

ocupacions principals i la història de les dues grans disciplines en què es basa el 

nostre estudi, en el segon capítol presentem també les variables 

extralingüístiques que més s'han utilitzat en la lingüística de la variació. 

En segon lloc, dediquem el tercer capítol a l'exposició de la pregunta de recerca, 

els objectius generals i específics i les tres grans hipòtesis que ens plantegem en 

aquesta tesi. Tot i que ja hem tractat el panorama social en el qual cal emmarcar 
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la nostra investigació, en aquest capítol tindrem ocasió de presentar més 

específicament els objectius que perseguim en el nostre treball, així com els 

aspectes concrets del nostre plantejament que es basen en els fonaments teòrics 

que tractem al segon capítol, dedicat, com hem vist, al marc teòric. 

En tercer lloc, al quart capítol presentem el context sociolingüístic de la nostra 

investigació, és a dir, el coneixement previ amb què comptem sobre la realitat 

demolingüística de la qual prové el nostre objecte d'estudi. Així mateix, tractem 

en aquest capítol els treballs previs que s'han realitzat en el marc del projecte de 

recerca en què s'insereix aquesta tesi i els que versen sobre el català que utilitzen 

els parlants joves, ja que és aquest sector de la població el que ens interessa aquí. 

A continuació, al cinquè capítol, exposem els aspectes i les decisions 

metodològiques que hem seguit a l'estudi. Presentem, primer, el projecte de 

recerca en què s'emmarquen els nostres esforços. Tot seguit, el corpus que 

analitzem en aquesta investigació. Continuem amb el disseny del nostre estudi, 

que consta de tres grans parts que tractem detingudament, la preparació del 

corpus, la de les variables independents (l'edat, el sexe i la llengua inicial) i 

dependents (aproximadament, una vintena de variables pragmàtiques, 

morfosintàctiques i lèxiques) que utilitzem a l'estudi i l'anàlisi estadística a la 

qual sotmetem aquests factors que hem identificat i quantificat al corpus. 

Després d'explicar en què han consistit aquestes tres etapes en què dividim la 

nostra recerca, exposem les consideracions específiques que es hem seguit per a 

la codificació de cadascuna de les variables independents i de les realitzacions 

presents al corpus de les variables dependents. Després d'això, encara en el 

capítol dedicat a la metodologia, exposem l'adequació als nostres objectius i les 

peculiaritats de les tècniques d'anàlisi estadística que hem utilitzat i que 

agrupem en dos grans grups, les que ens serveixen per explorar les relacions 

entre les variables (l'Anàlisi de Components Principals) i caracteritzar els nostres 

informants (els arbres de classificació), d'una banda, i les que ens permeten 

comprovar si les relacions entre les variables que examinem són estadísticament 

significatives (la prova U de Mann-Whitney, la prova de Kruskal-Wallis i la prova 

dels rangs amb signe de Wilcoxon). 
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Al sisè capítol ens ocupem dels resultats quantitatius obtinguts mitjançant 

l'aplicació de les eines metodològiques presentades anteriorment a les dades que 

hem analitzat. Tractem primer els resultats de l'estudi exploratori descriptiu que 

realitzem sobre les dades i que ens permet obtenir una primera impressió de l'ús 

que fan els informants de cadascuna de les variables lingüístiques que analitzem. 

A continuació, exposem els resultats de l'exploració de cadascuna de les 

variables duta a terme mitjançant l'Anàlisi de Components Principals, els 

resultats de les proves de significació estadística i els arbres de classificació 

obtinguts per cadascuna de les variables independents de l'estudi. 

En el capítol previ a les conclusions de la nostra investigació, el setè, aprofundim 

en el significat de les dades quantitatives i estadístiques obtingudes sobre les 

relacions identificades entre les variables lingüístiques i extralingüístiques 

mitjançant les proves de significació estadística. Per fer-ho, lliguem els nostres 

resultats amb una revisió de la bibliografia especialitzada més rellevant per a la 

nostra aproximació a cadascuna de les variables dependents. 

Les conclusions de l'estudi, per últim, es presenten al vuitè capítol i giren entorn 

de les contribucions d'aquesta recerca a la descripció de les varietats 

contemporànies emprades per adolescents de parla catalana i de les implicacions 

que poden tenir els resultats obtinguts aquí per a la lingüística forense catalana 

(concretament, per a la perfilació sociolingüística de mostres produïdes per 

parlants adolescents). A més, també descrivim possibles línies d'investigació que 

es desprenen de les limitacions d'aquest treball i de les vies de recerca 

relacionades amb els nostres objectius que, al nostre parer i com demostra la 

revisió de la literatura que s'ha dut a terme, encara no s'han impulsat prou a 

l'àmbit acadèmic català. 
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of linguistic evidence in criminal and civil cases" (MacLeod, 2013: 1), així com 

llistes més o menys exhaustives d'exemples de contextos en què lingüistes 

experimentats han estat d'utilitat en investigacions o en processos judicials (cf. 

Coulthard i Johnson, 2007; Olsson, 2008; Shuy, 2008). Gibbons i Turell (2008) 

presenten una distinció de tres àmbits generals: l'estudi del llenguatge jurídic i 

administratiu, el del llenguatge judicial i, finalment, l'anàlisi del llenguatge 

probatori o evidencial (the language of the law, the language of the court 

language as evidence, respectivament), de la qual altres autors com Cicres 1 

Gavaldà (2014) es fan ressò i que resumim a continuació. 

El primer àmbit, el del llenguatge jurídic, inclou l'estudi de les estructures 

expressions lingüístiques usades en textos normatius i legislatius, de la seva 

comprensió per diversos col·lectius i del seu significat (Queralt, 2015: 24). En 

aquest camp, per tant, l'objecte d'estudi són, entre altres, lleis, contractes o 

pòlisses d'assegurances (Cicres i Gavaldà, 2014: 62). 

L'estudi del llenguatge judicial es podria correspondre al que Coulthard, Grant i 

Kredens (2011: 529) es refereixen com "spoken legal practices" i comprèn 

l'anàlisi del discurs dels diversos agents que participen en les interaccions que 

tenen lloc als jutjats i entre els agents de l'ordre i altres ciutadans (Queralt, 

2015: 24). Totes aquestes interaccions es caracteritzen per factors socials propis 

(com posicions desiguals de poder o normes preestablertes sobre la successió 

dels torns de paraula) que afecten la producció lingüística dels interlocutors. 

En tercer lloc, l'àmbit del llenguatge probatori conté l'actuació de lingüistes com 

a experts en processos judicials o durant investigacions policials. A banda de la 

seva intervenció en litigis de marques registrades (en què cal comparar elements 

lingüístics aïllats) o en casos en què es posa en dubte l'autenticitat de certes 

produccions lingüístiques (com cartes de suïcidi o de rescat), s'hi inclouen 

l'anàlisi de mostres lingüístiques orals (coneguda sovint com a identificació de 

parlants) i de mostres escrites. La darrera pot tenir diversos objectius, com 

l'atribució d'autoria (mitjançant la comparació de corpus lingüístics d'autoria 

coneguda i desconeguda; Queralt, 2014 en resumeix el protocol d'actuació) o la 
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coneix com the Miranda warning, un paràgraf en què els agents expliquen els 

drets dels arrestats. Amb el temps, molts estudis emmarcats en la lingüística 

forense han estudiat les implicacions legals lligades a les característiques 

lingüístiques d'aquest paràgraf, ja que, entre altres fets que conviden a la 

reflexió, sovint s'enuncia de forma ritualitzada, com una formalitat més, la qual 

cosa dificulta la seva comprensió per part de l'oient (Ainsworth, 2010). 

El segon cas d'ús del terme lingüística forense va produir-se l'any 1968, quan el 

lingüista Svartvik va publicar la seva anàlisi de les declaracions, suposadament 

literals, que Timothy Evans, un conductor de camions de Gal·les, va fer a la 

policia britànica en relació amb la seva implicació en la mort de la seves dona i 

filla l'any 1949. Svartvik demostrava la coexistència de dos estils lingüístics 

clarament diferents als textos atribuïts només a un autor, Evans. Svartvik va fer 

servir el terme lingüística forense per referir-se a la mena d'anàlisi que havia dut 

a terme i per això diversos autors veuen la seva publicació com el punt de 

partida de la branca que ens ocupa (Coulthard i Johnson, 2007: S; Olsson, 2008: 

20; Coulthard, Grant i Kredens, 2011: 530). 

A partir de llavors, el nombre de casos en què hi havia lingüistes que estudiaven 

declaracions escrites en contextos judicials va seguir augmentant paulatinament 

fins que per primer cop l'any 1989, al Regne Unit, es va sol·licitar un acadèmic 

com a pèrit per tal que testifiqués sobre un d'aquests textos (Olsson, 2008: 5). A 

l'inici, doncs, no era habitual que els agents policials o el sistema judicial 

comptessin amb les opinions de lingüistes i era tan sols de forma esporàdica que 

es publicaven articles científics sobre confessions sospitoses o inconsistències en 

textos que havien de ser reproduccions literals de la producció oral espontània 

(Coulthard i Johnson, 2007: 5). Això no obstant, algunes d'aquestes primeres 

intervencions de lingüistes en casos judicials van tenir un gran ressò, com en els 

casos de l'anàlisi de les declaracions atribuïdes a Derek Bentley (Coulthard i 

Johnson, 2007: 173; Olsson, 2008: 5; Blackwell, 2013: 4) o de la confessió 

atribuïda a William Power, un dels sis individus acusats de posar bombes a dos 

bars de la ciutat de Birmingham que van resultar ser innocents i van passar a ser 

coneguts com the Birmingham Six (Coulthard i Johnson, 2007: 130). 
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Idiolectal (IS/DI) en Idiolectometría Forense" (FFI2012-34601), que s'havia de 

dur a terme entre 2013 i 2015 (Forensiclab, 2013; IULA, 2013; vegeu 2.1.4.1.1). 

En segon lloc, les contribucions dels membres del grup de recerca a la comunitat 

internacional de lingüistes forenses. Una mostra de la seva aportació va ser la 

celebració del Segon Congrés Europeu de la IAFL sobre Lingüística Forense / 

Llengua i Dret a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) el setembre 

de 2006 (Spassova, Turell i Cicres, 2007). Una altra mostra de les contribucions 

científiques del grup són les diverses tesis doctorals que van dur a terme, 

destacables tant pel seu nombre com pel seu caràcter pioner. Concretament, 

quatre d'aquestes investigacions van contribuir a l'avenç de l'anàlisi i comparació 

forense de mostres de parla (Cicres i Bosch, 2007; López Escobedo, 2011; 

Gavaldà Ferré, 2013; Marquina Zarauza, 2016) i dues al de l'anàlisi i comparació 

forense de mostres de text (Stefanova Spassova, 2009; Queralt, 2015). 

En darrer lloc, cal destacar la contribució que van fer al llarg dels anys els 

membres del grup de recerca a la lingüística forense de casa nostra. Aquesta 

contribució es pot dividir, a grans trets, en treballs que exposen les aplicacions 

forenses de la lingüística (Turell, 2006, 2009; Gavaldà Ferré, 2011), els que 

tracten l'anàlisi forense de mostres orals (Cicres i Bosch i Turell, 2004; Cicres i 

Bosch, 2004, 2011a, 201 lb), els que exploren la detecció lingüística del plagi 

(Turell, 2004, 2007, 2008, 2011 i 2012) i, per últim, els que tracten l'anàlisi 

d'autoria (Turell, 2010, 2011; Queralt, Spassova i Turell, 2011; Queralt, 2013, 

2014). 

Tant a la recerca acadèmica com a la pràctica professional, les aproximacions 

metodològiques del ForensicLab es van caracteritzar per la integració 

capdavantera d'enfocaments qualitatius i quantitatius i l'ús d'eines informàtiques 

per a l'obtenció i la interpretació de les dades (Boix-Fuster i Cicres, 2013: 16, cf. 

Gibbons, 2013). En aquest sentit, la recerca metodològica d'aquest grup va 

permetre dissenyar, en primer lloc, un mètode basat en seqüències de categories 

morfosintàctiques (n-grames) per a la comparació forense de textos escrits 

(Spassova, 2009; Boix-Fuster i Cicres, 2013: 16), que ha fonamentat diversos 

estudis posteriors (entre altres, Cicres i Queralt, 2019). En segon, un protocol 

21 



 



 

Marc teòric 

de l'Estat espanyol, el Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses. Les seves línies de 

treball són els serveis de peritatge i assessorament professional, la docència i la 

investigació. Ha establert convenis de col·laboració amb diverses associacions 

(com la Asociación No al Acoso Escolar o Metro A Metro, que posa en contacte 

familiars de persones desaparegudes amb professionals legals i forenses). Quant 

a la docència, a més de cursos en línia de formació bàsica en lingüística forense, 

els membres d'aquesta companyia col·laboren amb universitats espanyoles i 

llatinoamericanes, tant per impartir diverses assignatures de grau i postgrau 

relacionades amb la lingüística forense com per oferir cursos d'estiu 

introductoris. 

Finalment, pel que fa a la recerca, cal destacar, d'una banda, els esforços que 

s'han fet des de l'àmbit privat per continuar investigant en diversos aspectes de 

la lingüística forense a casa nostra, com els projectes de recerca que s'han dut a 

terme des del Departament I+ D+i del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses des 

de l'any 2018. Alguns dels temes que s'han abordat fins ara són l'aplicació de la 

tècnica dels n-grames (conjunts d'un nombren d'elements que apareixen junts) a 

mostres relacionades amb casos d'assetjament escolar (Cicres i Queralt, 2019; 

Queralt i Cicres, en premsa), l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en el 

benestar emocional de la comunitat internacional de lingüistes forenses 

(Giménez, Elstein i Queralt, 2020) o l'aplicació de l'anàlisi del discurs a mostres 

relacionades amb casos d'estafes en el marc d'una relació afectiva (Queralt, 

2022) o de terrorisme (Queralt i Giménez, en premsa; Giménez i Queralt, 2021). 

De l'altra, també ha continuat la recerca des de l'àmbit universitari mitjançant 

diverses tesis doctorals actualment en marxa; dues centrades en l'anàlisi 

lingüística en relació amb casos de violència de gènere i una en les diferències 

individuals en produccions orals en anglès com a llengua estrangera de parlants 

inicials d'holandès. 

Així doncs, en resum, malgrat els diversos obstacles que s'ha trobat la 

consolidació de la lingüística forense en el nostre context sociolingüístic, aquesta 

parcel·la de la lingüística aplicada s'obre camí i avança a Catalunya des de fa 

aproximadament una vintena d'anys. Com demostren, d'una banda, la seva 
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en segon lloc, aquells altres en què l'objecte d'anàlisi són les produccions 

lingüístiques que fan els parlants en un context policial o judicial. 

2.1.4.1.1. L'anàlisi del discurs produït fora de l'àmbit forense 

Dins del primer grup hi incloem les anàlisis de mostres lingüístiques de la parla 

originades fora del context forense que tenen com a objectiu extreure'n 

informació que pugui ser rellevant per a investigacions policials o processos 

judicials. Aquestes mostres poden ser de naturalesa molt variada, com 

gravacions, missatges de correu electrònic, missatges de text o enviats a través 

de plataformes de missatgeria instantània, documents escrits a mà, etc. En 

aquests casos, les anàlisis poden tenir com a objectiu examinar el significat 

d'expressions lingüístiques en el context situacional i comunicatiu en què s'han 

produït, comparar mostres de diversos parlants per avaluar la possibilitat que 

siguin els autors de la mostra en qüestió, determinar si el discurs d'un parlant 

pot haver estat manipulat o elaborar un perfil sociolingüístic del possible autor 

de la mostra. En relació amb menors d'edat, aquests estudis poden ser crucials 

en casos de possible abús o assetjament, segrest, desaparició, suïcidi o disputa 

per la seva custòdia, entre altres (per exemple, IAFL, 2021: 74). 

Les característiques pròpies de les situacions en què es requereixen aquesta 

mena d'anàlisis lingüístiques limiten la publicació de bibliografia sobre els detalls 

dels casos en què participen els lingüistes forenses. Amb tot, disposem d'un 

nombre considerable i creixent d'informes de casos reals, inclosos alguns casos i 

anàlisis de textos escrits que s'han convertit en icònics dins de la disciplina. És el 

cas, per exemple, de la participació del perfilador James Fitzgerald en el cas del 

terrorista nord-americà conegut com Unabomber, que va ser identificat gràcies al 

seu manifest (vegeu, per exemple, Coulthard i Johnson, 2007: 162-163), o les 

anàlisis que el lingüista Malcolm Coulthard va fer dels missatges de text enviats 

des del mòbil de Jenny Nicholl i que van ser crucials en el judici contra la seva 

parella (per exemple, Grant, 2010). 
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Ara bé, a la bibliografia de l'àrea les descripcions de casos en què s'han dut a 

terme anàlisis de produccions lingüístiques són limitades, especialment en el cas 

de mostres provinents de parlants menors d'edat. Aquesta situació s'explicaria 

per l'impacte sobre la publicació de dades relacionades amb casos reals que 

tenen les restriccions legals i la naturalesa sensible dels casos. Tot i això, 

comptem amb certes publicacions que llisten algunes de les variables 

lingüístiques que s'han utilitzat en casos reals. Segons Garayzabal, Queralt i 

Reigosa (2019), a finals dels anys noranta del segle passat es va publicar una 

revisió de publicacions de lingüística forense i computacional que va arribar a 

comptabilitzar més d'un miler de variables lingüístiques (Rudman, 1998), però, 

malgrat això, "no existe un consenso ni una lista estable para abordar el 

problema" (Garayzabal, Queralt i Reigosa, 2019: 63). 

A aquesta dificultat cal afegir-hi el fet que el decidit caràcter pioner de la recerca 

que ens ocupa dificulta la identificació de variables lingüístiques rellevants per 

als nostres propòsits en estudis previs en lingüística forense. D'una banda, 

trobem estudis sobre mostres escrites, tant qualitatius o combinats (per exemple, 

Wright, 2014) com computacionals, com els que recull Rudman (1998). La 

identificació de variables en les anàlisis d'autoria qualitativa depèn de les 

característiques lingüístiques de les mostres de què es disposa en cada cas, de 

manera que les utilitzades en un estudi rarament són aplicables a mostres 

diferents. En aquest sentit, destaquen per la seva ambició els projectes de recerca 

sobre idiolectometria forense (és a dir, la mesura de l'estil idiolectal) que es van 

desenvolupar al desaparegut Forensiclab de la Universitat Pompeu Fabra entre el 

2007 i el 2013. 

Entenent per estil idiolectal el conjunt d'eleccions lingüístiques que fa cada 

parlant d'entre les possibilitats que li ofereix la llengua (Turell, 2010; 

Forensiclab, 2013), aquests projectes tenien l'objectiu d'"explorar i desenvolupar 

la possibilitat de mesurar la diferència lingüística entre diversos idiolectes i la 

distància idiolectal de cada individu, de manera que al final es pugui aconseguir 

un Índex de Similitud Idiolectal (ISI), una mesura numèrica que compari 

diverses mostres lingüístiques i calculi la distància lingüística entre elles" 
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(Forensiclab, 2013: 2-3). Es van utilitzar tres corpus (en castellà, català i anglès, 

respectivament) i es van analitzar des de les perspectives fonològica, 

morfosintàctica i discursiva o pragmàtica, cadascuna de les quals corresponia a 

un mòdul del projecte. Pel que fa al català, es van tenir en compte les variables 

morfosintàctiques i discursivopragmàtiques que reproduïm tot seguit. A les fases 

inicials del nostre estudi, es va considerar la idoneïtat d'aquestes variables per 

als nostres objectius (vegeu l'apartat 5.3). 

Taula l. Variables per al mòdul morfosintàctic del català del projecte ISI (2013). 

Variable Variants Exemples 

l. pas 
"Jo que no hi és pas aquest problema de ... " 
(VC) - RT 

l Negació amb pas 

2.0 
"sembla que no puguin anar aquí o allà" (DC) -
RT 

l. subjecte 
"jo ho vai descobrir no fa gaire, eh." (DC) -

2 Realització del RT 
pronom del subjecte 

2.0 "0 No érem aquí, érem a Vila-seca." (VC) - RT 

l. singular 
"No hi ha massa problemes de convivència" 

3 Concordança nom- (VC) - RT 

verb col·lectius 
2. plural 

"però veig que vénen gent de molts de pobles 
d'aquí al voltant eh" (DC) - RT 

["Jo penso que no hi ha massa problemes 

l.0 de convivència entre lo que és comunitat 
4 Caiguda del clític catalana-castellana" (VC) - RT 

2. clític 
[" ... al poble pràcticament hi vaig a dormir." 
(VC)] -RT 

l. Accent 
"la pobre gent no m'han fet mai re, eh al 

5 Dislocació a la contrari vull dir si ells s'hi porten bé" (MG) 

dreta 2. Dislocació "a mi me sembla que sí que n'hi han dos de 
a la dreta comunitats" (MG) 

l. Dislocació ["bandera, home, sí que la tenen, no?" (VC) -
a l'esquerra RT 

6 Dislocació 
2. Dislocació "Últimament n'hem fet moltes de coses eh." 
a la dreta (DC)] - RT 

7 Morfologia de l. me, te, se "me sembla a mi" (DC) 

clítics 2. em, et, es "Aquestes, no, em sembla que no" (VC) 

l. que 
"vam anar l'altre dia aquella botiga que tenen 

8 Relatiu de lloc 
animals" (DC) 

2.on 
"cap al Sector Nord en concret que és allà on 
es feia aquesta festa ... " (VC) 
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3 Resposta a l. Exclamació E- I la Maria què diu? - A- Ui! La Maria 

pregunta oberta amb 2. Una altra E- sembla que el poble ha anat millor? -
exclamació estratègia i/ o o 0 B- 0 amb aspect de fet doncs 

l. Inicial en 
E- la teva filla on va estudiar? - A- pues 

resposta a 
4 Posició del pregunta oberta 

va anar a Barcelona 

marcador discursiu 
pues 2. Una altra: 

intermèdia o E- Tu d'on ets? - B- de Tortosa 
final 

A- de fet perquè sóc bastant perucot, eh?, 
l. eh? però vull dir no se m'hauria ocorregut mai 

5 Ús de eh? i no? 
en general 

B- de fet pràcticament això ja començava a 

2.no? bullir no? però jo recordo les coses més 

típiques 

l. Final de torn o 
absoluta (funció 

A- Què vols dir amb això, eh? 
apel·lativa, 

6 Posició discursiva espera resposta) 
eh? 2. Intermèdia 

(final d'acte) B- jo aquest poble no l'havia sentit ni 

(funció fàtica, no 
anomenar eh?, per començar i bueno vai 

espera resposta) 
vindre un any 

l. Final de torn o 
absoluta (funció 

A- Vindreu demà, no? 
apel·lativa, 

7 Posició discursiva espera resposta) 
no? 2. Intermèdia 

(final d'acte) B- jo penso en l'altre extrem, no? saps i 

(funció fàtica, no 
doncs jo no sé si les opinions que jo te doni 
són massa d'allò 

espera resposta) 

l. Ús de prefixos A- la meva filla està súper feliç en aquest 

8 Intensificació i quantificadors nou col·legi. 

morfològica vs. lèxica 
de l'enunciat 2. Ús de la 

repetició 
B- ja està bé, ja està bé. 

9 Intensificació del l. la persona 
A- Jo era sempre la que ho feia tot. 

subjecte de primera singular jo 

persona singular 2.0 B- Cada any 0 vinc a les festes 

10 Atenuació del l. jo+ 0 
A- Jo sempre li dic a la nena que no faci 

subjecte per cas. 

impersonalització del 2. Es, un/una, 2a B- Perquè clar, tu vens i t'agrada, i no saps 
JO p. sing què dir 

11 Dislocació la l. Accent 
A- jo n'he sentit a parlar del tema perquè 

a ho havien venut o no sé què 
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Tipus de sintagmes i 
elements constituents 
Intensificació del subjecte 
la persona del singular 
Expressió de l'èmfasi 
(majúscules/ puntuació/ 
repetició) 
Tractament (tu l vostè) 
Fórmules de salutació 
Fórmules de comiat 
Marcadors discursius 
Actes de parla 
Puntuació 
Nombre de preguntes 
Nombre d'exclamacions 

"Los resultados de dichos 
estudios destacan el alto 
poder discriminante 
gracias a la baja variación 
intraautor y la alta 
variación interautor de 
estos marcadores." 
(Garayzabal, Queralt 1 

Reigosa, 2019: 64). 

Font: elaboració pròpia a partir de Queralt (2015) Garayzabal, Queralt Reigosa 

(2019: 64). 

Finalment, cal destacar la rellevància per als nostres objectius dels estudis 

d'Illamola i Vila (2015) i Illamola i Queralt (2020), en què s'explora l'ús de 

pronoms enclítics o proclítics en perífrasis verbals en castellà, utilitzant com a 

mostra part del corpus compilat al projecte RESOL (vegeu punt D al subapartat 

5.3.2.3.2). 

2.1.4.1.2. L'anàlisi del discurs produït dins de l'àmbit forense 

Dins del segon grup de casos exposats al subapartat 2.1.4.1, hi trobem l'anàlisi, 

a partir de gravacions, transcripcions o resums, d'interaccions orals entre 

ciutadans llecs en temes judicials i representants de les institucions que ens 

ocupen, com agents policials, advocats, fiscals, jutges o jurats. Aquestes 

interaccions es poden originar per diversos motius que poden condicionar-ne el 

contingut i la forma, ja que pot ser que el ciutadà llec hagi estat implicat en 

activitats delictives com a persona d'interès per a la investigació, víctima, 

testimoni o autor del delicte. L'anàlisi lingüística d'aquests intercanvis pot també 

tenir objectius diversos. 

Entre altres, el lingüista pot avaluar l'existència d'inconsistències en les 

intervencions, detectar intervencions coercitives per part dels professionals o 

contribuir a l'ús d'expressions lingüístiques adequades al context comunicatiu 

(per exemple, tenint en compte la capacitat comunicativa, el nivell educatiu, 
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l'origen social o ètnic del parlant, etc.). En casos en què el ciutadà implicat és 

menor d'edat, aquestes anàlisis lingüístiques han de tenir en compte, entre altres 

factors, les diferències en el coneixement del món i en el nivell de 

desenvolupament cognitiu entre els interlocutors. 

Un dels contextos comunicatius que ha suscitat l'interès d'acadèmics de diverses 

disciplines (psicòlegs, educadors socials, lingüistes, etc.) són les entrevistes 

policials a menors. Aquestes interaccions es regeixen sovint per protocols 

preestablerts elaborats per experts de diversos àmbits com agents de l'ordre, 

psicòlegs o treballadors socials. A més, es diferencien d'altres converses entre 

adults menors, entre altres factors, pels complexos objectius dels 

entrevistadors, que han de deixar de banda la manera en què normalment es 

dirigeixen als infants en contextos diferents. Mentre que en situacions 

quotidianes els adults poden interrompre'ls, fer-los preguntes concretes, donar

los opcions i guiar-los en la forma d'exposar els esdeveniments que descriuen, en 

contextos forenses aquest estil és inadequat perquè augmenta "the risk that 

children will speculate, misinterpret questions, and answer falsely because of 

memory intrusions, source-monitoring errors, and confabulations" (Poole, 2016: 

21). 

Recentment, s'han investigat les pràctiques discursives dels menors d'edat 

interrogats com a testimonis o víctimes durant investigacions policials (Fogarty, 

2010; Fogarty, Augoustinos i Kettler, 2013; MacLeod, 2016; Jol i Stommel, 

2021). Una de les troballes recurrents d'aquests treballs és que els menors d'edat 

tracten l'agentivitat de les accions que descriuen i la relacionen amb la 

culpabilitat, de forma que els objectius dels investigats i dels investigadors no 

coincideixen: "Consequently, children themselves do not treat the interview as 

simply retrieving uncontaminated information but as a social event in which 

issues of blame are at stake" (Jol i Stommel, 2021: 300). 

Sembla que existeix cert acord entre els experts en aquest àmbit sobre el fet que 

els investigadors han d'adaptar-se als entrevistats segons la seva edat (entre 

altres factors; vegeu Goodman i Melinder, 2007: 9-10, sobre les diferències 

individuals i la suggestibilitat), de manera que haurien de tractar de forma 
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Kredens, 2011: 536), més que no pas per identificar definitivament l'autor de la 

mostra en qüestió (Shuy, 2008: 686). 

Per a l'elaboració de perfils lingüístics de mostres anònimes, els lingüistes poden 

recórrer, a més dels estudis variacionistes disponibles i del seu coneixement com 

a parlants experts i amb consciència lingüística, a corpus de referència per als 

quals disposin de la informació necessària sobre les característiques dels parlants 

i que els serveixin com a punt de partida per a la identificació dels trets 

lingüístics marcats de la seva mostra. Malauradament, els recursos d'aquesta 

mena que es troben a l'abast dels lingüistes forenses sovint són molt limitats. És 

per això que és imprescindible que puguin comptar amb un ampli ventall 

d'estudis sociolingüístics que descriguin els usos de la llengua que fan els 

parlants que pertanyen a diverses categories socials quan es comuniquen en 

contextos diversos. 

Quant a les variables lingüístiques que s'han utilitzat per elaborar perfils 

sociolingüístics, generalment ens trobem amb les dificultats exposades 

anteriorment sobre les variables que s'han considerat a estudis sobre atribució 

d'autoria (vegeu 2.1.3.1.1). Tot i això, recentment s'han dut a terme dos estudis 

que investiguen la utilitat de les seqüències de categories gramaticals o n-grames 

(concretament, bi- i trigrames, és a dir, conjunts de dos i tres elements que 

apareixen seguits) per classificar mostres escrites en català produïdes per menors 

per edat (alumnes de primer, segon i tercer cicle de primària) i sexe (Cicres i 

Queralt, 2019 i Queralt i Cicres, en premsa, respectivament). Els resultats 

d'aquests estudis mostren una eficàcia d'aproximadament un 70 % en la 

classificació, la qual cosa demostra que aquesta tècnica d'anàlisi pot resultar 

d'utilitat per determinar l'edat i el sexe més probable de mostres anònimes 

escrites per menors en català. 
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Quant als primers sociolingüistes americans, no eren tan sols lingüistes, sinó que 

estaven relacionats, més o menys directament, amb camps com l'antropologia, la 

sociologia, la psicologia social i les ciències polítiques (Paulston i Tucker, 2003: 

1-2). Concretament, els "pares fundadors" que llista Spolsky (2011: 3) provenen 

d'àrees tan variades com la química (William D. Labov i John J. Gumperz), la 

sociologia i l'antropologia (Basil Bemstein, Allen D. Grimshaw i Dell Hymes), la 

filosofia (Charles A. Ferguson) o la psicologia social (Joshua A. Fishman i Susan 

M. Ervin-Tripp), a més de la lingüística o la filologia (els anteriors i també 

William Bright, Einar Haugen i Uriel Weinreich). 

Com avançàvem, cap a la meitat del segle passat es va crear l'ambient idoni per 

tal que aquests "small number of key individuals", com els anomenen Paulston i 

Tucker (2003: 2), compartissin diàlegs que esdevindrien clau per al futur de la 

sociolingüística. Alguns d'aquests espais d'interacció que van fer créixer l'interès 

en les possibilitats de col·laboració entre disciplines diferents inclouen la reunió 

de l'American Anthropological Association de 1963, les actes de la qual es van 

publicar l'any següent (Gumperz i Hymes, 1964), la conferència sobre 

sociolingüística mencionada més amunt i l'escola d'estiu de la Linguistic Society 

of America (LSA) a Indiana, on Gumperz i Ferguson van impartir els cursos 

anomenats "Language and Society'' i "Sociolinguistics" (Shuy, 2003: 12). 

El clima social de l'època també va tenir un paper rellevant per al 

desenvolupament de l'àrea acadèmica que ens ocupa. En paraules de Paulston i 

Tucker (2003: 2): "[ ... ] the field appears to have emerged partially in response 

to a number of well-articulated and compelling social issues". Per exemple, per a 

Tucker (1997: 320, segons Spolsky, 2011: 11), dues de les característiques del 

període que van contribuir al creixement de la sociolingüística van ser "a sense 

of the social justice aspect, and a view of its relevance to poliries and 

government". 

Des d'una perspectiva històrica més àmplia, Boix i Vila (1998: 12) proporcionen 

un resum dels diversos canvis socials que van tenir lloc durant els segles XIX i XX 

i que "expliquen l'afermament de l'estudi dels vincles entre les societats i les 

varietats lingüístiques que parlen": 
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és a dir, que uneix en una sola dimensió analítica el temps històric, el real i 

l'aparent (Silva-Corvalan, 2001: 2-3; vegeu el subapartat 2.2.4.1.3). En aquest 

sentit, per exemple, Labov, principal exponent del variacionisme (el corrent 

sociolingüístic que més ens interessa en aquest estudi), deia en una ponència de 

1977 que "utilitz [a] el present per explicar el passat" (Pradilla, 2011: 129). La 

distinció entre temps real i temps aparent va obrir un gran ventall de 

possibilitats per a la recerca lingüística, com s'explica més detingudament al 

subapartat 2.2.4.1.3. 

La quarta diferència entre la sociolingüística i els seus precedents és el rebuig de 

la idea de Bloomfield (1933/1984: 347) que el canvi fonològic no es pot 

observar directament. El gran nombre d'estudis sociolingüístics que s'han centrat 

precisament en aquest objectiu contradiu per si mateix aquesta posició. El 

desenvolupament de la metodologia variacionista, que permeté estudiar canvis 

mentre es produïen, va ser un dels factors clau que va fer que molts lingüistes 

deixessin de banda la idea bloomfieldiana i s'interessessin pels canvis fonològics. 

El penúltim punt de discrepància entre les dues orientacions d'estudis lingüístics 

és l'expressat per Bloch i Trager (1942; citat a Labov, 2006: 9), que creien que 

els sentiments dels parlants cap a les llengües són inaccessibles per als 

investigadors. Això no obstant, actualment diverses línies de recerca 

sociolingüística estudien les actituds lingüístiques dels parlants, sobretot en 

l'àmbit de la psicologia social. Existeixen nombroses publicacions centrades en la 

psicologia social de la llengua, com Meyerhoff (2002), que la tracta en relació 

amb la variació lingüística, o la revisió bibliogràfica que fan Baker, Watson i 

Gallois (2020). En català, un exemple d'aquesta mena de recerca és l'estudi de 

Sinner i Wieland (2015). 

L'últim punt que diferencia els enfocaments sociolingüístics d'altres concepcions 

de la lingüística és una idea especialment estesa després d'André Martinet que 

diu que els lingüistes no haurien de servir-se de dades no lingüístiques per 

explicar els canvis lingüístics (Labov, 2006: l 0-11). En canvi, l'acceptació i la 

proliferació d'estudis que se centren efectivament en les relacions entre factors 

externs i interns a la llengua per explicar la variació demostra la gran utilitat 
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Malgrat les possibles discrepàncies entre ells, i sigui quina sigui la naturalesa de 

la seva mostra, tots els variacionistes comparteixen la premissa que, observant 

els usos que fan els parlants de les varietats vernaculars, s'hi poden identificar 

regularitats o patrons sociolingüístics (en anglès, sociolinguistic patterns). En 

aquest treball, entenem els patrons sociolingüístics com un seguit de "factors 

[socials i lingüístics] que determinen i es relacionen de manera regular i 

sistemàtica amb l'ús lingüístic dels parlants" (Casesnoves, 2012: 14). 

Així, els estudis variacionistes han demostrat reiteradament mitjançant 

l'aplicació del mètode hipoteticodeductiu que la variació no és caòtica, sinó 

sistemàtica. Aquest fet contradiu una idea que va ser àmpliamanet acceptada 

fins a l'establiment de la subdisciplina variacionista. Fins aleshores, un gran 

nombre de lingüistes defensaven que "algunes diferències lingüístiques no 

comport[av]en cap diferència i que exist[ia] una equivalència de variants, i per 

tant, una variació lliure" (Turell, 2003: 2). 

A més, també s'ha pogut provar que els canvis diacrònics s'esdevenen a mesura 

que les comunitats de parla, que són heterogènies, adopten i abandonen certes 

característiques lingüístiques. Pradilla (2001: l) resumeix aquesta premissa sota 

l'etiqueta hipòtesi de la variabilitat: 

"El mètode hipoteticodeductiu, per definició, parteix de consideracions 

provisionals que hauran de ser validades (o invalidades). Aquestes suposicions 

prèvies van des de plantejaments molt generalistes a previsions d'alta concreció. 

Un exemple de les primeres pot ser la mateixa hipòtesi de la variabilitat, segons 

la qual la parla dels individus d'una determinada comunitat es caracteritza per la 

presència de certs trets lingüístics variables la freqüència d'aparició dels quals es 

trobarà condicionada per factors independents de tipus lingüístic i/o 

extralingüístic." 
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introducció i acceptació de la proposta de Labov (2006: 8) d'estudiar els canvis 

lingüístics a partir de la noció de temps aparent: 

"By studying the differences between the linguistic behavior of successive age 

levels in our sample, we can make inferences about linguistic change. This type 

of approach may be referred to as a pseudo-trend study, it is a series of cross

sections in apparent time as opposed to real time. The dimension of apparent 

time lies along the axis of the age levels of present-day informants, taken as 

representatives of the native speech pattern of the years in which they grew to 

maturity". 

Per tant, els estudis que observen canvis lingüístics en temps aparent són aquells 

que ofereixen "anàlisi[s] de la distribució de les variables lingüístiques en 

diferents grups d'edat" (Turell, 2003: 7). Aquests estudis no poden demostrar 

canvis en marxa en la comunitat de parla analitzada, sinó patrons 

sociolingüístics de gradació per edats (en anglès, age grading; trobeu-ne la 

definició al subapartat 2.3.2.1). 

Les limitacions metodològiques dels estudis a temps aparent es poden superar 

mitjançant estudis a temps real, en què es recullen dades en dos moments 

diferents. L'investigador de canvis en temps real té tres opcions: intentar trobar 

recerques anteriors sobre la comunitat de parla que vol analitzar ("ressenyar el 

passat"); elaborar un estudi rèplica, en què realitza exactament el mateix procés 

de selecció i anàlisi d'informants a la mateixa comunitat en dos moments 

diferents; o elaborar un estudi panel, en què localitza els mateixos informants un 

temps després del primer estudi i repeteix el procediment original (Turell, 2003: 

7-8). Com veurem, el nostre estudi encaixa en l'última opció, ja que s'estudien 

els mateixos informants en dos moments diferents i en la mateixa situació 

comunicativa. Val a dir que, com passa amb altres decisions metodològiques (per 

exemple, les anàlisis quantitatives i qualitatives), és possible combinar corpus a 

temps real i temps aparent en un sol projecte d'investigació, com exemplifica el 

projecte d'idiolectometria mencionat anteriorment (al subapartat 2. 1.4. 1.1), 

que, per al català, utilitza el corpus de La Canonja recollit a la dècada de 1980 
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socioeconòmiques com un mapa de l'espai social i concebien les variables 

lingüístiques com a marcadors de categories socials primàries carregades de 

prestigi o estigma social. A més, l'estil es definia com "attention paid to speech, 

and controlled by orientation to prestige/stigma" (Eckert, 2005: 3). 

La segona onada, que va ajudar a desenvolupar el panorama local (o local 

picture), es resumeix com el conjunt d'estudis etnogràfics de comunitats, encara 

definides geogràficament, que veien diverses categories locals com vincles amb 

etiquetes demogràfiques. Per als investigadors d'aquest període, les variables 

lingüístiques observades serveixen per indiciar categories definides a nivell local 

i l'estil es concep com actes d'afiliació a aquests grups. 

En canvi, a la tercera onada s'adopta una perspectiva estilística. Aquest èmfasi 

"places speakers not as passive and stable carriers of dialect, but as stylistic 

agents, tailoring linguistic styles in ongoing and lifelong projects of self

construction and differentiation" (Eckert, 2012: 97). Les investigacions 

etnogràfiques d'aquesta etapa analitzen comunitats de pràctica i proposen que 

les categories locals es construeixen sobre posicions comunes (common stances) i 

que les variables indicien posicions, activitats o característiques. 

Així doncs, amb el temps i els canvis metodològics, "[i]t has become clear that 

patterns of variation do not simply unfold from the speaker's structural position 

in a system of production, but are part of the active -stylistic- production of 

social differentiation" (Eckert, 2012: 98). Aquest canvi fa, doncs, que els estudis 

més recents sobre la variació lingüística concebin els informants com a 

participants que juguen un rol actiu en la construcció de les seves identitats 

mitjançant els recursos lingüístics al seu abast. 
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En una línia semblant, Pradilla (2011: 127) sosté que s'ha produït un canvi dins 

la sociolingüística catalana des dels anys vuitanta del segle passat, anteriorment 

enfocada gairebé exclusivament a la sociologia de la llengua, gràcies a "l'aparició 

d'un bon grapat de recerques de caràcter variacionista i etnogràfic". 

A continuació es presenten de forma resumida i per ordre cronològic d'aparició 

les aportacions variacionistes rellevants per al nostre estudi. La primera d'elles és 

l'estudi realitzat per Mier (1986) de la parla de 43 informants del barri de Gràcia 

que tenien el català com a primera llengua. A banda de tres variables 

fonològiques, va observar l'ús de dos o dues, de les preposicions en i a, així com 

de les formes verbals tenir que o haver de. Les variables socials amb les quals les 

va relacionar són l'edat, el sexe, el nivell d'ocupació i el grau d'alfabetització en 

català dels participants. S'ha assenyalat que aquest estudi capdavanter presenta 

mancances perquè "s'obvien factors tan importants com la procedència del 

mateix informant i dels pares, en el cas que no hagin nascut allí" (Pradilla, 2008: 

68). 

Alonso i Suïls (1993) van estudiar el canvi des de dalt que afectava les 

terminacions del subjuntiu al Segrià amb una mostra de 87 informants de 7 

pobles d'aquesta comarca, alguns dels quals experimentaven aleshores canvis 

econòmics que podrien reforçar l'assimilació de trets lingüístics de la varietat 

estàndard (l'impuls del sector comercial en detriment de part de l'agrícola). Els 

autors van analitzar la producció de formes verbals al nivell formal mitjançant 

les variables lingüístiques de persona verbal i conjugació i les socials de sexe i 

grup d'edat i van concloure, en relació als canvis socioeconòmics de la comarca, 

que "[l]es dones de trenta a cinquanta anys són les més innovadores" (Turell, 

2013: 43). 

Alturo (1995) va estudiar el canvi de ser per haver en formes de plusquamperfet 

al Pont de Suert. Observava les variables d'estil de parla, nivell de coneixement 

del català escrit, temps de l'acció i temps de referència i va trobar que el procés 

d'estandardització s'afavoria en parlants de grups intermedis (Turell, 2013: 43). 

A més, va proposar un sistema en què "les situacions d'aspecte cíclic s'oposarien 
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d'una banda a les d'aspecte no cíclic/[ +anterior], i d'una altra a les d'aspecte no 

cíclic/[-anterior]" (Alturo, 1995: 248; citat a Turell, 2013: 43). 

També de la dècada dels noranta cal destacar, d'una banda, l'estudi de Turell 

(1995a) en què explorava des d'una perspectiva variacionista el contacte entre el 

català i el castellà a La Canonja mitjançant l'observació de dos préstecs (o 

manlleus) lingüístics (bueno i casi) i de l'alternança de codi (code-switching, o l'ús 

de diverses llengües en un mateix torn de paraula). Quant als primers, va 

concloure que "són més nombrosos els préstecs distants, de tipus bueno, que els 

préstecs propers, de tipus casi" i que "la majoria de préstecs, tant distants com 

propers, estan integrats a la llengua receptora, és a dir, el català" (Turell, 1995a: 

289). Pel que fa a l'alternança de català i castellà en un mateix torn de paraula, 

va trobar que la llargada de la situació de contacte entre les llengües i les 

adscripcions dels parlants a "les pràctiques discursives de cada grup" regien el 

seu comportament durant les interaccions (Turell, 1995a: 288). 

De l'altra banda, a finals dels noranta (1998) es va publicar Oralment: Estudis de 

variació funcional, editat per Lluís Payrató, que "aplega un conjunt d'estudis 

sobre la variació funcional del llenguatge manifestada a través del cas concret de 

la llengua catalana" (Payrató, 1998: S). Aquests treballs se centren en diversos 

aspectes d'un mateix corpus, dissenyat expressament per a l'ocasió i que "es 

compon de 16 mostres, de 2000 paraules aproximadament cada una, 

corresponents a varietats funcionals diferenciades de català contemporani de 

procedència dialectal central" (Tomàs i Pallejà, 1998: 35). Com veurem més 

endavant, diversos treballs d'aquest volum es relacionen directament amb certes 

variables del nostre estudi. 

Ja a la dècada dels 2000, Romero (2001; mencionat a Turell, 2013: 43) 

analitzava variables morfosintàctiques (adjectius demostratius, l'article definit 

masculí, formes dels pronoms febles personals i adjectius possessius) de la Conca 

de Tremp en relació amb l'estil de parla, l'edat, el grau d'instrucció i 

coneixement del català escrit i factors lingüístics (entre altres, la posició respecte 

el verb, el gènere o el nombre). Els seus resultats sobre l'ús oral de la llengua en 

situacions formals mostraven estratificació segons l'edat dels parlants i 
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"comportaments més conservadors entre els informants de més edat" (Turell, 

2013: 43). 

Montoya (2002) es va situar en la línia de la sociolingüística històrica. En 

aquesta obra, l'expert alacantí exemplificava "el comportament de tres tipus de 

canvis lingüístics a base de la morfologia del català balear" segons la direcció 

que seguien en relació al català i el castellà. En concret, observava els articles, el 

pronoms clítics i la flexió verbal a les tres illes. Va poder concloure que, mentre 

que Menorca havia tendit a incorporar certes innovacions que l'alineaven amb 

Catalunya, Eivissa s'assemblava més aviat al País Valencià en determinades 

solucions morfològiques i Mallorca "presentaria solucions intermèdies" 

(Montoya, 2002: 297). 

La tesi doctoral de Busquet (2010) representa l'interès continuat i encara vigent 

per la variació de l'article salat i el literari. En aquest cas, el territori estudiat 

comprèn diversos pobles del nord-est de Catalunya. L'autora constata que 

l'article salat només se segueix utilitzant a Cadaqués, on també se n'ha 

interromput la transmissió cap a les generacions més joves i conclou que el 

parlar salat d'aquestes regions s'ha extingit. 

Finalment, Valls (2013) investiga aspectes fonològics i morfològics del canvi 

lingüístic en curs del català nord-occidental mitjançant tècniques d'anàlisi 

dialectomètrica. D'una banda, troba diferències en el grau d'anivellament de 

diverses varietats nord-occidentals amb l'estàndard (molt més avançat a 

Catalunya i Andorra que a La Franja, amb els parlars ribagorçans i tortosins 

entre els dos pols, actuant de "veritables garants del manteniment del contínuum 

nord-occidental"). De l'altra, confirma que el canvi lingüístic és més ràpid en els 

aspectes morfològics que en els fonètics. 

Així doncs, i malgrat la indiscutible observació que feia Turell (2013) sobre la 

necessitat de continuar produint investigacions sociolingüístiques variacionistes 

sobre el català, hem de coincidir amb Mas i Montoya (2004: 250) quan 

assenyalen que "[ ... ] la variació morfosintàctica té una presència en la 

sociolingüística catalana més que considerable". 
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Taula 6. Alguns dels trets més recurrents i identificadors per a homes i dones. 

Nivell 
lingüístic 

Dones Homes 

2a persona i la persona del plural la persona del singular, 3a 
per incloure els interlocutors persona i formes impersonals 
(modalitats elocutiva i apel·lativa) (modalitat més delocutiva) 

Més freqüència d'oracions Més freqüència d'oracions 
interrogatives i exclamatives enunciatives 

Morfosintaxi 
Més formes indirectes Més enunciats directes 

Més modalitzadors (adjectius, 
adverbis, apreciatius, Menys ús de modalitzadors 
minimitzadors, etc.) 

Més preguntes «eco»: (no?, ·;:i 
Ol.' Menys preguntes «eco» 

etc.) 

Més oracions inacabades Menys oracions inacabades 

Més paraules que designen Menys paraules que designen 
matisos matisos 

Lèxic En algunes cultures, paraules tabú 
En les cultures observades, 
absència de paraules tabú només 

només per a dones 
per a homes 

En algunes cultures existeixen paraules tabú per a homes i dones 

Més solapaments i interrupcions Més solapaments i interrupcions 
cooperatius (per manifestar competitius (per aconseguir espai 
comprensió, completar la per parlar, manifestar desacord, 

Mecànica intervenció anterior, etc.) desautoritzar, etc.) 

conversacional Més «feina» per mantenir la 
conversa (preguntes, Menys «feina» per mantenir la 
exclamacions, «ajudes» conversa 
temàtiques, etc.) 

Font: Elaboració pòpia a partir de Tuson (1998). 

D'altres estudis assenyalen que els homes centren els seus esforços a transmetre 

informació mentre que les dones fan un ús de la llengua més aviat orientat a la 

interacció social i a expressar els seus sentiments (Kring i Gord on, 1998; 

Goldschmidt i Weller, 2000; Baron i Ling, 2011; Bastida Serra, 2017: 93). 

Aquestes tendències concorden amb les que recull Tuson, que les resumeix així: 

"Ells comparteixen idees i activitats, elles comparteixen sentiments i intimitat" 

(1998: 214). 
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Una altra noció que s'ha proposat per explicar el comportament lingüístic dels 

parlants és el de prestigi encobert (covert prestige). Aquesta noció explicaria per 

què els parlants continuarien usant variants que en principi tindrien 

connotacions socials poc desitjables (per exemple, lligades a la pertinença a 

classes socials menys afavorides; Trudgill, 2000: 74). El prestigi encobert (és a 

dir, no explícit) d'aquestes variants serviria per expressar solidaritat amb grups 

socials i en certa manera, per tant, per contribuir a la construcció de la identitat 

dels parlants mitjançant els seus usos lingüístics. 

La recerca contemporània sovint ha criticat un gran nombre d'investigacions per 

la seva concepció massa simplificada d'aquesta variable i dels usos lingüístics 

dels participants. Podem distingir dues menes de crítiques en aquests treballs 

més recents. 

D'una banda, hi ha la diferència entre sexe i gènere. Bona part de la recerca 

contemporània estableix la distinció entre la variable sociolingüística sexe, com a 

categoria biològica, i la variable gènere, com a constructe social (Milroy i 

Gordon, 2003: 100; Coates, 2004: 4). Aquestes dues etiquetes han originat i 

segueixen sent objecte de llargues disputes teòriques en l'àmbit de la 

sociolingüística (vegeu, per exemple, la crítica de McElhinny, 2008: 23 o el repàs 

del debat entre acadèmics que fa Serrana, 2008). En aquesta tesi, ens cenyim a 

la perpectiva de la variable sexe com a variable independent binària, sobretot 

per qüestions pràctiques com les que descriu Precht (2008: 91): 

"Gender research is, by and large, high context. Large-scale corpus research is 

low context and therefore precludes the study of gender, which requires a 

researcher to search by hand for masculine and feminine characteristics and to 

take contextual elements into consideration in making claims." 

D'altra banda, el patró de gènere labovià tractat fins ara no és l'únic que s'ha 

proposat en relació amb la variable sexe. Un dels grans retrets als primers 

estudis de la variació que contemplaven el sexe dels parlants és el fet que 

adoptessin una visió massa superficial d'aquesta variable i deslligada del context 

d'interacció. 
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Pel que fa al desenvolupament sintàctic, les estructures adquirides pels 

adolescents anglòfons inclouen la veu passiva, les oracions subordinades i de 

relatiu, el plusquamperfet, els modals o conjuncions adverbials poc freqüents, 

entre altres (Nippold, 2004: 3). A mesura que els adolescents incorporen 

cadascun d'aquests recursos a les seves produccions, la llargada d'aquestes 

augmenta de manera gradual. Paral·lelament, també adquireixen l'habilitat 

d'usar aquestes estructures de manera flexible i el coneixement necessari sobre 

quan recórrer a estructures pertanyents a llenguatge més o menys formal segons 

la situació comunicativa (Nippold, 2004: 3). 

Singleton i Ryan (2004: 60) llisten diverses característiques sintàctiques pròpies 

de la llengua anglesa dels adolescents: 

"Scott (1988) and Scott and Stokes (1995) found that as students mature noun 

phrases are expanded through the use of appositives, elaborated subjects and 

post-modification via prepositional phrases, non-finite verbs and relative dauses, 

while verb phrases are expanded through the use of structures such as modal 

auxiliaries, perfect aspect and the passive voice. [ ... ] Through the use of low

frequency structures, the number of words per clause increases, along with 

density of information expressed. Sentence length also increases through the use 

of co-ordinating, subordinating and correlative conjunctions and use of adverbial 

conjuncts. However, it is worth noting that sentence length can vary greatly in 

relation to discourse mode and the context of the conversation." 

També s'han estudiat les capacitats pragmàtiques que es desenvolupen en 

aquesta etapa. Khorounjaia i Tolchinsky (2004), per exemple, exploren 

l'estructura argumental d'infants, adolescents i adults en castellà. Entre les seves 

conclusions, hi inclouen que: "Spanish-speaking children and adolescents have a 

preferred argument structure that is identical to that of Spanish-speaking adults" 

(2004: 104) i també que "[a] major feature of later language development is an 

increasing sensitivity to the demands of different communicative circumstances 

and interlocutor needs" (2004: 108). 
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Tots aquests estudis mostren que, si bé l'adquisició lingüística dels primers anys 

pot resultar més espectacular per la seva rapidesa, el procés segueix durant 

l'adolescència. Així doncs, un estudi longitudinal com el que ens ocupa, en què 

es comparen produccions dels mateixos parlants en la mateixa situació 

comunicativa passats uns anys, permetrà analitzar l'adquisició del català a 

l'adolescència i comparar les nostres troballes amb les que acabem de veure pel 

que fa a l'adquisició de l'anglès i el castellà. 

Els estudis disponibles sobre varietats de llengua catalana utilitzades per 

parlants adolescents són escassos (com també fan notar Bernal i Sinner, 2009 o 

Santamaria, 2010). Quant a l'adquisició del català en etapes infantils i 

adolescents, destaca Tolchinsky, Martí i Llauradó (2010) sobre el creixement del 

lèxic escrit en infants d'entre S i 16 anys. En aquest estudi es troba un increment 

notable en el vocabulari dels informants al llarg de l'escolarització obligatòria, 

tant des d'un punt de vista conceptual com d'actuació, i també constaten que 

"the written lexicon is rather impermeable to multilingual interference" (2010: 

226). 

Pel que fa a estudis descriptius de les varietats juvenils del català, hem identificat 

dues grans àrees d'interès. La primera comprèn les característiques del lèxic dels 

joves. En aquesta àrea hi trobem, entre altres, el treball de Bernal i Sinner 

(2009) en què descriuen l'ús de diversos recursos de creació de paraules (vegeu 

l'apartat 4.4). 

La segona àrea d'interès detectada és la versemblança de la representació del 

llenguatge juvenil en produccions audiovisuals, representada per Wieland 

(2009a i 2009b) o Santamaria (2010). Una de les principals preocupacions 

d'aquests esforços, però, és com tractar la presència d'elements lèxics clarament 

influenciats pel contacte amb el castellà i que entren en conflicte amb les normes 

prescriptives del català, tema que no coincideix amb els nostres objectius, ja que 

la nostra perspectiva sobre les produccions orals que analitzem és descriptiva. 

Tot i això, cal dir que ens ocupem de les particularitats del context 

demolingüístic del territori català i les conseqüències del contacte amb el castellà 

sobre el lèxic emprat pels joves als apartats 4.1 i 4.4. 



 

 

 



 



 

Marc teòric 

dynamics of linguistic variation and change, not the study of social class itself' 

(Ash, 2013: 364-365). 

Ara bé, malgrat que l'aproximació quantitativa a la classe social és productiva i 

permet obtenir resultats rellevants per explicar la variació lingüística de les 

societats, Milroy i Milroy (1997: 54) la descriuen com la variable social més 

controvertida i Wardhaugh (2006: 148) en diu que és "the most complicated 

factor of all". Els primers estudis quantitatius que consideraven aquesta variable 

distingien els usos lingüístics dels diversos grups de forma categòrica (per 

exemple, per la presència o l'absència de certa variant lingüística en els grups 

d'informants), però, en canvi, com assenyalen Milroy i Milroy (1997: 49), "[i]n 

practice such usages are seldom categorical for any group of speakers". En 

aquest sentit, Labov (2004: 8) explica que, mentre que en un gran nombre 

d'estudis es representa la classe social com una variable binària, formada per 

dues categories (per exemple, classe alta/ classe treballadora), es pot arribar a 

un nivell de certesa més elevat sobre la relació entre aquesta variable i la 

dependent quan es consideren quatre o cinc categories en lloc de només dues. 

Amb tot, la divisió de la societat en categories de classes socials no pot sinó ser 

una decisió metodològica fins a cert punt arbitrària, ja que, en realitat, com 

passa amb altres variables socials, es tracta d'un contínuum. De la mateixa 

manera, les varietats dialectals i funcionals també són contínuums segmentats en 

categories en els estudis sobre la variació. És per això que, segons Durrell (2004: 

204): 

"Empirical studies support the view that few, if any, linguistic varieties can be 

unambiguously marked as regional dialect, sociolect or register, since the boundaries 

between the dimensions of variation are not clear-cut, and, although some variables 

may be primarily indicative of a particular dimension, it is quite typícal for a single 

variable to correlate with all three in some measure." 

Establir una categorització vàlida de la variable classe social és, doncs, un 

problema metodològic que va sorgir amb els primers estudis de la variació i 

segueix sense una solució clara (Durrell, 2004: 201; Ash, 2013: 364). Arran de 

la crítica del paradigma labovià pel fet que la forma amb què considera la classe 
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social pot amagar diferències individuals i l'efecte d'altres factors, com el nivell 

educatiu, Milroy (1987) va desenvolupar la variable de xarxes socials (Milroy i 

Milroy, 1997: 53-54; Durrell, 2004: 201). Tant aquesta variable com la classe 

social, però, són variables complexes, que s'han de calcular "by reference to a 

number of indicators" (Milroy i Milroy, 1997: 54). En el cas de la classe social, a 

més de la professió (Ash, 2013: 365), se solen tenir en compte els ingressos 

econòmics o el nivell educatiu. Tradicionalment, els individus amb un poder 

adquisitiu més elevat (les classes socials més altes) han tingut més possibilitats 

d'accedir al sistema educatiu i cursar estudis superiors. Sobre el paper que 

juguen factors com el nivell educatiu en la construcció de la variable classe 

social, Hudson (2000: 186-187) conclou que: 

"Los datos sociolingüísticos, pues parecen sugerir que los factores como 

profesíón y educación deberían ser anotados por separada, aunque dejando la 

posibilidad de que actúen entre sí, exactamente de la misma forma que pueden 

afectar a atros factores tales como edad y sexo". 

El nivell educatiu dels parlants és una de les variables utilitzades en la 

sociolingüística quantitativa (per exemple, López Morales, 1990: 81; Chacón 

Beltran, 2004: 33) amb una tradició més establerta, ja que la dialectologia 

tradicional ja se'n servia (Trudgill, 2000: 27). Com respecte a la classe social, 

tampoc hi ha consens entre els autors en el nom de la variable nivell educatiu. 

Hi trobem referències mitjançant denominacions com, entre altres, nivell 

d'instrucció (Calderón Noguera i Duran Mendivelso, 2009), nivell educacional 

(Bobadilla i Bobadilla, 1980-1981), assoliment educatiu (Ash, 2013: 353), 

escolaritat o educació (López Morales, 1990: 81). A més, com explica Wardhaugh 

(2006: 148), es pot conceptualitzar d'acord a diverses categories: "graduate or 

professional education; college or university degree; attendance at college or 

university but no degree; high school graduation; some high school education; 

and less than seven years of formal education". 

En qualsevol cas, en un nombre considerable d'estudis, s'ha trobat que el nivell 

educatiu aporta informació rellevant per comprendre fenòmens de variació 

lingüística (per exemple, en estudis sobre el català com Romero, 2001 i 2003 o 
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Anteriorment, hem assenyalat el predomini d'informants de parla anglesa en els 

estudis de l'adquisició lingüística dels adolescents (subapartat 2.3.2.2). Aquesta 

tendència es pot observar en altres parcel·les de la lingüística i de la 

sociolingüística i suposa una comprensió esbiaixada dels fenòmens analitzats. La 

situació ideal seria poder comptar amb més estudis d'altres comunitats de parla 

que han estat comparativament poc estudiades o sobre les quals encara no tenim 

dades. Un indicador d'aquest desequilibri són les anàlisis quantitatives de les 

publicacions Language Variation and Change (entre 1989 i 2015) i Journal of 

Sociolinguistics C entre 1997-2008), que mostren una clara manca de diversitat 

lingüística en els objectes d'estudi dels treballs publicats en aquestes revistes de 

referència en favor de comunitats de parla americanes i europees i de parla 

anglesa (Nagy i Meyerhoff, 2008: 7-10; Stanford, 2016). 

Això no obstant, el desequilibri en les comunitats estudiades no és l'únic 

problema que presenta el fet que gran part dels sociolingüistes hagin centrat els 

seus esforços en societats de parla anglesa. Una altra conseqüència que se'n 

desprèn és el predomini d'una visió monolingüe dels fenòmens sociolingüístics, 

un perill del qual diversos autors han advertit al llarg dels anys (per exemple, 

Crystal, 1987: 360; Ellis, 2006: l 74; Nagy i Meyerhoff, 2008: 2, o Stanford, 

2016). Part de la recerca variacionista, sobretot de tradició anglosaxona, ha 

tendit a observar els parlants com a representants de comunitats de parla 

homogènies, malgrat que la major part del món està format per individus i 

comunitats de parla multilingües (Nagy i Meyerhoff, 2008: l). El monolingüisme 

s'ha convertit massa sovint en el cas considerat no marcat de manera 

inqüestionada. Aquest fet té dues explicacions fonamentals, segons Ellis (2006: 

189): 

"One explanation is that it is a consequence of the rise of the European nation 

state, later exported to their colonies, and another is that powerful English

speaking nations are both the producers and beneficiaries of English as a global 

language, and they tend to be monolingual". 
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Aquest biaix monolingüe de la recerca comporta nombrosos desavantatges, dels 

quals en destaquem tres. El primer és que considerar per defecte que els parlants 

analitzats són monolingües comporta ignorar el fet que el conjunt de recursos 

lingüístics que utilitzen en les seves interaccions provenen, en realitat, d'un 

ventall de llengües (Nagy i Meyerhoff, 2008: l). El segon és que "[t]o consider 

single languages in isolation in scholarly work when they don't exist that way in 

their social lives is to reify idealisations about the discreteness of language 

systems and the norm of monolingualism" (Nagy i Meyerhoff, 2008: 10). I el 

darrer és que, en els estats occidentals més poderosos, els discursos monolingües 

tendeixen a dominar els debats sobre polítiques educatives i socials, que tenen 

repercussions directes sobre els plans docents de l'escolarització obligatòria o els 

protocols que se segueixen a l'hora de determinar l'origen dels sol·licitants d'asil, 

per exemple (Eades et al., 2003; Ellis, 2006: 185). 

En contraposició, augmentar el volum de recerca disponible que tingui en 

compte el multilingüisme dels parlants i de les comunitats de parla proporciona 

diversos beneficis i oportunitats de fer avançar el coneixement sobre els sistemes 

lingüístics. En aquest sentit, Nagy i Meyerhoff (2008: 3) indiquen que estudiar 

comunitats de parla multilingües ens permet comprendre processos socials i 

lingüístics rellevants per a la sociolingüística més àmplia. A més, les mateixes 

autores afirmen que "sociolinguistically interesting situations of multilingualism 

often involve contact and alternation between internationally dominant 

languages and socially subordinate ones" (2008: 6). Així doncs, en resum, si 

volem assolir una comprensió plena sobre els processos lingüístics, caldrà que 

puguem comptar amb estudis de societats complexes des d'un punt de vista 

lingüístic, ja que el multilingüisme és el més comú en moltes parts del món 

(Stanford, 2016: 531). 

Des d'aquesta perspectiva, la situació sociolingüística de Catalunya es pot 

considerar un escenari idoni per dur a terme investigacions que contribueixin a 

revertir el biaix monolingüe de la recerca que acabem de descriure. Des d'una 

perspectiva demolingüística, les transformacions que han tingut un impacte més 

destacat en el coneixement i l'ús del català s'han produït en els darrers dos segles 
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En aquesta etapa de la sociolingüística catalana, hi trobem diversos estudis sobre 

contextos escolars i la gestió del multilingüisme a les aules, com Vila (2004) o 

Purtí (2006). Durant aquests anys també observem un canvi en la terminologia 

utilitzada en la legislació lingüística, que passa de tractar la normalització i la 

planificació lingüística a la política lingüística (Marí, 2011). Aquest és el context 

en què es concep i desenvolupa el projecte RESOL, iniciat el 2006, del qual 

prové la nostra mostra d'informants (vegeu el capítol 4) i que va recollir un gran 

volum d'informació, inclosa la referent a l'espai que ocupaven en la vida dels 

informants les diverses llengües del seu entorn (llengües inicials, llengües 

utilitzades amb els amics, llengües de consum cultural, etc.). 

Una altra variable que ha resultat productiva en treballs sobre fenòmens de 

variació lingüística és la varietat dialectal. Com s'ha explicat anteriorment (al 

subapartat 2.2.1.1), una de les precursores de la sociolingüística actual és 

l'anomenada dialectologia tradicional. L'objectiu d'aquesta disciplina era "l'estudi 

de l'evolució lingüística en el decurs del temps" i per aconseguir-lo, observava les 

varietats diatòpiques de la llengua: "[es] buscaven les petges i les regles 

d'aquesta evolució en les formes vives dels dialectes i en les característiques que 

els diferenciaven, que presentaven associades a la seva distribució geogràfica" 

(Viaplana, 2002: 149). 

Ja s'ha mencionat també que els informants objectiu dels primers treballs 

dialectològics eren homes adults fortament arrelats a localitats rurals (subapartat 

2.3.1.1). Els nivells lingüístics més explorats per la dialectologia i els estudis de 

variació diatòpica són el foneticofonològic (Trousdale, 2010: 44-45) i el lèxic 

(Veny i Massanell, 2015: 154), si bé també s'han interessat, en menor mesura, 

per les diferències regionals quant a aspectes morfològics i sintàctics (vegeu, 

entre altres, Kortmann i Szmrecsanyi, 2004). 

Als territoris de parla catalana, l'anàlisi de la diversitat dialectal ha produït 

nombrosos i valiosos fruits (per exemple, Viaplana, 2002; Veny i Massanell, 

2015) i gaudeix d'una llarga tradició (Rafanell, 1991). A més de treballs centrats 

en trets propis d'una zona dialectal determinada (com Gómez Duran, 2011, 

sobre el català rossellonès o Borràs-Comes, 2013, sobre el català nord-
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as they could not traditionally acquire this through career success - as males 

could", si bé aquest argument ha estat objecte de diverses crítiques. 

I és que els resultats vinculats a variables extralingüístiques també poden 

interactuar amb dinàmiques socials entre els parlants. Sobre aquesta observació, 

és rellevant el concepte d'afiliació a grups socials emprat en estudis de Cheshire 

(1987) o Eckert (2000), entre altres. Per exemple, la variable sexe pot arribar a 

ser tan sols intermediària entre aquestes dinàmiques grupals dels parlants i el 

seu comportament lingüístic, com passa a l'estudi de Cheshire (1987), en què 

s'observen produccions de grups masculins i femenins d'alumnes en edat escolar. 

En paraules de Queen (2013: 375): 

"Cheshire argues that it is not specifically gender that explains her findings but 

the structure of the students' peer groups and individual students' orientation 

toward the norms of those groups that were the primary predictors of linguistic 

behavior." 

Pel que fa a la variable edat, un dels factors que hi poden interaccionar és la 

pertinença dels parlants a diverses cohorts o grups generacionals (cohort 

membership). A més, cal destacar que no sempre és fàcil distingir aquestes 

cohorts de l'edat dels parlants i que aquestes dues nocions poden solapar-se. 

Així, doncs, s'ha demostrat reiteradament que els enfocaments multivariables 

poden explicar comportaments lingüístics complexos millor que els bivariables. 

No obstant això, abans de poder fer els primers, va caldre establir una sòlida 

base empírica d'estudis que demostraven diverses relacions bivariables com les 

que s'exploren en el nostre estudi (vegeu el capítol següent), per al qual no hi ha 

precedents en el nostre àmbit lingüístic. 

Altres factors que poden afectar els resultats per edat són l'existència de canvis 

socials en marxa o, fins i tot, la comunitat que s'estudia, ja que les diverses 

condicions culturals i materials poden afectar les trajectòries vitals dels parlants 

de manera diferent. És en aquest sentit, per exemple, que Eckert (1997: 167) 

afirma que "the overstudied English-speaking white middle-class child dominates 

our understanding of development". Aquest fet s'ha de tenir present en analitzar 
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els usos lingüístics espontanis de parlants reals que representen societats cada 

vegada més diverses culturalment. 

D'una banda, com que la majoria d'estudis variacionistes s'han centrat en 

comunitats de parla britàniques o americanes, sobretot als inicis d'aquest 

corrent, cal considerar la possibilitat que les tendències observades no siguin 

universals, malgrat la insistència d'alguns experts, com Turell (1995b: 284), en 

el fet que els principis labovians es basen en anàlisis de comunitats de parla 

d'arreu del món (cf. Serrano, 2008: 180-181). De l'altra, com indica Trudgill 

(2000: 73), l'accés a l'educació o el contacte amb altres comunitats varia entre 

regions diferents. Per exemple, en comunitats en les quals les dones no tinguin 

accés a l'educació, podria ser que no utilitzessin, com proposa el segon principi 

de Labov (subapartat 2.3.1.2), més formes considerades estàndards que els 

homes. 

A més del nivell educatiu, el sexe pot interaccionar també amb la classe social. 

Feagin (2013: 28) explica que les classes socials altes tendeixen a utilitzar 

varietats locals de l'estàndard, mentre que les classes treballadores (i, 

especialment, els parlants de més edat) solen mantenir vives formes 

considerades no estàndard i que en altres varietats han quedat obsoletes. Labov 

(2004) exemplifica les possibles relacions entre el sexe i la classe social 

mitjançant l'estudi de Trudgill (1974), una de les troballes del qual sobre la 

variació en el morfema ing a Nonvich va ser que "it is the women in the second 

highest status group who show an exceptionally steep slope of style shifting, 

quite different from any other group" (Labov, 2004: 10). 

Ara bé, alguns autors apunten que els principis generals sobre variables com el 

sexe en relació amb la classe socioeconòmica estan basats tan sols en els nivells 

socioeconòmics estudiats i que, per tant, no es poden concebre com a principis 

universals perquè no és possible garantir que s'hagin considerat tots els nivells i 

estatus socioeconòmics existents. És a dir, per a la interpretació de resultats, cal 

tenir en compte que un comportament lingüístic concret pot tenir implicacions 

socials diferents segons la classe social a la qual pertanyi el parlant que el 

realitza (Serrana, 2008: 181). 
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Una altra variable que també pot interactuar amb la classe social és l'edat dels 

parlants. Segons Feagin, (2013: 28), els integrants de més edat de totes les 

classes socials tendeixen a mostrar els trets foneticofonològics més conservadors, 

mentre que els adolescents de classe treballadora solen liderar les innovacions 

lingüístiques. 

Malgrat tot, alguns acadèmics han fet notar que les jerarquies socials poden 

funcionar de forma diferent en societats diferents i, per tant, presentar 

interaccions diverses amb altres variables sociolingüístiques. Per exemple, 

Durrell (2004: 202) apunta que en països de parla anglesa és molt difícil 

discernir entre dialectes i sociolectes, ja que "all dialects typícally correlate with 

both regional and social factors" (cursiva en l'original). Alhora, però, subratlla 

que aquestes correlacions poden no ser aplicables a totes les societats altament 

industrialitzades (per exemple, països europeus de parla no anglesa) i que cal 

buscar els motius d'aquestes discrepàncies "in the peculiar socio-historical 

development of individual countries" (Durrell, 2004: 203). 

Una altra de les variables que interactua amb la classe social és el nivell 

educatiu, com hem mencionat anteriorment (al subapartat 2.3.3). Publicacions 

recents mostren que tant l'accés al sistema educatiu com el grau de formació 

assolit varia entre sectors socieconòmics diferents (p. ex. Cabanellas Torres, 

2020). En aquest sentit, la sociòloga educativa Aina Tarabini (2021: 17) aporta 

dades estadístiques eloqüents sobre les relacions entre classe social i assoliment 

educatiu la societat espanyola: 

"Les dades més recents indiquen que a Espanya un 43, 7 o/o dels nens i nenes de O 

a 2 anys estan escolaritzats a algun servei educatiu de caràcter formal. No 

obstant això, aquest percentatge es redueix fins al 26,3 o/o en el cas de nens i 

nenes que provenen dels quintils inferiors de renda, mentre que augmenta fins al 

62,5 % a les llars amb majors recursos econòmics (Save the Children, 2019). [ ... ] 

Així, al 2019 el percentatge d'AEP [abandonament escolar prematur] dels i les 

joves les mares dels quals tenen estudis superiors se situa només al 4 %, i puja 

fins al 41,8 o/o si aquestes només tenen educació primària o inferior (MEFP, 

2020a). Cal tenir en compte, a més, que l'accés a l'educació postobligatòria està 
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profundament esbiaixat en funció de les seves modalitats formatives. Així, la 

taxa bruta d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) al curs 2017-18 era 

del 35,2 %, mentre que al batxillerat era del 64 % del total (MEFP, 2020a). I de 

nou, el perfil social dels estudiants, tant pel que respecta a la seva classe social 

com també al seu origen i al seu gènere, determina l'accés a una o altra via 

formativa." 

A més, el nivell educatiu també interacciona, als territoris de parla catalana, amb 

diversos trets dialectals, com mostren estudis sobre la influència que han tingut 

agents clau en el procés de difusió social de les varietats estàndards (com el 

sistema educatiu i els mitjans de comunicació) sobre les varietats dialectals 

utilitzades per parlants de generacions diferents (vegeu, per exemple, Segura 

Llopes, 2003: 216, i Valls, 2013). 

L'estudi de Nussbaum i Unamuno (eds., 2006) tracta els usos i les competències 

multilingües de l'alumnat d'origen immigrant mitjançant una aproximació 

qualitativa. Entre altres troballes interessants per a la comprensió dels usos 

lingüístics de l'alumnat "immigrant ubicat socialment en sectors pobres o 

empobrits, urbans o semiurbans, localitzats geogràficament en espais 

caracteritzats per una història migratòria prèvia amb forta presència de persones 

d'origen espanyol" (2006: 167), els autors examinen el poder explicatiu de 

l'estatus socioeconòmic respecte a les diferències comunicatives entre alumnes 

d'orígens diversos i conclouen que: 

"En definitiva, el resultat del nostre estudi ens porta a afirmar que la categoria 

immigrant econòmic no és explicativa de diferències entre competències, ni és 

indici de fracàs o d'èxit escolar. En canvi, sí que ho és el grau d'afiliació de cada 

noi o noia, amb el seu correlat en la inversió que fan en els processos de 

socialització lingüística i escolar. Hem pogut observar alts graus d'afiliació i 

d'inversió en el cas d'escolars d'origen immigrant, i alts graus de reluctància 

entre l'alumnat autòcton." (Nussbaum i Unamuno, eds., 2006: 173). 

Els resultats d'aquesta investigació pel que fa als àmbits d'ús de les llengües 

utilitzades mostren, a més, que entre l'alumnat estudiat, tant l'autòcton com 

l'al·lòcton, el castellà s'utilitza en entorns "més diversificats que els de la resta de 
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Quant a la classe social i al nivell educatiu, hem vist que totes dues s'han utilitzat 

en un bon nombre d'investigacions sobre la variació lingüística i que el nivell 

educatiu ja s'utilitzava en treballs dialectològics, malgrat que no podem afirmar 

que existeixi un consens entre els acadèmics sobre com definir clarament i 

mesurar cap de les dues variables. En aquest sentit, hem observat també que el 

nivell educatiu és un dels indicadors que s'ha emprat més sovint per classificar 

els parlants en classes socials. Per últim, s'ha explicat que la variable nivell 

educatiu ha permès a un bon grapat de treballs variacionistes descobrir 

desigualtats en els sistemes educatius, sustentades en prejudicis envers certes 

varietats lingüístiques. 

Hem tractat igualment la necessitat de tenir en compte la llengua inicial dels 

informants a l'hora d'explicar els seus usos de diverses variables lingüístiques en 

relació al biaix monolingüe de la recerca a nivell internacional i a la rellevància 

d'aquesta variable independent en el context sociolingüístic català (qüestió que 

es tracta amb més deteniment al capítol 4). 

L'última de les variables més utilitzades en treballs sobre la variació lingüística 

de la qual ens hem ocupat és la diversitat dialectal. Com s'ha exposat, comptem 

amb nombrosos treballs sobre les varietats dialectals catalanes, originats tant des 

de la dialectologia com des de la sociolingüística de la variació. 

Finalment, hem pogut observar que les variables independents actuen sobre el 

comportament lingüístic dels parlants de manera interrelacionada. Entre altres, 

hem trobat que els estudis disponibles han permès identificar relacions entre la 

classe social i el sexe, el sexe i l'edat, l'edat i la pertinença a cohorts, el nivell 

educatiu i la varietat dialectal o la varietat dialectal i la llengua inicial. Amb el 

temps, els treballs sobre la variació lingüística (especialment sobre llengües com 

l'anglès o el castellà) han evolucionat cap a aproximacions multivariables. Això 

no obstant, aquesta mena d'estudis requereixen una base prèvia de treballs sobre 

relacions bivariables. Per últim, hem vist que diversos autors subratllen la 

necessitat d'ampliar el ventall de societats i comunitats de parla analitzades per 

evitar (o pal·liar) els biaixos en la recerca sobre la variació lingüística. 
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Figura 5. Població de 15 anys o més amb el català corn a llengua inicial, 
d'identificació i habitual a Catalunya entre 2003 i 2013. 
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Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat i DGPL (2018a). 

L'enquesta distribuïda l'any 2012 pel CSASE entre l'alumnat català de 4t d'ESO 

no incloïa una pregunta sobre la llengua habitual, sinó que preguntava als 

informants en quina mesura utilitzaven el català i el castellà i l'informe (CSASE, 

2014) agrupa les respostes en tres categories: sovint, sempre o gairebé sempre; 

mitjanament, i poques vegades, mai o gairebé mai. Els resultats mostren que un 

51,5 % de l'alumnat declara utilitzar el català sempre (sovint o gairebé sempre), 

mentre que un 66, l % afirma emprar el castellà amb aquesta freqüència. A més, 

"[e]l baix percentatge d'alumnat que utilitza poques vegades, mai o gairebé mai 

tant el català com el castellà [el 23, 9 % i el 16,4 %, respectivament] demostra 

que la majoria de l'alumnat té contacte amb les dues llengües en les seves 

interaccions quotidianes. En canvi, són pocs els alumnes majoritàriament 

monolingües" (CSASE, 2014: 115). 

Per tant, fins ara hem vist una forta presència del castellà en les llengües inicials, 

d'identificació, en el coneixement i les llengües d'ús habitual dels joves catalans, 

tant a través de les dades sobre el conjunt de la població (EULP) com de les que 

específicament provenen de l'alumnat de 4t d'ESO (CSASE). Com hem vist, en 

tots els casos és el castellà la llengua que compta amb percentatges més elevats, 

seguida del català. També hem observat a les dades de l'EULP que el grup 

d'altres llengües va superar el de bilingües en català i castellà tant en llengua 

d'identificació com en llengua habitual el 2013, fet que sembla correspondre a 

l'augment de població d'origen estranger. Quant al coneixement declarat de 
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seves tries en base a característiques individuals, com la facilitat que tenen per 

una llengua o una altra, més que no pas en base a la seva afiliació lingüística 

(Flors, 2015: 33) i que majoritàriament s'acomoden a la llengua triada pel seu 

interlocutor (Flors, 2015: 34). 

Segons les dades recopilades a l'EULP i l'estudi del CSASE, una mostra de la 

població més jove de Catalunya inclouria parlants amb el català, el castellà, totes 

dues o altres llengües com a llengua inicial. Com veurem, aquest és el cas del 

corpus RESOL, tot i que en aquesta tesi només estudiem adolescents dels tres 

primers grups de llengua inicial. Com també hem pogut observar, la llengua 

inicial no sempre coincidirà en la nostra mostra amb la llengua d'identificació o 

la llengua d'ús habitual dels informants, ja que totes aquestes variables es veuen 

influenciades per factors molt diversos i preferències personals. Amb tot, 

entenem que la llengua inicial és una variable estable que pot explicar part del 

comportament lingüístic dels individus 1 que és crucial en el context 

sociolingüístic català (Flors-Mas, Sorolla, Pradilla i Vila, 2021). Estudis com 

l'informe Joventut i ús del català a Catalunya (Sorolla i Flors-Mas, 2020: 55) 

subratllen que, juntament amb la llengua d'identificació i el nivell de 

competència oral, és una de les variables sociolingüístiques que millor pot 

explicar els usos lingüístics dels joves a Catalunya. Per tant, serà una de les tres 

variables que incloem en el nostre estudi. 

Val la pena tenir en compte la hipòtesi que formula Tenorio Segarra (2013: 

411), en el seu estudi sobre la relació entre llengua d'ús amb els progenitors i 

llengua inicial, que "la llengua inicial estaria influïda pel grup de pertinença on 

l'individu se sent identificat", no tant "pels usos lingüístics reals (expressats per 

la llengua amb progenitors) sinó per un seguit de factors ideològics o 

sentimentals que deriven en una identificació amb el grup de referència". Sorolla 

i Flors-Mas (2020) també troben una forta relació entre la llengua inicial i la 

d'identificació mitjançant un estudi multivariant a partir de les dades de l'EULP 

de 2013. 
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Figura 8. Diferència entre l'ús del català amb els amics i l'ús amb els progenitors 
(punts de diferència entre mitjanes) segons l'àrea i l'origen geogràfic familiar 

d'alumnes de sisè de primària. 
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Font: Comajoan et al. (2013: 59). TLC = territoris de llengua catalana. 

Com mostren les dades disponibles, per tant, el context sociolingüístic de les 

dues poblacions de les quals prové el corpus que analitzem a l'estudi és força 

diferent. Resumidament, podem afirmar que, mentre que a Manlleu la llengua 

dominant és el català, a Mataró aquesta posició l'ocupa el castellà. D'aquesta 

manera, la nostra mostra representa dues realitats sociolingüístiques catalanes. 

Tot seguit, complementem la descripció del context del qual provenen les 

nostres dades a partir d'estudis previs que investiguen les tries i els usos 

lingüístics dels joves que conformen la mostra recollida al projecte RESOL. 

Concretament, ens ocupem de quatre dels estudis sobre el català o les tries 

lingüístiques dels joves que han utilitzat dades del projecte RESOL i que resulten 

més rellevants per arribar a una comprensió holística dels nostres resultats, en el 

sentit que, a més dels valors estadístics obtinguts i de la seva relació amb la 

bibliografia ressenyada fins ara també tinguí en compte el que ja sabem dels 

usos lingüístics dels informants del projecte. 

Aquests quatre estudis tenen diverses característiques comunes. Comparteixen el 

fet que exploten dades provinents, com a mínim, de les mateixes ciutats que ens 

interessen aquí, Mataró i Manlleu; que utilitzen dades recollides mitjançant el 

qüestionari sociolingüístic del projecte (Flors-Mas, 2018, les complementa amb 

entrevistes grupals), i que estudien els usos lingüístics declarats pels informants 

o la seva confiança lingüística, per la qual cosa els seus resultats són rellevants 

111 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

per al nostre estudi, ja que ens poden ajudar a comprendre els usos que fan els 

informants de les diverses variables que analitzem. 

En primer lloc, Bretxa i Vila (2014) estudien els usos lingüístics entre alumnes i 

professors a les aules de sisè de primària, primer i quart de secundària i troben 

diferències significatives en relació al municipi i a la llengua inicial dels alumnes. 

Utilitzen dades recollides mitjançant dues de les preguntes del qüestionari 

corresponents a tots els informants enllaçats de la primera a la tercera onada 

dels projectes, de manera que la seva mostra prové de cinc municipis, tres de 

l'àmbit metropolità de Barcelona (AMB) i dos de la resta de Catalunya. 

Si ens centrem en les dades de Manlleu i Mataró per any i municipi (que recull la 

Figura 9), cal destacar que els resultats d'aquest estudi mostren que, en els tres 

anys analitzats, l'ús predominant de català tant per part de professors com 

d'alumnes és superior a Manlleu (entre un 86 % i un 83 %) que a Mataró (entre 

un 80 % i un 60 %) i, de fet, a la resta de municipis de fora de l'AMB observats 

(on oscil·la entre un 91 % i un 83 %) en comparació amb els de dins de l'AMB 

(on els percentatges es mouen entre el 80 % i el 48 %, Bretxa i Vila, 2014). En 

aquest sentit, també observen que només a l'AMB es perceben diferències 

destacables entre alumnat i professorat: el darrer utilitza més el català, mentre 

que els alumnes fan servir més tant el català com el castellà a les aules. Altres 

observacions destacables que fan els autors a partir d'aquestes dades són, d'una 

banda, la diferència, a les de Mataró, entre el percentatge d'informants que 

utilitzen de forma predominant el castellà per dirigir-se als docents (un 6,3 %) i 

el d'informants que afirmen que els professors se'ls adrecen en aquesta llengua 

(un 2 %). De l'altra, a Manlleu es dibuixa un descens de l'ús predominant de 

català per part dels alumnes que afavoreix l'ús del castellà entre sisè de primària 

i quart de secundària i, a més, en aquest darrer curs hi veiem que gairebé un 3 % 

de l'alumnat afirma que els docents els parlen en castellà malgrat que "aquest 

percentatge d'informants a qui tots els professors s'adrecen en castellà no diu pas 

parlar en castellà amb els seus companys" (Bretxa i Vila, 2014: 119). 
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Figura 10. Llengües dins les aules segons la llengua inicial de l'alumnat (6è 

primària-1r-4t ESO). Dades percentuals. 

- c atalà Professor > Alumne --- Català Alumne > Professor 

Català i castellà Professor > Alumne Català i castellà Alumne > Professor 

- castellà Professor > Alumne - - castellà Alumne > Professor 
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Font: Bretxa i Vila (2014: 117). 

Així doncs, els autors conclouen que, en el pas de primària a secundària, 

disminueix l'ús a les aules del català i que la llengua inicial dels parlants està 

estretament relacionada amb els usos lingüístics analitzats, ja que els 

catalanoparlants inicials fan servir i són interpel·lats majoritàriament en aquesta 

llengua, mentre que els alumnes que tenen una altra llengua o una combinació 

de llengües com a inicial fan servir i són interpel· lats més en castellà. 

"Això fa que sigui a les localitats amb fort influx immigratori del tercer quart del 

segle XX on més castellà es detecti dins l'aula, fins al punt que, en algun cas, el 

nombre d'alumnes que parlen en català i castellà amb els docents pràcticament 

s'equipara al dels que hi parlen en català. Amb tot, convé remarcar que els usos 

combinats de català i castellà també es detecten en percentatges significatius a 

les localitats amb percentatges més elevats de catalanoparlants." (Bretxa i Vila, 

2014: 120). 

Per tant, és força probable que els usos lingüístics entre alumnat i professorat als 

centres recollits al nostre corpus siguin diferents segons la localitat (Manlleu vs. 

Mataró), la qual cosa pot influir en els usos d'algunes de les variables del nostre 

estudi com, per exemple, l'ús de fenòmens de contacte entre llengües (V38). Ara 

bé, també cal tenir en compte que les interaccions que analitzem no són entre els 
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alumnes i els seus professors, sinó amb les entrevistadores. Tot i això, donades 

les dinàmiques establertes normalment a les aules entre docents i alumnes i, com 

que el context de les interaccions que observem s'assembla al d'una prova de 

competència, caldrà tenir en compte la influència de les tries lingüístiques 

observades en estudis com el de Bretxa i Vila (2014) a l'hora d'interpretar els 

nostres resultats. 

En segon lloc, Bretxa, Comajoan, Ubalde i Vila (2016) exploten les dades sobre 

llengua inicial, confiança lingüística i competència declarada de 941 informants 

de les mateixes ciutats estudiades a Bretxa i Vila (2014) recollides mitjançant el 

qüestionari sociolingüístic del projecte. Investiguen l'evolució de la confiança 

lingüística i la seva interacció amb la llengua inicial dels alumnes en el complex 

context sociolingüístic català. Els resultats mostren, primerament, uns nivells de 

confiança lingüística elevats tant per al català com per al castellà. Segonament, 

que la confiança lingüística no és un tret estable dels informants, sinó una 

construcció dinàmica que fluctua en interacció amb diverses variables depenent 

del moment vital en què es troben els parlants (per exemple, la transició entre 

l'educació primària i la secundària). En tercer lloc, es va poder establir una 

correlació estadísticament significativa entre els grups de llengua inicial i el 

nivell de confiança lingüística dels participants i, a més, es van observar quatre 

tendències diferenciades en l'evolució de la confiança lingüística segons la 

llengua inicial: períodes de més canvis que altres, grups de llengua inicial que 

pateixen més canvis en la confiança lingüística que la resta, una progressió 

generalment a l'alça (amb algunes excepcions) en la confiança lingüística amb el 

temps i diferències en la confiança lingüística en català i en castellà. Finalment, 

es va comprovar que existeixen certes diferències significatives quant al nivell de 

confiança lingüística segons la llengua predominant a l'entorn, de manera que la 

confiança lingüística en català és més elevada fora de l'AMB que dins. 

Per tant, de forma semblant als resultats de l'estudi anterior, caldrà tenir en 

compte el paper que els canvis detectats per Bretxa, Comajoan, Ubalde i Vila 

(2016) en la confiança lingüística dels informants entre els dos moments 

temporals del nostre estudi puguin jugar a l'hora d'explicar els nostres resultats. 
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En tercer lloc, Flors-Mas (2018) també parteix de les dades recollides a Mataró i 

Manlleu mitjançant el qüestionari sociolingüístic (en aquest cas, quan els 

informants cursaven 4t d'ESO), però les complementa amb dades de Castelló de 

la Plana i entrevistes grupals semiestructurades a una submostra de 207 alumnes 

per observar fins a quin punt el comportament lingüístic declarat s'alinea amb 

les polítiques lingüístiques educatives de Catalunya o del País Valencià i com 

afecta la institucionalització del català a les aules. Combina, per tant, una 

aproximació quantitativa a les dades del qüestionari amb una de qualitativa 

sobre l'ús d'una llengua o una altra per part dels docents i els discents, que són 

vistos com agents capaços de decidir quins usos lingüístics fan i d'intervenir en 

els dels seus interlocutors. Els resultats d'aquest estudi assenyalen que, a 

Manlleu i Mataró, el català està força institucionalitzat (és la llengua en què 

s'espera que es duguin a terme les explicacions per part del professorat, en què 

els docents solen interactuar entre ells, etc.) i és la llengua en què s'espera que 

es comuniqui la majoria dels alumnes, si bé s'observen usos combinats de català i 

castellà a les aules per part d'alguns professors. El castellà s'utilitza de vegades 

per a la comunicació interpersonal entre alumnes i una part dels informants que 

no tenen el català com a llengua inicial prefereixen expressar-se en castellà a 

classe (Flors-Mas, 2018: 113). 

A Castelló, en canvi, el català no està institucionalitzat, com es pot observar en 

l'aparició continuada al corpus analitzat de referències a docents que 

imparteixen en castellà assignatures que, segons les polítiques del territori, 

haurien de tenir el català com a llengua vehicular. Segons les dades recollides, el 

català pràcticament només l'utilitzen els alumnes que el tenen com a llengua 

inicial, de forma que es reprodueix a la classe l'estructura sociolingüística de fora 

de l'àmbit escolar (Flors-Mas, 2018: 113). Finalment, cal assenyalar que als dos 

territoris els informants observen que els docents de secundària intervenen 

menys que els de primària en els usos lingüístics a les aules i que, generalment, 

"they do not question students speaking in Spanish in subjects where, in theory, 

Catalan is the medium of instruction" (Flors-Mas, 2018: 112). 
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Així doncs, tenint en compte els resultats de Flors-Mas (2018), serà interessant 

veure si els alumnes del nostre estudi mostren diferències en l'ús de les variables 

analitzades per llengua inicial, possible indicador de la llengua en què 

s'expressen amb més comoditat, malgrat la forta institucionalització del català 

tant als centres educatius de Manlleu com de Mataró en comparació amb els de 

Castelló de la Plana. 

Finalment, Vila, Ubalde, Bretxa i Comajoan-Colomé (2020) fan una anàlisi 

minuciosa dels canvis en els usos lingüístics entre sisè de primària, primer i quart 

d'ESO de 1.046 informants amb el català, el castellà, ambdues o altres llengües 

com a inicials de Mataró, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Balaguer i 

Manlleu. Per fer-ho, utilitzen les respostes del qüestionari sociolingüístic sobre 

les llengües en què els informants parlen amb els seus amics i companys, la seva 

xarxa social, per calcular un índex d'ús per al català, el castellà i altres llengües 

per a cada informant en cada moment en què va ser enquestat. 

En general, els autors observen canvis poc significatius en els usos lingüístics 

dels alumnes, si bé l'ús del català disminueix lleugerament i el castellà 

augmenta, també lleugerament, mentre que l'ús d'altres llengües es manté força 

estable al llarg del temps. Els resultats d'aquesta investigació permeten classificar 

els informants en cinc grups segons les seves trajectòries lingüístiques i 

caracteritzar aquests grups per llengua inicial, nivell d'escolarització de la mare i 

àrea de residència. En aquest estudi no es troben correlacions significatives entre 

els usos lingüístics i el sexe dels alumnes. 

El primer grup (un 40 % dels informants) inclou majoritàriament 

catalanoparlants inicials fills de mares amb estudis universitaris que viuen fora 

de l'àrea metropolitana de Barcelona, fan servir fonamentalment el català i no 

experimenten canvis significatius entre els tres moments temporals. El segon 

grup (32,9 % de la mostra) està format bàsicament per castellanoparlants 

inicials fills de mares amb estudis mitjans o bàsics que viuen a l'àrea 

metropolitana, fan servir sobretot el castellà 1 tampoc experimenten canvis 

significatius amb el temps. El tercer grup conté un 13,8 % dels alumnes que 

redueix substancialment el seu ús del català i, en canvi, augmenta el del castellà 
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de manera significativa amb els anys, especialment en el pas de primària a 

secundària i engloba majoritàriament castellanoparlants i bilingües inicials les 

mares dels quals sovint tenen estudis bàsics i viuen a l'àrea metropolitana. El 

penúltim grup d'informants (un 11,1 %) disminueixen el seu ús de castellà amb 

el temps i incrementen el de català i el formen sobretot bilingües inicials que 

viuen a l'AMB. L'últim grup només comprèn un 2,2 % de la mostra analitzada i 

inclou al·loglots inicials que fan un ús majoritari de llengües diferents al català i 

al castellà, sense canvis significatius entre els moments temporals estudiats, i 

també viuen a la regió metropolitana. 

Així doncs, sembla que la llengua inicial dels informants, que també incloem 

com a variable en el nostre estudi, es relaciona directament amb els usos 

lingüístics que fan, mentre que el sexe no hi tindria gaire relació. Una vegada 

més, la regió de residència interactua amb les dades lingüístiques, de manera 

que caldrà tenir present aquesta possibilitat a l'hora d'interpretar els resultats, ja 

que no és una de les variables que mesurem i els nostres informants provenen 

tant de dins com de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

També cal destacar que Vila, Ubalde, Bretxa i Cornajoan-Colorné (2020) només 

troben un 22 % d'informants que declaren no haver experimentat cap canvi en el 

transcurs de temps que analitzen (quatre anys), si bé, en la majoria d'ocasions, 

els canvis que s'identifiquen són poc significatius. En aquest sentit, si les tries i 

els usos lingüístics es relacionen amb les eleccions lingüístiques a nivell rnicro, 

podria ser que els nostres informants mostrin canvis significatius en l'ús de les 

variables lingüístiques que observem segons la seva edat. 

Així doncs, els estudis previs de RESOL que acabem de veure s'ocupen de les 

relacions entre variables independents corn l'edat (en termes de moment 

temporal) o la llengua inicial i els usos i la confiança lingüística dels informants 

a partir de les dades declarades recollides mitjançant el qüestionari 

sociolingüístic que van completar tots els participants del projecte en les diverses 

onades. És per això que els seus resultats complementen, des d'una perspectiva 

macrolingüística, els objectius que perseguim en el nostre estudi, que se centra 

en els usos de variables lingüístiques concretes, és a dir, el nivell microlingüístic. 
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gramàtica catalana", si bé no hi ha dubte que "el castellà hi juga un paper molt 

important, ja que sembla servir de model que se segueix en les formacions 

catalanes" (Bernal i Sinner, 2009: 31). 

Una iniciativa que sembla corroborar aquesta conclusió és el portal Com ho 

diria? (creat per Soler, Mas i Víladomat, s. d.), que recull unes 130 expressions 

pròpies del lèxic juvenil en català. Molts d'aquests ítems provenen del castellà 

(com vacil·lon o huevo), malgrat que també inclou paraules d'origen català (com 

ou o hòstia) o d'altres llengües (com hype). 

Com s'ha indicat més amunt, el consum cultural dels joves és un altre dels 

factors que influencia la seva forma d'utilitzar la llengua. En aquest sentit, és 

especialment rellevant l'estudi de Wieland (2009a i 2009b), que analitza dos 

corpus de la primera dècada dels 2000: un de format per 40 converses entre 

grups reduïts d'adolescents d'entre 12 i 19 anys de Barcelona i un altre per 

programes de televisió i capítols d'una sèrie adreçats a joves i adolescents. Tot el 

material és de 2003, menys la sèrie de televisió, que és de 2001. El seu objectiu 

és comparar la parla dels joves i la utilitzada als mitjans de comunicació per 

explorar "quina quantitat de llenguatge juvenil contenen els programes destinats 

als adolescents i als joves adults de la televisió catalana" (Wieland, 2009a: 4). 

Quant a la influència del castellà en la parla dels joves, l'autora troba que la 

parla dels adolescents reflecteix un grau més alt de contacte amb el castellà que 

la dels mitjans destinats a ells. Concretament, un dels trets que destaca és 

l'absència en aquests últims de marcadors discursius com vale i bueno, que 

explica per les connotacions negatives que reben de la gramàtica normativa i la 

posició de "garants de la llengua" dels mitjans de comunicació. 

A més, pel que fa al contacte amb l'anglès, Wieland (2009a: S) troba que "els 

mitjans de comunicació de masses, com a força innovadora, utilitzen molts 

anglicismes i, en canvi, els adolescents es mostren més aviat reservats envers els 

nous termes procedents de l'anglès". Així doncs, arriba a la conclusió que, 

mentre que els joves veuen en el bilingüisme una "font d'ampliació de les 

possibilitats lingüístiques", els mitjans de comunicació es troben en la situació 
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En aquesta prova, que solia durar entre tres i cinc minuts, els informants van 

mostrar la seva competència acadèmica en una situació comunicativa més aviat 

formal i descontextualitzada. 

A la segona prova (que anomenem prova interactiva; Illamola, 2015: 407), en 

canvi, els informants havien d'adoptar el paper de venedors d'una botiga 

d'animals i aconsellar i convèncer la clienta (l'entrevistadora) per tal que 

comprés l'animal més adequat a les necessitats i característiques del destinatari 

de l'animal, un familiar de la clienta que feia anys. Es dotava els informants de 

cinc cartolines amb informació dels animals que podia oferir: una imatge de 

l'animal, del seu menjar i hàbitat, i indicacions sobre les mides i el preu. Aquesta 

prova durava normalment entre deu i quinze minuts i permetia als informants 

mostrar les seves capacitats comunicatives en un context interacciona! informal i 

espontani. Les intervencions de les entrevistadores s'havien de cenyir a un 

protocol establert prèviament per fomentar l'aparició dels mateixos temes (de 

manera que es pugués garantir la comparabilitat de les converses) i assegurar 

que influïa el mínim possible la producció de l'informant, tenint en compte, 

entre altres aspectes, que alguns dels criteris que s'avaluarien més endavant 

serien la fluïdesa i la riquesa lèxica o la capacitat d'argumentar o de posar-se en 

el paper de venedor o venedora (Illamola, 2015: 411-413). 

En total, es van seleccionar 120 informants clau de les poblacions de Manlleu 

(60) i Mataró (60) per completar les proves acadèmica i interactiva. Les 

variables de selecció (llengua ambiental, llengua inicial i tipus de centre) i la 

distribució d'aquests informants s'especifiquen a Illamola (2015: 400-401). Tot 

seguit descrivim les dades que analitzem en aquest estudi, així com els passos i 

les tècniques que hem seguit per al tractament i l'anàlisi de les dades. 
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Taula 12. Informants de l'estudi per població, llengua inicial i sexe. 

Població Llengua inicial Sexe Informants 

Femení 10004,10037,10050,10052,10060 
Català 10020,10021,10025,10027,10035,10038, 

Masculí 
10043,10051,10057,10058 

Català i Femení 10005,10032,10046,10048,10049 

Manlleu castellà Masculí 10001 

Femení 10002,10007,10008,10018,10031 

Castellà Masculí 
10003,10006,10009,10012,10016,10019, 

10047 

Femení 
M0054, M0094, M0462, M0469, M0914, 

Català 
M0917 

Masculí 
M0045, M0048, M00Sl, M0453, M0470, 

M0918 

Català i Femení M0297, M0723, M0737 
Mataró castellà Masculí M0925 

M0043, M0049, M0096, M0l0S, M0289, 
Femení M0295, M0471, M0472, M0719, M0725, 

Castellà M0728, M0732, M0734 

Masculí 
M0089, M0090, M0290, M0293, M0456, 

M0718, M0722 

En resum, al corpus d'estudi hi ha un total de 27 informants amb el català com a 

llengua inicial (11 noies i 16 nois), 10 informants bilingües inicials (8 noies i 2 

nois) i 32 informants amb el castellà com a llengua inicial (18 noies i 14 nois). 

En termes percentuals, el corpus d'anàlisi el formen un 39,13 % d'informants 

amb el català, un 14,49 % amb totes dues llengües i un 46,38 % amb el castellà 

com a llengües inicials i aquest mateix percentatge de nois, un 46,38 %, respecte 

un 53,62 % de noies. Quant a la representativitat d'aquesta mostra, caldrà tenir 

present les diferències en la distribució dels informants entre el corpus d'anàlisi i 

les poblacions de Manlleu i Mataró que es mostren a les taules següents. Com es 

pot observar, les més importants són en la proporció de nois i noies de Mataró i 

en la distribució per llengua inicial als dos municipis, si bé l'ordenació dels grups 

és comparable a les dades de l'EULP 2008 i del corpus. 
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Taula 13. Distribució dels informants segons sexe al corpus d'anàlisi i a les 
poblacions de Manlleu i Mataró. 

Corpus Manlleu Corpus Mataró 
Sexe d'anàlisi 10 a 14 anys d'anàlisi 10 a 14 anys 

Manlleu (2007) Mataró (2007) 

M 54,55 % 52,01 % 38,89 % 51,79 % 

F 45,45 % 47,99 % 61,11 % 48,21 % 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat (2018a i 2018b). 

Taula 14. Distribució dels informants segons llengua inicial al corpus d'anàlisi i als 
àmbits territorials de Manlleu i Mataró. 

Llengua 
Corpus Comarques Corpus 

Maresme 
d'anàlisi Centrals d'anàlisi 

inicial 
Manlleu (2008) Mataró 

(2008) 

CA 45,45 % 50,9 % 33,33 % 37,2 % 

ES 36,36 % 34,8 % 55,55 % 46,8 % 

BI 18,18 % No disp. 11,11 % No disp. 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat (2019a i 2019b). 

Pel que fa al material, com recull la taula següent, el corpus analitzat conté, 

d'una banda, un total de 138 enregistraments audiovisuals d'una duració mitjana 

de 13:28 minuts (amb una desviació estàndard menor a 0,01) i que sumen 

30:59: 10 hores i, de l'altra, les 138 transcripcions corresponents, que formen un 

total de 333.612 paraules i contenen una mitjana de 2.417 mots cadascuna 

(desviació estàndard de 679,77). 

Taula 15. Dades sobre el corpus de l'estudi per edat, sexe i llengua inicial. 

Nombre 
Durada Hores 

Mitjana Mots 
Variables d'enregis-

mitjana totals 
de mots transcrits 

traments transcrits totals 

12 
Edat 

138 00:13:19 15:18:49 2.128 146.884 

16 138 00:13:38 15:40:21 2.706 186.728 

M 
64 

00:14:05 15:01:30 2.572 164.621 
(32+32) 

Sexe 
F 

74 
00:12:56 15:57:40 2.283 168.991 

(37+37) 

CA 
54 

00:13:30 12:09:19 2.498 134.914 
(27+27) 

L1 ES 
64 

00:13:35 14:29:21 2.376 152.089 
(32+32) 

BI 
20 

00:13:01 04:20:30 2.330 46.609 
(10+ 10) 
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D'aquesta mostra, cal assenyalar que compleix amb els requisits generals que 

permeten assegurar resultats fiables, ja que superen el mínim representatiu de 

30 informants de les lleis estadístiques generals (Guy, 1980, 1993) per als dos 

sexes. A més, es van prendre altres mesures per aconseguir prou dades 

lingüístiques, com establir un nombre mínim d'ocurrències per a les variables 

lingüístiques i les seves variants i seguir el principi de responsabilitat (principle of 

accountability, en anglès) defensat per Labov (1982: 30), que s'expliquen a 

l'apartat 5.5. 

Quan tractàvem algunes de les crítiques habituals que han rebut alguns estudis 

sobre la variable sexe (apartat 2.3.1.4), s'ha fet notar la reflexió d'autors com 

Serrano (2008: 183) sobre la necessitat de tenir en compte el rol del context 

comunicatiu tant en el disseny de la mostra com en la interpretació dels 

resultats. Al nostre estudi, el rol del context comunicatiu s'ha tingut en compte, 

sobretot, en la inclusió de certes variables pragmàtiques i en la recopilació de les 

mostres, ja que es va intentar garantir al màxim possible la comparabilitat de les 

diverses gravacions controlant els diversos factors a l'abast de les entrevistadores 

(per exemple, mitjançant el seguiment d'un protocol preestablert, com s'ha 

explicat a l'apartat 5.1). 

Finalment, pel que fa a la varietat de llengua que utilitzen els informants durant 

la prova interactiva, es tracta de varietats pròpies del català central no planificat, 

però no és fàcil determinar en quina posició exacta del contínuum formal

informal caldria situar les mostres que formen el corpus. D'una banda, provenen 

de situacions de parla dialogals (interaccions), no preparades i espontànies per 

part dels informants, en tant que tenien llibertat per controlar el tema de la 

conversa, inserir-hi elements fantàstics (com vacunes màgiques contra la caiguda 

de pèl, per exemple), mostrar-se més o menys empàtics i col·laboratius amb 

l'entrevistadora, etc. Ara bé, per part de les entrevistadores, com hem vist, 

havien de cenyir-se al temari i protocol preestablerts. A més, l'objectiu del joc de 

rol era produir una conversa que podrien mantenir un/a botiguer/a i una 

clienta, amb la qual cosa, la conversa objectiu podria veure's com una situació 

comunicativa que requereix un ús de la llengua a mig camí entre formal (entre 
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El nostre estudi es basa sobretot en mètodes quantitatius, si bé per a 

l'etiquetatge de les realitzacions de certes variables, com veurem en aquest 

capítol, va caldre adoptar decisions metodològiques des d'una perspectiva més 

aviat qualitativa. Tot i això, cal subratllar que la combinació de mètodes 

qualitatius i quantitatius permet als investigadors beneficiar-se dels punts forts 

de cada aproximació (Angouri, 2010: 30-31). D'una banda, entenem la 

metodologia qualitativa com la que se centra en aspectes que no es poden 

quantificar per tal d'adquirir una comprensió global del fenomen que s'estudia 

mitjançant la inducció. De l'altra, definim l'anàlisi quantitativa com la que se 

centra en aspectes observables susceptibles de quantificació (variables), que 

l'invesligador mesura i controla, que ulilitza l'esladística per a l'anàlisi de les 

dades i que es fonamenta en el raonament deductiu (D. A., 2008a i 2008b; 

Reguera, 2010: 75-76). En el nostre cas., però, es va dividir l'estudi en una etapa 

inicial, en què es va explorar i preparar el corpus, una segona elapa, en què es 

van seleccionar i preparar les variables lingüístiques i una etapa final, en què es 

va dur a terme l'anàlisi estadística de les variables. 

Figura 11. Procés de preparació, anàlisi i explotació del corpus d'anàlisi. 

PRIMERA ETAPA: SEGONA ETAPA: TERCERA ETAPA: PREPARACIÓ DEL PREPARACIÓ DE 
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5.3.2. Segona etapa: les variables 

5.3.2.1. Les variables independents 

A l'apartat 2.3 ens hem ocupat de les variables independents més habituals de la 

sociolingüística de la variació. Com s'ha exposat al capítol 3, el nostre estudi 

utilitza tres d'aquestes variables, l'edat, el sexe i la llengua inicial dels 

informants. La selecció de variables independents s'ha fet tenint en compte les 

consideracions sobre cadascuna de les variables que exposem tot seguit. 

5.3-2.1.1. Edat 

Com hem vist al subapartat 2.3.2, els estudis disponibles sobre l'adquisició 

lingüística demostren que aquest procés s'estén més enllà de les primeres etapes 

de la infantesa i que durant l'adolescència es produeixen desenvolupaments 

importants en els nivells lèxic, sintàctic i pragmàtic. Tot i això, els treballs 

centrats en l'etapa adolescents no són tan nombrosos com els disponibles sobre 

etapes més prèvies. A més a més, estudis com el de Vila, Ubalde, Bretxa i 

Comajoan-Colomé (2020: 1160) indiquen que els adolescents juguen un paper 

destacat en processos sociolingüístics com el canvi i la substitució. 

Hem observat, igualment, que el volum d'estudis sobre les varietats catalanes 

emprades per parlants adolescents són escassos i que, en general, a la 

sociolingüística variacionista són més freqüents els estudis rèplica que els panel, 

ja que aquests darrers requereixen més temps i recursos. Cal fer notar també que 

molts estudis sobre la variació lingüística se centren en informants adults, de 

manera que sovint els parlants adolescents s'obvien o s'agrupen sota categories 

que no permeten observar l'evolució en les habilitats lingüístiques que té lloc a la 

darrera etapa de la infantesa. Per tot això, la comparació de mostres de parla 

dels mateixos informants en dues edats diferents (12-13 anys i 15-16 anys) 

obtingudes en el marc del projecte RESOL presenta l'oportunitat d'observar 

diferències atribuïbles a la gradació per edats i d'ampliar la literatura 

especialitzada existent sobre llenguatge adolescent oral no planificat i català. 
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5. 3.2.1.2. Sexe 

Les dades que formen el corpus, com s'ha explicat a l'apartat 5.2, provenen d'un 

volum elevat d'interaccions orals entre els informants i les entrevistadores en 

una situació comunicativa controlada, però no planificada. Aquest corpus, per 

tant, permet comprovar les afirmacions quant a les diferències per sexe 

realitzades, d'una banda, pels estudis quantitatius (el patró de gènere labovià 

segons el qual les dones lideren els canvis lingüístics i l'ús de formes 

considerades estàndard) i, de l'altra, pels treballs sobre els estils interaccionals 

d'homes i dones (subapartat 2.3.1.3). A més, permet també posar a prova la 

idea que proposava Tuson (1998: 216) en relació al fet que, possiblement, els 

parlants adolescents mostrin estils conversacionals diferents als dels parlants 

adults. 

S'ha observat també que la variable sexe ha resultat rellevant en l'estudi de tots 

els nivells lingüístics (com apunta Bastida Serra, 2017: 93) i que en la nostra 

investigació contemplem variables lèxiques, morfosintàctiques i pragmàtiques. 

Així doncs, la variable sexe podria, en principi, mostrar correlacions amb totes 

les variables lingüístiques, independentment del nivell al qual pertanyin. 

De la mateixa manera, cal tenir en compte que el gruix d'estudis variacionistes 

sobre la llengua catalana, com hem vist al subapartat 2.2.4.3, es va realitzar a 

final del segle passat (si bé, com hem destacat, aquesta disciplina segueix 

produint recerca a casa nostra). En aquest sentit, el corpus del nostre estudi 

permet comprovar, des d'una perspectiva quantitativa, si una mostra obtinguda 

més recentment també conté diferències quant al comportament lingüístic de 

parlants de sexe diferent. 
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5.3.2.1.3. Llengua inicial 

Al subapartat 2.3.4 hem subratllat la necessitat de comptar amb estudis sobre 

llengües menys estudiades que l'anglesa i comunitats de parla diverses i 

lingüísticament complexes (no monolingües) per tal de revertir biaixos existents 

en la sociolingüística actual i d'ampliar l'abast del nostre coneixement sobre els 

usos lingüístics dels parlants. La societat catalana constitueix, com hem vist, un 

escenari adient per dur a terme estudis que contribueixin a aquests objectius. En 

aquest context sociolingüístic, com s'ha exposat al capítol 4, l'anàlisi de la 

llengua inicial dels parlants resulta una variable clau (Sorolla i Flors-Mas, 2020: 

55; Flors-Mas, Sorolla, Pradilla i Vila, 2021: 33). Per això, la nostra investigació 

considera la variable llengua inicial com a factor inherent als adolescents 

analitzats que podria condicionar-ne l'actuació lingüística. Cal tenir en compte, a 

més, que la llengua inicial presenta un avantatge clar sobre altres variables 

rellevants en el context català, com la llengua habitual o la llengua 

d'identificació, pel que fa als objectius del nostre estudi (comparar els mateixos 

informants en dos moments temporals diferents): que es manté estable al llarg 

del temps. 

5.3.2.2. Altres variables independents 

Tot i que els estudis variacionistes han utilitzat, com hem vist, un gran nombre 

de variables independents, a continuació presentem de manera succinta alguns 

dels aspectes que es van tenir en compte a l'hora de decidir que les següents no 

eren tan adients per al nostre estudi com les tres que acabem de tractar. Ara bé, 

aquestes variables (i altres) es podrien incloure en estudis futurs comparables al 

que presentem aquí (com s'explica al capítol 8). 
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Flors-Mas, Sorolla, Pradilla i Vila (2021), podria ser que la llengua inicial 

mostrés més capacitat per explicar els usos lingüístics a la societat catalana que 

altres variables, inclosa la classe social. Malgrat tot, seria interessant veure si 

aquestes possibilitats es confirmen en futurs estudis que considerin totes dues 

variables. 

5.3.2.2.3. Nivell educatiu 

Quant al nivell educatiu, a més de mostrar-se, a diversos estudis sobre la 

variació, estretament correlacionada amb la classe social o la varietat dialectal, 

en el nostre cas no tenia sentit incloure-la a l'estudi, ja que investiguem els 

mateixos informants en dos moments temporals diferents, de manera que tots es 

trobaven, en cadascun dels dos moments en el mateix nivell educatiu. D'altra 

banda, comparar els dos temps de recollida de dades entre ells tenia més sentit, 

al nostre parer, des de la perspectiva de la variable edat que no pas de la 

variable nivell educatiu, per les raons que s'han exposat anteriorment 

(subapartat 5.3.2.1.1). 

5.3.2.2-4. Varietat dialectal 

Mentre que el coneixement sobre la relació entre l'edat, el sexe i la llengua 

inicial i les variables dependents que tractem en aquesta tesi i les varietats 

catalanes és escàs, els estudis de la variació en català han generat un volum 

comparativament destacable de dades sobre la variació diatòpica. Així doncs, 

malgrat que els informants del nostre estudi provenen de dues poblacions 

diferents, no explorem variables dialectals, ja que en totes dues s'hi parla el 

mateix dialecte (el central) i, si bé l'exploració inicial del corpus ha revelat 

l'existència d'alguns trets possiblement subdialectals o distintius de les dues 

zones geogràfiques on es van recollir les dades (per exemple, la negació amb 

pas), considerem que els lectors meta d'aquest treball d'investigació (els 

lingüistes forenses interessats en trets lingüístics aplicables a l'elaboració de 

perfils sociolingüístics de parlants adolescents) poden recórrer a altres obres que 

es dediquen àmpliament a la descripció de trets dialectals. Per exemple, poden 

consultar el projecte Atlas Lingüístic del Domini Català de Joan Veny i Lídia Pons 

Griera, Veny i Massanell (2015) o Massanell (2020). 
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En definitiva, les tres variables independents que sí que incloem a l'estudi ens 

permeten contribuir al coneixement actualment disponible sobre la relació entre, 

d'una banda, l'edat, el sexe i la llengua inicial i, de l'altra, la vintena de trets 

lingüístics que tractem a continuació i que apareixen a la nostra mostra de català 

oral no planificat utilitzat per informants adolescents. 

5.3.2.3. Les variables dependents 

Com s'ha descrit al subapartat 2.2.4.1.2, la noció de variable és central a la 

sociolingüística variacionista i aquest estudi analitza diverses variables 

lingüístiques (és a dir, dependents) en relació amb tres variables 

extralingüístiques (o independents): l'edat, el sexe i la llengua inicial dels 

informants. 

Les variables lingüístiques observades compleixen els requisits o característiques 

fonamentals llistats en estudis previs amb objectius semblants, com Queralt 

(2015). Aquestes característiques inclouen el fet que es tracti de variables 

freqüents i estratificades ( cf. Labov, 1972), que siguin relativament fàcils 

d'extreure i de calcular (N olan, 1983: 11), que les variants siguin intercanviables 

en certs contextos (Tagliamonte, 2006: 73), que siguin el més independents 

possible d'altres variables (Rose, 2002: 52), que els parlants en siguin el menys 

conscients possible (Labov, 1963) i que estiguin definides en termes lingüístics 

de manera clara i precisa (Britain, 1991: 56-63). A més, també s'ha de tenir en 

compte que la variabilitat en el seu ús per part de parlants diferents sigui més 

gran que la variabilitat entre les produccions d'un mateix parlant (Nolan, 1983: 

11) i que com més variants presentin més probable serà que el seu ús es 

correspongui a preferències individuals dels parlants (Koppel, Akiva i Dagan, 

2006). 

La selecció de les variables lingüístiques s'ha dut a terme a partir de la conjunció 

de dos factors. En primer lloc, la majoria de variables dependents del nostre 

estudi provenen de les utilitzades en treballs previs ressenyats a la bibliografia 

exposada en els subapartats anteriors. Només dues de les tretze variables han 

estat dissenyades amb independència de la bibliografia consultada i provenen de 

l'observació inicial del corpus. Per a la resta, ens nodrim de les variables 
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utilitzades al projecte ISI, Queralt (2015), Garayzabal, Queralt i Reigosa (2019: 

64) i dels estudis sobre la variació del català, les diferències lingüístiques entre 

homes i dones, i l'adquisició lingüística a l'adolescència (vegeu els subapartats 

següents per a una descripció detallada dels estudis previs rellevants per a cada 

variable). En segon lloc, com també s'explica més detalladament al subapartat 

5.3.2.4, s'ha realitzat una anàlisi preliminar del corpus d'anàlisi per tal de testar 

les possibles variables identificades a la bibliografia i comprovar-ne l'aplicabilitat 

i l'aparició al corpus en una freqüència suficient com per garantir que el 

tractament estadístic de les dades seria possible. Així doncs, a més de les 

variables no rellevants per al nostre estudi, les que van presentar menys de deu 

ocurrències al recompte final van ser descartades. 

Malauradament, no ha estat possible utilitzar en el nostre estudi moltes de les 

variables enumerades a Queralt (2015) i en anàlisis d'autoria segons Garayzabal, 

Queralt i Reigosa (2019: 64) que hem vist al subapartat 2.1.4.1.1. En primer 

lloc, pel que fa a les variables de complexitat, com hem observat, Garayzabal, 

Queralt i Reigosa (2019: 64) adverteixen que depenen de manera significativa 

de la longitud dels textos. Així doncs, donada la variabilitat entre les 

transcripcions del corpus, no s'inclouen a l'estudi per evitar resultats enganyosos 

o poc fiables. A més, algunes no són aplicables a produccions orals (com el 

nombre i la longitud dels paràgrafs). 

En segon lloc, quant a les variables lèxiques, de nou, moltes de les enumerades 

no són aplicables al nostre corpus, tant a causa de diferències en la modalitat 

(oral, i no escrita) com per diferències en la llengua d'anàlisi (per exemple, en 

català no es pot observar la terminació en -ra o -se del pretèrit imperfecte de 

subjuntiu com castellà) com, encara, a causa del pes del tema de la tasca 

interactiva (la venda d'animals de companyia) sobre les eleccions lèxiques (no 

apareixen, per exemple, paraules malsonants de forma comparable a com ho 

poden fer en textos anònims rellevants per a investigacions delictives). 

El tercer bloc de variables enumerades per les autores és el de variables 

sintàctiques. Com s'ha assenyalat, aquestes solen mostrar resultats més fiables 

que les lèxiques. Amb tot, si bé mesures com el tipus d'oracions (simples i 
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complexes, subordinades, coordinades i juxtaposades) o el tipus de sintagmes 

són relativament fàcils d'obtenir en textos anònims habituals en investigacions 

de possibles delictes (que no solen superar les 1.000 paraules), aquesta mena de 

variables presenten moltes més dificultats de computació en un corpus com el 

del nostre estudi. Les dades que analitzem, com hem vist a l'apartat anterior 

(5.3.1), provenen de produccions orals no planificades i, a més, l'extensió total 

del corpus d'anàlisi és molt més elevada que l'habitual en tasques d'atribució 

d'autoria. 

Finalment, en relació a les variables pragmàtiques, algunes, com l'ús dels signes 

de puntuació o l'expressió de l'èmfasi mitjançant l'ús de majúscules o de la 

puntuació, estan dissenyades per a mostres escrites i no són aplicables a mostres 

orals no planificades. Altres, com el tractament de tu o vostè, no apareixen un 

nombre suficient de vegades al corpus d'anàlisi. Encara d'altres, com els actes de 

parla, requereixen, com afirmen Garayzabal, Queralt i Reigosa (2019: 64) 

d'anàlisis totalment manuals i, per tant, resulten molt costoses en corpus tan 

extensos com el que utilitzem a l'estudi. 

Tot i això, seguint Garayzabal, Queralt i Reigosa (2019), les variables que 

finalment sí que han estat incloses a l'estudi s'han agrupat segons el nivell 

lingüístic al qual corresponen. Així doncs, s'han observat variables pragmàtiques, 

morfosintàctiques i lèxiques. A continuació, s'inclouen a la Taula 16 les variables 

dependents finals per nivell lingüístic, les variants que les formen i les variables 

independents que s'espera que s'hi correlacionin a partir de la revisió de la 

bibliografia rellevant per a l'estudi de cada fenomen lingüístic i a partir de 

l'anàlisi qualitativa preliminar de cinc transcripcions de cada grup del corpus que 

s'explica a l'apartat 5.3 (sexe masculí o femení; 12-13 o 15-16 anys; català, 

castellà o totes dues llengües com a llengua inicial). L'estudi de les variables per 

a les quals no es mostren variants consisteix en el recompte del total de casos 

que apareixen a cada gravació. Com s'ha avançat al capítol 3, les correlacions 

que, segons la bibliografia consultada, seria esperable identificar entre les 

variables independents i cadascuna de les variables dependents de l'estudi 
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constitueixen les nostres subhipòtesis (trobeu-ne un resum al subapartat 

5.3.2.3.4). 

Les referències bibliogràfiques indiquen els treballs previs que ja s'han ocupat de 

les variables o que indiquen que podria haver-hi correlacions entre les variables 

independents i dependents. Algunes d'aquestes obres es comenten a continuació 

i altres, a la interpretació dels resultats (capítol 7). En el cas de V17, s'ha inclòs a 

l'estudi tot i l'absència de bibliografia prèvia rellevant i, en els de V16 i V41, es 

considera la possibilitat d'identificar correlacions estadísticament significatives 

amb la llengua inicial dels parlants, malgrat que no hem trobat estudis previs 

sobre aquesta possible relació, perquè el corpus d'anàlisi proporciona 

l'oportunitat de comprovar si els catalanoparlants inicials, pel fet de tenir com a 

primera llengua la que s'utilitza a la prova, produeixen més preguntes i més 

referències a colors durant la interacció que els seus companys bilingües i 

castellanoparlants inicials. 

Taula 16. Variables dependents amb les seves variants i les variables independents 
que s'espera que s'hi correlacionin. 

Variables pragmàtiques Variants 
S'espera que 

correlacioni amb ... 

V3bl: a ver 

V3b: a ver l a V3b2: a veure 

veure V3b3: a ve(u)re 

V3b4: aviam 

V3cl: bueno Sexe 
V3c: bueno l bé (Tuson, 1998; Kring i V3c2:bé 

V3: Doblets de Gordon, 1998; Baron 

partícules V3f: después l V3fl: después i Ling, 2011; Bastida 
discursives després V3f2: després 

Serra, 2017) 
Vila (1998: 271) 

Llengua inicial 
V3h: hombre / V3hl: hombre 

(Vila, 1998: 271) 
home V3h2: home 

V3i: o sea/ o V3il: o sea 

sigui V3i2: o sigui 

V3jl: pera 

V3 j: pera / però 
V3j2: però 
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Sexe 

Llengua inicial 

V18b: si Edat 
(Aparici Aznar i 

V18: Construccions condicionals V18c: mentre(s) Noguera Llopart, 
(Queralt, 2015) V18f: a no ser que 2012; Nippold, 

Frantz-Kaspar i 
V18g: en tot cas Vigeland, 2017) 

V22a: tenir que + INF 

V22b: haver de+ INF Llengua inicial 
V22: Perífrasis d'obligació (Mier, 1986; 

(Queralt, 2015) V22c: tenir de + INF Stokes, 2015) 

V22e: caldre + INF 

V23a: aquest + N 

V23b: aquell + N 
Edat 

V23c: el + N + aquest (Diessel, 2006: 469) 

V23d: el + N + aquell Sexe 
V23: Determinants demostratius 

V23e: aquest (Fitó, 2009: 55) 

V23f: aquell Llengua inicial 

V23g: (un +) N + d'aquests 
(Fitó, 2009: 55) 

V23h: (un +)N+ d'aquells 

V25a: els hi + V/ V + -els-hi l V + 'ls-hi 
/V+ -los-hi 

V25b: els + V/ V + -los l V + 'ls Llengua inicial 
V25: Pronoms clítics de datiu plural 

(Pineda, 2018: 257) 
V25c: li + V/ V + -li 

V25d: lis + V/ V + -lis 

Variants 
S'espera que 

Variables lèxiques correlacioni amb ... 

Edat 

V38a: Importacions (Nippold, 2004) 

V38: Fenòmens de contacte de V38b: Híbrids Sexe 
llengües (Labov, 2001: 266) 

V38c: Calcs (Vila, 1998) 
Llengua inicial 

V38d: Altres 
(Baldaquí Escandell, 

2002: 47) 

Edat 

V41a: color [blau] 
(Al-Jehani, 1990) 

V41: Colors 
V41b: [blau] Sexe 

(Al-Jehani, 1990; 
Paredes García, 
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passin inadvertides". Així doncs, ens centrem en parelles de partícules que 

ocorren més de deu vegades tant en la seva forma catalana com castellana. Per 

tant, no observem l'ús de d'acord, per exemple, de forma aïllada, sinó en 

comparació als seus equivalents vale i val. 

La selecció de les partícules discursives incloses a la variable V3 s'ha fet, en 

primer lloc, a partir del Diccionario de partículas discursivas del español (DPDE; 

Briz, Pons i Portolés, 2008) i, en segon, de l'anàlisi qualitativa preliminar del 

corpus, que va permetre identificar cinc doblets de partícules presents al corpus 

que no es recullen al DPDE però que, pel seu ús per part dels informants, 

podrien encabir-se a la categoria de partícules discursives. No obstant això, 

només tres d'aquestes parelles addicionals van superar, a la fase de l'anàlisi 

quantitativa, el mínim de deu realitzacions tant per a les formes catalana com 

castellana: V3b a ver l a ve(u)re, V3f después l després i V3j pera l p(e)rò. Per tal 

d'assegurar-nos que aquestes partícules identificades al corpus poden classificar

se com a partícules discursives, a més de comprovar que reuneixen els criteris 

exposats a Briz, Pons i Portolés (2008), es va recórrer a la bibliografia 

especialitzada en partícules i marcadors discursius de l'espanyol. D'aquesta 

manera, es va comprovar que diversos autors han investigat el funcionament i 

els usos d'aquestes partícules (entre altres, Pereira, 2011; Garachana Camarero, 

2012; Porroche Ballesteros, 2014; Gonzalez-Sanz, 2017; Gonzalez Marfud i 

Perdomo Carmona, 2021). 

A més de la llengua inicial, és possible que aquesta variable interaccioni amb el 

sexe dels informants. Com recull el subapartat 2.3.1.3, diversos autors indiquen 

que, prototípicament, en contextos interaccionals, els homes tendeixen a 

orientar els seus esforços cap a la transmissió d'informació, mentre que les dones 

tendeixen a centrar-se en la relació entre els participants i en l'expressió dels 

seus estats anímics. Per això, creiem que l'anàlisi quantitativa de les diverses 

partícules per a les quals hem detectat més de deu ocurrències al corpus podria 

revelar patrons d'ús relacionats amb el sexe dels informants. Concretament, es 

pretén observar si la nostra anàlisi quantitativa podria corroborar la 

caracterització que fan Tuson (1998), Baron i Ling (2011), Goldschmidt i Weller 
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Malgrat que en aquest estudi ens cenyim a la denominació d'heterorepetició, cal 

no confondre-la amb les citacions heterofòniques (heterophonic quotations) a les 

quals es refereixen estudis com el de Perrin, Deshaies i Paradis (2003: 1845), en 

què el que es repeteix és un enunciat pronunciat per primera vegada per un 

parlant que no participa a la interacció. 

La repetició oral ha rebut atenció d'un gran nombre d'acadèmics i s'ha observat 

des de diverses perspectives i tradicions. Segons Freixa (1998: 196), han estat 

quatre els punts de vista adoptats per estudiar-la: "la repetició com a mecanisme 

cohesionador del discurs, la repetició com a mecanisme retòric, els efectes 

semàntics de la repetició i la repetició en l'aprenentatge de la llengua". Des de la 

sociolingüística, com apunten Van Lacker Sidtis i Wolf (2015: 265), ha estat 

objecte de comentaris descriptius i se n'ha proposat classificacions formals i 

funcionals amb objectius diversos (cf. Norrick, 1987; Tannen, 1989, o 

Johnstone, 1994). Des d'una altra perspectiva, els estudis de retòrica han 

proposat també diverses taxonomies de figures poètiques relacionades amb la 

repetició (com l'anadiplosi, l'epananalepsi o l'epífora, per nombrar-ne només 

algunes). Això no obstant, Arias Flores (2012: 19) assanyala que "[ ... ] las 

denominaciones se han acumulada sin ofrecer precisión ni en la descripción ni 

en los criterios de clasificación, lo que se traduce en una limitación para trabajar 

las unidades". 

La repetició és un fenomen molt freqüent i característic de les produccions orals, 

com han subratllat diversos autors (per exemple, Freixa, 1998: 195; Van Lacker 

Sidtis i Wolf, 2015: 266, o Zuljan Kumar, 2019: 126-127). Com recull Freixa 

(l 998: 198-199), hi ha diversos criteris segons els quals es poden classificar les 

formes en què els parlants repeteixen elements discursius, segons la significació, 

la fixació, el temps o la funció, per exemple. En el nostre estudi, utilitzem el 

criteri del subjecte de la repetició (distingim, per tant, entre autorepeticions i 

heterorepeticions, com s'ha explicat més amunt) i ens basem, per identificar 

realitzacions de V6, en els tipus d'heterorepticions enumerats a Freixa (l 998: 

204-206), com recull la Taula 17. 
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Taula 17. Tipus d'heterorepetició segons Freixa (1998) i exemples del corpus 
d'anàlisi. 

Context d'aparició 

Conjunts tancats 

Preguntes i 
respostes 

Afirmació d'una 
declaració 

Funció 

Hl Obertures i 
tancaments 
d'interacció 

H2 Pregunta d'una 
afirmació anterior 

H3 Afirmació d'una 
pregunta anterior 

H4 Admetre 

HS Assentir 

H6 Destacar 

Exemples d'heterorepetició 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

L: bona tarda\ 
TOTS: hola\ 
bona tarda\ 

ENT: bona tarda -
L000lQCI: bona tarda_ 

A: ens van tirar les cartes\ 
M: les cartes/ 
A: (O) sí\ 
@ 

ENT: si en té algun altre/ 
no: 
M00SlQCI: no/ 
vale 

L: avui en dia portar un abric de 
pells significa ser_ 
(.) a::_ 
més o menys respectuós amb la 
natura/ 
( ... ) senyor Prenafeta\ 
P: ( .. ) home\ 
(.) portar un abric de pell avui 
en dia pues és ser_ 
( .. ) absolutament respectuós 
amb la--
amb la--
amb la pròpia natura\ 
ENT: i per dormir on m'has dit 
que dormia/ 
M0471SCI: el gat dormia com 
en una espècie de_ 
de sofà petitó _ 

C: no\ 
amb això amb això no hi ha 
problema\ 
B: no hi ha problema\ 
ENT: no passa re(s) amb el gat/ 
al ratolí/ 
tampoc suposo\ 
M049QCI: no no passa re:(s)_ 

C: ( .. ) i s'ha de fer una inversió\ 
D: (.) hi tens de fotre una 
inversió\ 
ENT: es pot tocar suposo:_ 
L0009QCI: sí tocar i_ 
bueno i ia està\ 
J: ( .. ) gent que necessiten 
personatges per anuncis_ 
llavors fan proves_ 



 

Desacord amb una 
declaració 
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H7 Expressar 
sorpresa o 

incredulitat 

H8 Contra
declaració 

contradictòria 

H9 Contra
declaració de 

correcció 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

Freixa 
(1998) 

Corpus 
d'anàlisi 

( ... ) però no l'agafen mai\ 
A: moltes proves n'ha fet\ 
però a l'últim moment no l'han 
agafat\ 
ENT: tu que em recomanaries 
que agafés\ 
L0009QCI: jo et recomanaria el 
gat/ 
B: (..) imagina't lo bo que és 
tenir una hipoteca\ 
A: bo::/ 
C: home bo:: 
home sí\ 
(.) desgrava\ 
ENT: home sí:: és atrevit és 
atrevit -
L0012QCI: atrevit/ 
ENT: és valent 
sí sí 

C: encara que suposo que vostès 
ens demo- --
intentaran demostrar que no_ 
(.) [estan--] 
P: [no\ 
(.) no\] 
(.) nosaltres no hem d'intentar 
demostrar res\ 
ENT: i p(e)rò tu dius que és 
molt petit i llavors què no el pot 
tocar o no: 
L0043SCI: sí que el pot tocar 
p(e)rò hi perilla que li trenqui 
la cua 

C: és petit\ 
D: és superpetit\ 
ENT: llavors aquesta no es pot 
escapar_ 
aquesta està allà tancada_ 
L0019SCI: sí 
home està allà tancat 
no ser--
a no ser que el vulguis treure_ 
perquè un animal allà dintre 
deu ser molt avorrit 

Això no obstant, la dificultat de proposar un model de classificació de la 

repetició oral satisfactori i ampliament aplicable es deu, en gran part, al fet que 

aquest recurs realitza un gran nombre de funcions (p. ex. Freixa, 1998: 199-200) 

que fins i tot poden ser contradictòries (Zuljan Kumar, 2019: 127). Per a Arias 
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Flores (2012: 30), per exemple, la repetició pot tenir dues orientacions: "una 

hacia el texto mismo, al intervenir en su entramado y crear efectes de sentido; y 

otra hacia el intercambio comunicativo, estableciendo lazos entre los 

particip antes para crear el texto conversacional". L'heterorepetició pren més 

aviat la segona orientació i funciona com a enllaç ínterlocutíu entre els 

participants de la interacció, com fan notar diversos estudis. Van Lacker Sidtis i 

Wolf (2015: 274) diuen que els parlants se serveixen de l'heterorepetició per 

donar-se suport i validar-se els uns als altres, cosa que concorda amb les 

posicions de Tannen (1989) i Briz (2001). En aquest sentit, Zuljan Kumar (2019: 

134) argumenta que "While short responses convey the message: l am listening 

and agree with you, repeated lexemes carry much more powerful message [sic]: l 

fully support and agree with you". 

Aquesta funció interpersonal de la repetició, però, s'ha de complementar amb la 

observació que la repetició d'informació ja coneguda, des del punt de vista de la 

organització de la informació textual, té l'efecte d'aturar la progressió temàtica 

que es produeix a la interacció, per la qual cosa es pot considerar una estructura 

marcada (Spang, 1979: 145; Arias Flores, 2012: 20). Per a Arias Flores (2012: 

29), aquesta repercussió en l'eficàcia comunicativa converteix l'ús 

d'heterorepeticíons en una elecció pragmàtica í la creativitat en l'ús de la llengua 

que requereix dels parlants la fa una elecció estilística. 

Així, doncs, podria ser que l'ús d'aquest recurs marcat augmentí a mesura que els 

informants del nostre estudi adquireixen habilitats comunicatives. D'aquesta 

manera, a priori esperem que les mostres recollides durant la tercera onada 

continguin més heterorepeticions que les de la segona. 
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Gómez La.zaro, 2018), el tipus i la funció dels pronoms, el temps verbal o la 

persona gramatical de l'auxiliar (Troya Déniz i Pérez Martín, 2011), la 

prominència discursivocognitiva de les entitats a què fan referència els clítics 

(Aijón Oliva i Borrego Nieto, 2013), l'animicitat del referent (Zabalegui, 2008) o 

el significat del verb auxiliar (Silva-Corvalan, 2001). Així doncs, com recullen 

Illamola i Vila (2015: 38): 

"En resumen, los estudios disponibles hasta ahora sugieren que la variabilidad 

en la distribución de formas enclíticas y proclíticas debe atribuirse a factores 

estructurales, pragmaticodiscursivos y funcionales, aunque el fenómeno también 

presenta cierta variación de naturaleza dialectal." 

Quant a les dades estudiades per observar aquesta variable, cal destacar que la 

posició dels pronoms en construccions verbals perifràstiques ja ha estat objecte 

d'estudi a partir de material recollit en el projecte RESOL. En un primer treball, 

Illamola i Vila (2015) analitzen la distribució enclítica o proclítica dels pronoms 

clítics en castellà en un total de 38 entrevistes amb informants d'entre 15 i 16 

anys amb el català o el castellà com a llengua inicial. Estudien construccions 

amb les perífrasis d'infinitiu amb els verbs poder, tener que i ir a. Els seus 

resultats no mostren diferències significatives ni per sexe ni per llengua inicial. 

Amb la intenció de comparar aquests resultats amb els nostres, tenint en compte 

les diferències entre les mostres analitzades, per al recompte d'aquesta variable 

s'han considerat els pronoms clítics que apareixen a les construccions 

perifràstiques d'infinitiu amb els verbs catalans poder, tenir de, tenir que, haver de 

i anar a. 

En un segon treball sobre la posició dels clítics castellans en perífrasis verbals, 

aparegut després que l'anàlisi quantitativa de la variable V14 hagués conclòs, 

Illamola i Queralt (2020) investiguen una nova mostra provinent del projecte 

RESOL. Aquesta vegada, es compon de 155 transcripcions, de nou de la prova 

interactiva, i l'exploren en relació a les variables independents edat (12-13 o 15-

16 anys), sexe, llengua inicial (català, castellà o ambdues llengües) i municipi 

(Manlleu o Mataró). Els objectius d'aquest estudi i els del nostre estan encara 

més directament relacionats que els del treball precedent, ja que es tracta 
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hagués fet els deures cada dia, no hauria suspès) s'adquireixen més tard, durant la 

preadolescència (Jiménez, 2010; Aparici Aznar i Noguera Llopart, 2012) o 

durant l'adolescència (Mariscal i Auza, 2017; Nippold, Frantz-Kaspar i Vigeland, 

2017; Badger i Mellanby, 2018). Badger i Mellanby (2018: 22) assenyalen fins i 

tot que alguns adults no adquireixen mai els condicionals complexos: "Yet 

acquisition of the mare complex forms of the conditional continues to be difficult 

for some older children (Amidon, 1976), and indeed, some adults never reach 

full acquisition (Evans, Handley, Neilens & Over 2008)". 

També sabem que el raonament associat a oracions condicionals és diferent en 

infants, adolescents i adults, de manera que les habilitats cognitives necessàries 

per processar aquestes construccions com un adult i poder extreure'n les 

inferències correctes es desenvolupa gradualment durant la infantesa 

l'adolescència (Taplin, Staudenmayer i Taddonio, 1974; Müller, Overton 

Reene, 2001; Moreno-Ríos i García-Madruga, 2002). Tot plegat, sumat al fet que 

el domini d'aspectes comunicatius determinats pel context és limitat en parlants 

adolescents, fa possible que la proposta d'Andersen (2001: 12) que parlants de 

12 o 13 anys encara no hagin adquirit completament les oracions condicionals 

sembli encertada: 

"Furthermore, it may be that, say, a 13-year-old masters the use of conditional 

clauses only at the very concrete content level (e.g. If it rains, I'll stay in tonight) 

without having acquired the conversationally based, and less concrete, uses of 

conditionals at the epistemic level (e.g. If that's a bear's footprint, than I'm King 

Kong!) or the speech act level (e.g. If you don't mind my asking, when did you 

come home las t night?); cf. Sweetser (1990). That this may be the case, and that 

conditionals generally cause serious comprehension problems even to 

adolescents, is evidenced by studies mentioned by Perera (1984)." 

D'altra banda, pel que fa a la producció d'aquestes estructures, Morales (1999: 

48) subratlla el fet que el mode subjuntiu, necessari per a la producció de les 

oracions condicionals més elaborades, és, possiblement, un dels aspectes més 

complexos de la llengua espanyola (cosa que també es pot aplicar a la catalana) 
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L'ús d'una classificació basada en funcions sintàctiques i no pragmàtiques respon 

a motius pràctics. D'una banda, diversos estudis dels determinants demostratius 

han proposat classificacions diferents de les funcions que duen a terme en 

produccions orals. Per exemple, mentre que Albaladejo (1998) estructura una 

classificació a partir de la distinció entre dixi exofòrica i dixi endofòrica, Cuenca 

(2010) distingeix sis categories (dixi situacional, dixi textual, dixi am 

Phantasma, dixi presentacional, ús indefinit i expletiu, ús gramaticalitzat), que 

coincideixen a grans trets amb les que enumera Ribera (2019), però que no són 

totes les que fa servir Martín Miñana (2019), que distingeix nou usos (dixi 

situacional, discurs díctic, Deixis am Phantasma, ús recognoscible, anàfora, 

catàfora, ús gramaticalitzat, ús orientador i ús escenificador). Si bé la majoria 

dels usos que descriuen diversos autors són semblants, cada proposta difereix en 

l'agrupació que en fan i la inclusió o exclusió d'alguns valors, cosa que 

dificultaria l'estructuració d'una variable pragmàtica amb variants clarament 

definides. 

D'altra banda, les funcions pragmàtiques són més difícils d'identificar que les 

sintàctiques, ja que depenen de factors abstractes com la subjectivitat de 

l'emissor o el coneixement compartit entre emissor i receptor (Martínez, 2000: 

246, citat a Cuenca, 2010: 108), entre altres (vegeu els factors subjectius i 

intersubjectius que llista Ribera, 2019: 2), i no de normes gramaticals com en el 

cas de les funcions sintàctiques. A més, diverses funcions pragmàtiques poden 

coexistir en una sola ocurrència, com, per exemple, la dixi textual catafòrica i la 

dixi am Phantasma en el demostratiu aquesta al fragment i va ser angoixant la 

sensació aquesta a càmara lenta (Cuenca, 2010: 113). Per aquestes raons, ens 

cenyim a les estructures identificades al corpus, distingint-ne el rol sintàctic a 

partir del grau de proximitat dels demostratius i de les categories que proposa 

Martín Miñana (2019). 

Quant a la possible interacció d'aquesta variable amb les variables 

extralingüístiques que observem en el nostre estudi, Diessel (2006: 469) 

argumenta l'ús dels demostratius per establir l'atenció conjunta (joint attention) 
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lingüístics (calcs, manlleus, transferències lèxiques, alternances de codi, etc.)" 

(Boix i Vila, 1998: 245; cf. Vila, 1998; Winford, 2003; Grant, 2020). 

No obstant això, per mantenir la coherència al llarg del treball, només utilitzem 

fenòmens de contacte de llengües per referir-nos a les realitzacions d'elements 

lingüístics atribuibles a la influència d'altres llengües i no recollits a les obres de 

referència normativa (el Diccionari de la llengua catalana, DIEC), paranormativa 

(el Diccionari.cat del Grup Enciclopèdia Catalana), ni auxiliars (la versió en línia 

del Diccionari català-valencià-balear, DCVB, el web de consultes lingüístiques de 

la Secretaria de Política Lingüística, Optimot, i el portal lingüístic de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir). Aquestes obres auxiliars 

s'han utilitzat per comprovar si certs elements que no apareixen a les obres de 

referència estan en canvi recollits en aquests cercadors i, per tant, podrien 

considerar-se importacions esteses en les varietats col·loquials de la llengua 

(vegeu el subapartat 5.5.11). Els elements que hi apareixen com a 

castellanismes s'han considerat fenòmens de contacte de llengües. 

Aquesta variable, com es reflecteix anteriorment a la Taula 16 i de nou a 

continuació a la Taula 18, està formada per les variants V38a Importacions, 

V38b Híbrids, V38c Calcs i V38d Altres. Quant a la primera, que es basa en la 

concepció d'un contínuum entre manlleus i alternances de codi (Vila i Moreno, 

1998: 414), comprèn tant manlleus (és a dir, mots importats d'altres sistemes 

lingüístics que no apareixen a les obres lexicogràfiques de referència o de 

consulta) com alternances de codi mono- i plurilèxiques, enteses com 

juxtaposicions de fragments que pertanyen a diferents sistemes gramaticals, 

normalment amb un retorn a la llengua base, en un mateix fragment de parla 

(Galindo Solé, 2006: 12; de Rosselló i Peralta, 2014: 27). 

Les propostes de classificació d'aquests fenòmens han proliferat a la bibliografia 

sobre el contacte lingüístic (vegeu, entre altres, Poplack i Sankoff, 1988; Myers

Scotton, 1992; Poplack, 2012), com també les formes d'operacionalització de la 

problemàtica distinció entre manlleus ocasionals i alternances de codi 

monolèxiques (Boix i Vila, 1998: 246). Per exemple, alguns autors han utilitzat 

un criteri basat en la freqüència d'ús (Vila i Moreno, 1996: 412-414; Galindo 
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Solé, 2005: 258). La variant V38a Importacions, doncs, ens permet 

operacionalitzar la noció del complex contínuum entre els manlleus adaptats 

(fonològicament, morfològicament, semànticament, etc.), els manlleus no 

adaptats, les alternances de codi monolèxiques i les alternances de codi 

plurilèxiques. 

Pel que fa a la variant V38b Híbrids, inclou aquells elements formats per diversos 

morfemes o lexemes, almenys un dels quals, però no tots, provenen d'un sistema 

lingüístic diferent del català (Boix i Vila, 1998: 229; Lorente Casafont, 2016: 

113). La variant V38c Calcs recull diversos tipus de calcs (semàntics, 

morfològics, etc.), és a dir, elements formats per la reproducció d'elements de la 

llengua donant mitjançant elements propis del català, la llengua receptora (Boix 

i Vila, 1998: 228; Lorente Casafont, 2016: 113). 

Per últim, la variant V38d Altres agrupa els casos que presenten ambigüitat 

perquè, depenent de l'enfocament teòric adoptat, podrien classificar-se com més 

d'una de les altres variants (per exemple, què va podria ser una importació o un 

calc), les unitats que són resultat d'un procés d'ultracorrecció (entès com a una 

altra conseqüència del contacte de llengües) i les unitats que no s'expliquen 

directament pel contacte de llengües sinó que són probablement creacions noves 

a partir de components del català, però que constitueixen elements idiosincràtics 

d'alguns informants que calia incloure a l'anàlisi. 

Taula 18. Variants i exemples de la variable V38 Fenòmens de contacte de 
llengües. 

V38 Fenòmens de contacte de llengües 

V38a Importacions 
saltamontes, sardinita, vale, okay, pipes, bueno, apoiar, 

a mi prima le pasó, no sé cómo se llama 

V38b Híbrids cuarenta-dos, metge de capcera 

V38c Calcs tendries, cànvien, va a la seva bola, sempre i quan 

V38d Altres què /qué va, saltamuntanyes, expositori 

Quant a les variables independents amb les quals creiem que podria interactuar 

aquesta variable, com s'ha explicat al subapartat 2.3.1.2, el primer principi de 

Labov, part del que s'ha anomenat el patró de gènere, estipula que, en 

condicions estables, les dones fan servir menys formes no estàndards que els 
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V16 Nombre 
de preguntes 
no retòriques 

Vl7 Tipus de 
preguntes 

Vl8 
Construccions 
condicionals 

V22 Perífrasis 
d'obligació 

Sexe 

Llengua 
inicial 

Edat 

Sexe 

Llengua 
inicial 

Edat 

Sexe 

Llengua 
inicial 

Edat 

Llengua 
inicial 
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Illamola i Vila (2015); Illamola i Queralt (2020): no 
troben diferències significatives quant al sexe en una 
mostra provinent del projecte RESOL. 

Illamola i Vila (2015): no troben diferències 
significatives quant a la llengua inicial en una mostra 
provinent del projecte RESOL. 

Illamola i Queralt (2020): la llengua inicial mostra 
diferències estadísticament significatives entre els grups 
d'informants del projecte RESOL. 

Larson i McKinley (1998): en un estudi panel de 
parlants d'entre 12 i 17 anys mitjançant converses en 
dos contextos diferents, no troben diferències per edat 
en el nombre total de preguntes formulades. 

Larson 1 McKinley (1998): en un estudi panel de 
parlants d'entre 12 i 17 anys mitjançant converses en 
dos contextos diferents, no troben diferències per sexe 
en el nombre total de preguntes formulades. 

El corpus permet comprovar si els catalanoparlants 
inicials, pel fet de tenir com a primera llengua la que 
s'utilitza a la prova, formulen més preguntes que els 
bilingües i castellanoparlants inicials. 

El corpus permet comprovar si els informants formulen 
més preguntes obertes o tancades quan tenen 16 anys 
que quan en tenien 12. 

El corpus permet comprovar si les noies formulen més 
preguntes obertes (que contribuirien més al flux 
interacciona!, cf. Tuson, 1998: 216) que els nois. 

El corpus permet comprovar si els catalanoparlants 
inicials, pel fet de tenir com a primera llengua la que 
s'utilitza a la prova, formulen algun dels tipus de 
pregunta més que els bilingües 1 castellanoparlants 
inicials. 

La comprensió i producció de condicionals més 
complexos s'adquireixen durant la (pre)adolescència (p. 
ex. Aparici Aznar i Noguera Llopart, 2012; Nippold, 
Frantz-Kaspar i Vigeland, 2017; Badger i Mellanby, 
2018). 

Els resultats de Mier (1986) i Stokes (2015) indiquen 
que algunes de les variants són més utilitzades per 
parlants que tenen més contacte amb el castellà. 
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V23 
Determinants 
demostratius 

V25 Pronoms 
clítics de 

datiu plural 

V38 
Fenòmens de 
contacte de 

llengües 

V41 Colors 

Edat 

Sexe 

Llengua 
inicial 

Llengua 
inicial 

Edat 

Sexe 

Llengua 
inicial 

Edat 

Sexe 

El corpus permet comprovar si els demostratius ja 
s'haurien adquirit a la (pre)adolescència (cf. Diessel, 
2006: 469). 

El corpus permet comprovar si el sexe podria ser un dels 
factors que contribueixen a l"estil personal de cadascú" 
que, segons Fitó (2009: 55), interacciona amb la 
freqüència de díctics. 

El corpus permet comprovar si la llengua inicial podria 
ser un dels factors que contribueixen a l''estil personal 
de cadascú" que, segons Fitó (2009: 55), interacciona 
amb la freqüència de díctics. 

L'ús d'algunes de les variants podria respondre, segons 
Todolí (2002) 1 Pineda (2018), a la influència del 
castellà o bé, segons Pineda (2018) ser conseqüència de 
l'evolució pròpia del català. 

Les habilitats lèxiques es continuen desenvolupant 
durant l'adolescència, així com el coneixement sobre 
quan utilitzar estructures més o menys formals segons la 
situació comunicativa (Nippold, 2004). 

En condicions estables d'estratificació social, les dones 
usen formes estàndards amb més freqüència que els 
homes (Labov, 2001: 266). 

Vila (1998: 271): "[é]s ben probable que algunes 
d'ell[s], fàcilment identificables pels parlants, funcionin 
com a marcadors de formalitat i/o puresa lingüística, 
mentre que la resta els passin inadverti[ts]". 

Al-Jehani (1990): en una prova d'elicitació i una mostra 
que inclou adolescents, identifica diferències entre els 
grups d'edat en el nombre de termes referits a colors 
que produeixen. 

Al-Jehani (1990): en una prova d'elicitació i una mostra 
que inclou adolescents, identifica diferències entre 
homes i dones en el nombre de termes referits a colors 
que produeixen. 

Paredes García (2006): en una mostra de PRESEEA de 
Madrid i enquestes de disponibilitat lèxica a alumnes de 
3r d'ESO a 2n de batxillerat, troba diferències 
qualitatives i quantitatives per sexe en la producció de 
termes referits a colors. 
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El corpus permet comprovar si els catalanoparlants 
Llengua inicials, pel fet de tenir com a primera llengua la que 
inicial s'utilitza a la prova, produeixen més referències a colors 

que els bilingües i castellanoparlants inicials. 

Barriga Villanueva (1994): en un estudi de converses 
Edat amb 24 infants de 6 i 12 anys, troba més realitzacions 

d'adverbis en -ment a les dades dels de més edat. 
V45 Nombre 

d'adverbis Tuson (1998): les dones fan més ús de modalitzadors 
acabats en (inclosos adverbis) que els homes. 

-ment Sexe Nippold (1998: 25-27): durant l'adolescència es 
desenvolupa el lèxic lletrat, que inclou els adverbis de 
probabilitat i magnitud. 

5.3.2.4. Prova pilot de les variables 

Després d'introduir-hi els canvis necessaris per aconseguir aquest objectiu, a la 

quarta fase, es va analitzar detingudament una mostra formada per cinc 

transcripcions escollides a l'atzar corresponents a informants representatius de 

cada grup en què es divideix el corpus d'anàlisi d'acord a les variables 

independents (dos grups d'edat, dos grups de sexe i tres grups de llengua 

inicial). L'objectiu d'aquesta anàlisi preliminar era posar a prova l'aplicabilitat, 

pel que fa al nostre corpus i objectius, de les variables utilitzades en els estudis 

previs ressenyats al segon capítol. Per això, es van incloure a la prova pilot les 

variables utilitzades al projecte ISI, Queralt (2015), Garayzabal, Queralt i 

Reigosa (2019: 64) i als estudis ressenyats als apartats sobre la sociolingüística 

de la variació de la llengua catalana i l'adquisició lingüística durant 

l'adolescència (2.2.4.3 i 2.3.2.2, respectivament) més rellevants per als nostres 

objectius i les característiques del nostre corpus (mostres de parla dialogal no 

planificada). Els resultats d'aquesta prova d'anàlisi amb cinc transcripcions 

escollides a l'atzar de cada grup d'edat, sexe i llengua inicial del corpus ens van 

conduir a les conclusions següents. 

a) Diverses de les variables detectades a la bibliografia no eren aplicables al 

corpus d'anàlisi per la modalitat (oral, i no escrita) o la varietat de llengua 

(català central no planificat, com s'ha explicat al final de l'apartat 5.2) que recull 

i els objectius de l'estudi (identificar variables útils per a la perfilació lingüística, 
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Figura 13. Exemple del procés de codificació de les variants analitzades. 

ENT: bona tarda 
LOOOlQCI: bona tarda_[VSc] 
ENT: mira la setmana que ve_ 

Un cop marcades totes les realitzacions identificades al corpus de cadascuna de 

les variants d'una variable, es procedia al recompte automàtic mitjançant la 

interfície de consola Windows PowerShell. Aquest programa permet executar 

línies de comandaments (o scripts) que poden agilitzar el procés de recompte. 

Per als nostres propòsits, es va dissenyar un conjunt de comandaments que 

mostren el número total d'ocurrències de les unitats que ens interessen (en 

aquest cas, el codi d'una variant) en diversos arxius de forma automàtica, de 

manera que no cal anar arxiu per arxiu per finalitzar el recompte de cada 

element (paraula o codi alfanumèric) a tot el corpus. Aquest conjunt de 

comandaments es pot utilitzar, però, per a estudis futurs en què també calgui 

comptar el nombre de realitzacions de determinades unitats en un conjunt 

d'arxius concret. 

Les figures següents mostren el codi informàtic utilitzat i la visualització del 

resultat d'executar-lo a Windows Powershell, és a dir, el recompte del total de 

realitzacions de V22b, corresponent a la variant haver de de la variable V22 

Perífrasis d'obligació. Com es pot observar a la Figura 14, el retorn està format 

per una llista, encapçalada per la unitat cercada (en aquest exemple, V22b), que 

mostra el recompte de total de realitzacions de l'element cercat a cada arxiu de 

la carpeta utilitzada seguit de punt i coma i el nom de l'arxiu. Els arxius que no 

contenen cap realització no apareixen a la llista. 
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Figura 14. Script o conjunt de comandaments executats amb Windows PowerShell 
per al recompte automàtic. 

$files = Get-Childltem [ruta als arxius del corpus d'anàlisi .txt] 

$wordsl = Get-Content [ruta a l'arxiu .txt que conté les unitats de cerca .txt] 

$words = $wordsl.Split(11 ; 11 ) 

Write-Output $wordsl 

foreach ($file in $files) { 

} 

$FileContent = Get-Content $file 
$test= 1111 

foreach($Word in $words){ 

} 

$Matches = Select-String -Inputübject $FileContent -Pattern $word -AllMatches 
$test2 = $Matches.Matches.Count 
$test = $test + $test2 + 11 ; 11 

$outputFile = Split-Path $file -leaf 
$test = $test + $outputFile 
Write-Output $test 

Figura 15. Exemple del procés de recompte automàtic de les variants analitzades. 

g Wind ow~ PowerShell 

Windows Powe r Shell 
Copyr ight (C) 1',ic r osoft Cor por ation . Todos los de r echos r ese r vados . 

Pr ueba la nue va tecnologia Powe r Shell multiplataf or ma https: // aka . ms / pscor e6 

PS C: \ Use r s \ Rose r > cd C: \ Use r s \ Rose r \ Desktop \ V22 
PS C: \ Use r s \ Rose r \ Desktop \ V22> . \ test . ps l 

22b 
; L0001QCI ,txt 

l ; L00131SCI . t xt 
3; L0002QCI . txt 
3; L00132SCI . t xt 
10; L0003QCI . txt 

; L00133SCI . t xt 
13; L0084QCI . t xt 
8; L00134SCI . t xt 
14; L0805QCI . txt 
8; L00135SCI . t xt 
. " 

Com s'ha explicat anteriorment (apartat 5.3.2.3), només es van mantenir a 

l'anàlisi les variants per a les quals el nombre total d'ocurrències era igual o 

superior a deu, ja que aquest nombre de dades lingüístiques permet assegurar la 

fiabilitat dels resultats segons diversos autors (Labov, 1966; Etxeberria, Joaristi i 

Lizasoaín, 1990: 278; Queralt, 2015: 61). Així doncs, algunes variants i variables 

identificades a la bibliografia, malgrat haver estat identificades a la prova pilot 

de possibles variables com a potencialment rellevants, finalment no van passar el 

filtre de realitzacions mínimes i, per tant, no s'inclouen a l'anàlisi definitiu. 
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5.3.3. Tercera etapa: l'anàlisi 

Un cop finalitzat el recompte de cada variant i introduïdes les dades 

quantitatives a la matriu d'Excel (fase 8), es va realitzar una anàlisi estadística 

exploratòria, un resum de la qual es pot trobar a Queralt i Giménez (2019), que 

tracta alguns dels resultats preliminars d'aquest projecte i de les nombroses 

possibilitats d'explotació del corpus d'anàlisi complementàries a les presentades 

aquí en relació a la perfilació lingüística de mostres anònimes en català 

produïdes per parlants menors d'edat. Aquesta primera anàlisi estadística va 

permetre refinar la selecció i recodificació de les variables d'anàlisi (per exemple, 

es va reconceptualitzar la variable que considera elements com bueno o doncs i 

es va operacionalitzar com a V3 Doblets de partícules discursives). 

Consegüentment, a l'onzena fase, es va modificar la base de dades per reflectir 

les variables dependents definitives que encara es van sotmetre a la revisió 

esmentada anteriorment abans de ser validades per tal de garantir que la 

correcció del recompte no s'havia vist afectada pels canvis en la 

conceptualització de les variables i poder adreçar qualsevol conseqüència que 

se'n derivés. Un cop finalitzada aquesta revisió minuciosa, es va procedir al 

tractament estadístic de les dades, per al qual es va utilitzar el paquet estadístic 

SPSS (versió 27). Com s'ha explicat al tercer capítol, l'objectiu d'aquesta etapa 

central de l'estudi era explorar les relacions entre les variables i determinar si 

existeix una relació significativa entre les variables dependents i independents. 

El plantejament de l'anàlisi estadística i les tècniques estadístiques utilitzades 

s'expliquen a l'apartat 5.6 i els resultats que se'n van extreure es detallen al 

proper capítol. 
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5.5.2. Obertura de la interacció (V5) 

Aquesta variable contempla les diverses estructures amb què els informants 

inicien la seva interacció amb l'entrevistadora en la tasca del joc de rol (bon dia, 

hola, etc.). Així doncs, s'adopta una perspectiva formal i no de l'anàlisi de la 

conversa, és a dir, no es té en compte, per exemple, si l'opció que escull un 

informant és o no la repetició de la forma que pronuncia l'entrevistadora en el 

torn immediatament precedent, ja que aquest és el fenomen que s'observa en la 

variable V6 Heterorepeticions. 

S'han codificat totes les ocurrències de cadascuna de les variants de VS. En la 

majoria de transcripcions, només s'inicia la interacció del joc de rol una vegada. 

Ara bé, en algunes, els informants produeixen més d'una variant, ja sigui de 

forma espontània, com en el primer dels dos exemples següents, o perquè 

l'informant intenta iniciar la tasca de joc de rol, però no aconsegueix que 

l'entrevistadora hi col·labori. Això succeeix, per exemple, quan l'informant 

pretén iniciar la tasca abans que l'entrevistadora hagi acabat la introducció o 

abans d'haver-se familiaritzat amb les làmines de què disposa, com s'observa en 

el segon dels exemples que es reprodueixen tot seguit. 

S'ha diferenciat entre realitzacions de la interjecció hola seguides de la fórmula 

de salutació bon dia o bona tarda en un sol grup tonal o en dos. Així, mentre que 

en el primer exemple de la Figura 16 es considera que l'informant produeix dues 

variants diferents, en el segon es marca hola bon dia com una única variant. Això 

es deu al fet que en el primer cas les unitats hola i bon dia es realitzen en dos 

grups tonals, transcrits en línies diferents, però en el segon cas es pronuncia la 

interjecció i la fórmula de salutació en el mateix grup. 



 

Metodologia 

Figura 16. Exemples de múltiples ocurrències de VS. 

Exemple l. L'informant produeix dues estructures espontàniament. 
ENT: bon dia 

((tus)) 
L0006SCI: hola\ [VSa] 

bon dia\ [VSd] 
voldria 
estaria interessada en comprar un animal/ 

Exemple 2. L'informant s'anticipa a l'inici de la tasca. 
L0060SCI: val 

ENT: 
L0060SCI: 
ENT: 

L0060SCI: 
ENT: 

L0060SCI: 

e:m hola_[VSa] 
mi- mira-t'ho tot 
[ah val_] 
[mira-te'ls primer_] 
perquè tinguis una mica clar què és el que tens i llavors 
comencem 
((pausa breu)) 
ja està_ 
SÍ/ 

vinga bon dia_ 
hola bon dia_[VSd] 

5.5.3. Heterorepeticions (V6) 

Per a aquesta variable s'han tingut en compte els fragments en què els 

informants incorporen en els seus torns elements lèxics dels torns precedents de 

l'entrevistadora, ja siguin de forma literal (com en el primer exemple reproduït a 

continuació) com adaptada (com en el segon). Tot i que, en la majoria 

d'ocasions, els elements lèxics repetits pels informants i els produïts en primer 

lloc per l'entrevistadora ocorren en torns consecutius (com al primer exemple), 

aquest no sempre és el cas (com en el segon). 

Figura 17. Exemples de V6. 

Exemple l. Ocurrència d'heterorepetició literal. 
ENT: i per netejar-lo/ 
L0006SCI: per netejar-lo [V6] és fàcil_ 

Exemple 2. Ocurrència d'heterorepetició adaptada. 
ENT: i tot el dia sol dins la gàbia no s'avorrirà/ 

potser que n'hi posi un altre o què/ 
L0047QCI: sí\ 

pots posar-n'hi un altre [V6] tranquil·lament_ 
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5.5.4. Posició dels pronoms clítics en construccions perifràstiques (V14) 

Aquesta variable considera la variació que permeten les estructures 

perifràstiques amb pronoms clítics, que poden aparèixer en posició de proclisi, 

abans del verb auxiliar (V'), o d'enclisi, després del verb auxiliat (V"). A 

continuació, es mostren exemples de les ocurrències de cada variant marcades al 

corpus d'anàlisi. 

Taula 23. Exemples de les variants de Vl4. 

Perífrasi verbal Proclisi Enclisi 

poder+ INF 
M0723QCI: lo que li podies M0723QCI: pots posar-la 

comprar:_[V14a3] [V14b3] tancada -

haver de + INF 
M0728SCI: i després tu ho M0728SCI: has de cuidar-lo 
has de recollir _[V14a2] [V14b2] bé mimar-lo molt e:m 

-

M0lOSSCI: [jo et tinc de] M0lOSQCI: cada tres mesos 
tenir de + INF vendre [V14al] a tu/ tens d'anar a fer-li [V14bl] 

una revisió 
-

M0723QCI: a ve(u)re li tens M0723QCI: pues llavors tenen 
tenir que + INF que comprar [V14al] la seva que comprar-li [V14bl] un 

gàbia com tots gàbia: 

M0723SCI: [ ... ] algun M0472SCI: ell an- anirà 
anar a+ INF familiar ve i li va a posar corrents a buscar-la_[V14b4] 

[V14a4] menjar i aigua_ 

Per al marcatge d'ocurrències, es van prendre diverses decisions metodològiques 

prèvies. En primer lloc, només es van tenir en compte construccions en què 

apareixen tots els elements de la perífrasi (pronom, verb auxiliar, verb auxiliat), 

la qual cosa no succeeix sempre que es produeix algun d'aquests elements, ja que 

la producció oral espontània fomenta l'ús d'omissions i reformulacions, com 

mostren els exemples següents. 

Figura 18. Exemples d'ocurrències descartades per a la codificació de Vl4. 

Exemple l. No-realització de part dels elements perifràstics. 
ENT: ja però és que ell ha d'estar a l'escola estudiant i això\ 

L000lSCI: 
no l'enviaré al camp_ 
es pot_ [absència de V"] 
pot comprar-ho_ [Vl 4b3] 

Exemple 2. Elisió de part dels elements perifràstics. 
ENT: no sé i si li regalo el gat i no li agrada què_ 
L0002SCI: doncs pots venir i tornar-lo_ [elisió de V'] 
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Exemple 2'. Elisió de part dels elements perifràstics. 
ENT: i què es pot fer llavors/ 

si el treus 
L0020QCI: no no sé 

deixar-lo córrer [elisió de V] per (a)llà_ 

La decisió de descartar ocurrències com la del segon exemple, com expliquen 

Illamola i Vila (2015: 44) per al cas del castellà, es deu al fet que, en fragments 

en què s'elideix V', "la variabilidad es nula; es decir, la posibilidad de anteponer 

el pronombre no es posible, puesto que al explicitar solamente el infinitivo, esta 

forma no verbal del verbo solo admite el empleo del pronombre enclíticamente 

(*le dar de corner, *lo sacar a pasear)". Aquesta limitació gramatical també és 

aplicable al cas del català (per exemple, ,,..doncs pots venir i el tornar). 

En segon lloc, durant el procés de codificació, es va crear una nova variant, 

V14c: Doble, per recollir les ocurrències en què els informants produïen pronoms 

tant en posició proclítica com enclítica. Al seu torn, V14c es va dividir en V14cl, 

per a ocurrències en què els pronoms preposats i els posposats són els mateixos 

(pleonasmes), i en V14c2, per a aquelles en què els pronoms preposats són 

diferents als posposats (la Figura 19 en mostra alguns exemples). Ambdós casos 

s'entenen com productes no normatius de la parla espontània. Això no obstant, 

aquestes variants de V14 no van superar el mínim de deu ocurrències en tot el 

corpus d'anàlisi (vegeu Taula 21 al subapartat 5.3.2.4) i, per tant, no es tindran 

en compte per a l'anàlisi estadística de la variable. Sí que s'hi inclou, però, el 

total de Vl 4c. 

Figura 19. Exemples de la variant V14c. 

Exemple l. Producció del mateix pronom en posició proclítica i enclítica (V14cl). 
M0722QCI: no el necessites banyar-lo [V14cl] molt 

Exemple 2. Producció de pronoms diferents en posició proclítica i enclítica (V14c2). 
M0045QCI: i també s'ha de ficar-li [V14c2] sorra:/ 

En tercer lloc, no s'han considerat les ocurrències del clític es amb la perífrasi 

poder + INF en què la variació en la posició proclítica o enclítica afecta el 

significat de la construcció. Com argumenten Illamola i Vila (2015: 45), és 

possible distingir aquestes ocurrències de l'ús impersonal del pronom es 

observant els arguments regits per poder. Així, no s'han tingut en compte 
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Figura 21. Exemples de la codificació de les variants de Vl7. 

l. Ocurrències de la variant Vl 7a Pregunta oberta. 
a. M0295QCI: bon dia què desitja/ [Vl 7a] 

b. L0019QCI: tens alguna idea/ 
algun animal que li pugui agradar/ [Vl 7a] 

2. Ocurrències de la variant Vl 7b Pregunta tancada. 
a. M0045SCI: hi ha algun altre animal a casa/ [Vl 7b] 

ENT: no no n'ha tingut mai cap\ 

b. ENT: 
L000lQCI: 

i quant val això/ 
e:: el què/ 
el terrari o la granota/ [Vl 7b J 

c. M0737SCI: són a- p(e)rò quants anys té el teu cosí_ [V17b] 
ENT: tretze farà 

d. L0051SCI: de moment t'agrada la ide(i)a del gat o del hamster/[V17b] 
quina és la que t'agrada més/ [V17b] 

5.5.7. Construccions condicionals (V18) 

El propòsit d'aquesta variable és observar el nombre de construccions 

condicionals produïdes pels informants. Per això, les variants que la conformen 

recullen els diversos nexes condicionals que poden introduir aquestes 

construccions i és l'aparició d'aquests elements, els nexes, que s'ha tingut en 

compte per a la codificació i no pas criteris sintàctics, com el fet que la 

construcció produïda pels informants sigui o no gramatical o contingui tots els 

elements d'una oració condicional. Aquesta decisió metodològica respon a les 

característiques del corpus que, recordem una vegada més, està format per 

mostres de llengua oral espontània, en què sovint les intervencions són 

incompletes i, fins i tot, agramaticals, però compleixen satisfactòriament les 

seves funcions comunicatives. 

Pel que fa a decisions específiques sobre cadascuna de les variants en què es 

divideix la variable V18, cal destacar, primer, que s'ha diferenciat entre els usos 

condicionals de la partícula si i els que, en construccions amb verbs com saber o 

demanar, introdueixen proposicions interrogatives (per exemple, pot agafar-lo 

p(e)rò no sé si mossega). Aquests darrers no s'han considerat ocurrències de 

V18b. Segon, que s'ha considerat que les proposicions introduïdes per si en 

construccions comparatives com és com si et fan així o com si fos la muntanya sí 
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que conformen ocurrències de V18b, ja que aquestes proposicions conserven el 

seu significat condicional, encara que es troben dins de construccions 

comparatives. 

Tercer, cal tenir en compte que, des d'un punt de vista formal, la variant V18g 

agrupa diversos nexes condicionals (si acaso, si a cas, en tot cas i en cas de que). 

Aquesta decisió, de nou, respon a la naturalesa de la llengua emprada pels 

informants. Sovint, en varietats col·loquials, s'utilitzen formes no recollides a la 

normativa (com si a cas, que en canvi sí que apareix al DCVB, o si acaso, del 

castellà). Tot i això, en aquest cas, hem decidit que, per al propòsit de la variable 

V18 (possibilitar el recompte del total de construccions produïdes pels 

informants i, potser, observar preferències per l'ús d'un o altre nexe), les 

diferències entre les formes dels nexes amb cas utilitzades al corpus no eren prou 

accentuades com per considerar-les ocurrències de tipus de nexe diferents i, per 

tant, les hem agrupat en una sola variant de V18 (V18g). 

5.5.8. Perífrasis d'obligació (V22) 

Com s'ha explicat anteriorment, aquesta variable recull totes les ocurrències de 

les perífrasis tenir que (V22a), haver de (V22b), tenir de (V22c), haver que 

(V22d) i caldre (V22e) seguits d'infinitiu. Això no obstant, el recompte ha revelat 

que en tot el corpus només apareix una ocurrència d'haver que (hi ha que), per la 

qual cosa aquesta variant no es tindrà en compte a l'anàlisi. Com que l'objectiu 

de la variable era permetre la comparació entre les diverses variants produïdes 

pels informants, s'han marcat com a ocurrències tant aquelles amb verb auxiliar, 

preposició o conjunció i verb auxiliat com aquelles altres en què només hi 

apareix el primer (seguit de que o de en el cas de V22a i V22c). 

Figura 22. Exemples de V22. 

Exemple l. Ocurrència de la perífrasi verbal completa. 
L0004QCI: i no es té de fer gairebé res_ [V22c] 

només: 
posar el menjar [tres cops] al di:a _ 

Exemple 2. Ocurrència tan sols del verb auxiliar i preposició. 
L0004QCI: doncs el tens de:_ [V22c] 

bueno 
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5.5.9. Determinants demostratius (V23) 

Per a la codificació d'aquesta variable, va ser necessari prendre tres decisions 

metodològiques principals. En primer lloc, com en l'etiquetatge d'altres variables, 

algunes de les ocurrències de demostratius identificades al corpus constitueixen 

produccions no admissibles segons la gramàtica normativa, però que apareixen 

en mostres espontànies de varietats col·loquials de la llengua. Aquest és el cas de 

les ocurrències agrupades en les variants V23c i V23d (els gats aquests o les rodes 

aquelles, per exemple) o també de dues estructures que es reprodueixen a 

continuació i que no s'han inclòs al procés de codificació, atribuïdes a errors 

relacionats amb la falta de planificació de les mostres o a dificultats en la 

transcripció. 

Figura 23. Ocurrències de demostratius descartades per a la codificació de V23. 

M0472SCI: rates mortes\ 
de peluche aquests_ 

M0734SCI: suposo que: a les tendes_ 
le:s botigues que hi tenen mussols aquests_ 

En segon lloc, també cal assenyalar que es consideren ocurrències de les variants 

V23g i V23h tant contruccions amb l'article indefinit (com en un coixí especial 

d'aquells o un pal d'aquests) com aquelles en què apareix el substantiu en plural 

sense l'article (per exemple, insectes d'aquests aix{). 

En darrer lloc, durant el procés de codificació, es va decidir identificar com a 

ocurrències de V23c i V23d dues construccions amb la preposició de abans del 

demostratiu, ja que també contenen l'article definit (les joguines d'aquestes i les 

plantes d'aquelles). Donat el nombre anecdòtic d'aquestes construccions que 

formalment podrien situar-se a cavall entre V23c/V23d i V23g/V23h, es va 

decidir no crear una nova variant, sinó marcar-les com a ocurrències de les ja 

mencionades. 
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5.5.11. Fenòmens de contacte de llengües (V38) 

Com s'ha explicat al subapartat sobre la definició i la bibliografia prèvia en què 

es basa aquesta variable (punt K al subapartat 5.3.2.3.3), es divideix en quatre 

variants i recull aquelles unitats lèxiques (mots, com cuidada, i expressions, com 

a la seva bola o como que no) que no es troben a les obres lexicogràfiques de 

referència (DIEC, DCVB i diccionari.cat). També s'han utilitzat dues obres de 

consulta complementàries (els portals Optimot i ésAdir) per comprovar que 

certes unitats, tot i que força esteses en certes varietats vernaculars, no estan 

recollides en obres normatives i tenen una alternativa genuïna. 

Així, s'ha aplicat per a la codificació d'aquesta variable un criteri normatiu que 

no té en compte el nombre de realitzacions de les unitats al corpus perquè, 

possiblement a causa de les seves característiques (tema, situació comunicativa 

semblant a un examen, informants joves, etc.), algunes unitats que en altres 

mostres de la llengua o en l'observació de les comunitats de parla semblen força 

esteses aquí apareixen un nombre reduït de vegades o al revés. Per exemple, 

mentre que Boix i Vila (1998: 245) utilitzen com a exemple de "manlleu molt 

integrat" el mot alfombra, en canvi, al nostre corpus d'anàlisi només ocorre en 

una ocasió o, tot i que el verb aranyar en comptes d'esgarrapar no apareix als 

cercadors emprats per consultar possibles importacions esteses en varietats 

col·loquials, al corpus hi apareix fins a 25 vegades (vegeu Annex 3). 

El procés de codificació d'aquesta variable ha consistit en dues fases. En la 

primera, s'ha utilitzat el cercador incorporat al processador de text per marcar de 

forma automàtica les realitzacions de partícules discursives i unitats no 

normatives molt freqüents (com vale, bueno o algo), tenint en compte que les 

pautes de transcripció fan possible l'aparició de signes de puntuació entre les 

lletres que formen els mots, per exemple, per a la representació d'elisions o 

d'allargaments vocàlics (com en val(e) o algo:). En la segona fase, s'ha procedit a 

la codificació "manual", és a dir, a la revisió transcripció per transcripció, la 

identificació i codificació de realitzacions de V38. D'aquesta manera, s'han pogut 

incloure a l'anàlisi unitats poc freqüents i expressions dividides entre línies 

successives a la transcripció. 
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5.5.12. Colors (V 41) 

Aquesta variable inclou totes les mencions a colors que fan els informants al 

corpus i distingeix si utilitzen o no el substantiu color seguit de blau, verd, 

vermell, etc. 

Figura 25. Exemples de V41. 

l. Exemple de V41a. 
M0290SCI: 

2. Exemples de V41b. 
M0470QCI: 

i té ratlles de color marró [V41a] 

sí hi ha una que és verinosa_ 
per això no: no la solem vendre 
que és groga [V41b] i negra_[V41b] 

5.5.13. Nombre d'adverbis acabats en -ment(V45) 

La variable V45 proporciona el recompte total d'adverbis acabats en -ment que 

produeixen els informants en cadascuna de les transcripcions. Cal assenyalar, 

però, que s'han codificat com a ocurrències d'aquesta variable tots els adverbis 

acabats en -ment produïts pels informants a excepció de malament. S'ha 

considerat que aquest adverbi d'ús molt comú és la forma més habitual en el 

dialecte central per expressar el significat '[n] o gens bé, tot altre que bé' 

(DIEC2009b), de manera que el seu ús desvirtuaria un possible patró 

d'adquisició de la resta d'adverbis acabats en -ment, ja que, tot i que podria 

incloure's a la categoria de modalitzadors de què parla Tuson (1998), no seria 

un dels adverbis acabats en -ment que, segons Nippold (1998: 25-27) 

s'incorporen al lèxic lletrat durant l'etapa adolescent (vegeu el subapartat 

2.3.2.2), sinó un dels que s'adquiririen en les primeres etapes del 

desenvolupament. 
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El primer pas de l'anàlisi estadística va consistir en un estudi exploratori per 

descriure l'ús de cada variable dependent al corpus ( vegeu l'apartat 6.1). Segons 

les variables independents, edat, sexe i llengua inicial, el corpus es divideix en 

els grups d'informants que es mostren a la taula següent, en què la darrera fila 

(n) mostra el nombre total d'informants de cada grup. Per a cada variant, es va 

calcular el valor mínim i el valor màxim en què apareix al corpus, la mitjana, la 

mediana i els intervals de confiança inferior i superior de la mediana en 

cadascun d'aquests grups (per motius d'espai, les taules resultants es poden 

consultar a l'Annex 4, taules 4.1 a 4.88). 

Taula 24. Informants segons les variables independents de l'estudi. 

Edat 12 anys 16 anys 
Sexe Masculí Femení Masculí Femení 
Ll C l E l B C l E l B C l E l B C l E l B 
n 16 l 14 l 2 11 l 18 l 8 16 l 14 l 2 11 l 18 l 8 

C: catalanoparlants inicials; E: castellanoparlants inicials; B: bilingües inicials. 

Com s'ha avançat al final del subapartat 5.3.2.3.4, va ser fonamental tenir en 

compte la naturalesa de cadascuna de les variables a l'hora d'identificar les 

tècniques d'anàlisi estadística més adequades per tractar-les. Per això, des de 

l'inici d'aquesta fase, es van dividir les variables segons el tipus d'estudi que 

requerien (univariant o multivariant). Així doncs, es va crear un full de dades a 

SPSS per a les divuit variables que requerien una anàlisi univariant, ja que no 

inclouen diverses variants, sinó que mesuren el nombre total d'aparicions d'un 

cert fenomen lingüístic a les transcripcions (Taula 25 a continuació) i un altre 

full de dades per a les dinou variables per a les quals calia dur a terme una 

anàlisi multivariant perquè sí que contenen diverses variants, és a dir, que es 

realitzen de formes diferents al corpus (Taula 26). 
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Taula 25. Freqüència d'aparició total de les variables de l'estudi univariant. 

Variable Descripció Freqüència total al corpus 

Total V3b Partícules discursives a ver l a veure l a 
250 

ve(u)re l aviam 
Total V3c Partícules discursives bueno l bé 2.125 
Total V3f Partícules discursives después / després 502 

Total V3h Partícules discursives hombre / home 229 
Total V3i Partícules discursives o sea / o sigui 439 

Total V3j Partícules discursives pera/ però l p(e)rò l 
1.791 

p(er)ò 
Total V3k Partícules discursives pues/ pos l doncs 1.536 
Total V31 Partícules discursives vale l val l d'acord 850 

Total V5 Interjeccions hola l bon dia l bona tarda l 
hola bon dia 

144 

Total V6 Heterorepeticions 712 
Total V16 Preguntes no retòriques 368 
Total VIS Construccions condicionals 2.062 
Total V22 Perífrasis d'obligació 1.339 
Total V23 Determinants demostratius 894 
Total V25 Pronoms clítics de datiu plural 302 
Total V38 Fenòmens de contacte de llengües 5.598 
Total V41 Expressió de colors 115 
Total V45 Adverbis acabats en -ment 391 

Taula 26. Variables de l'estudi multivariant i freqüència de les seves variants. 

Variable Variant Freqüència total al corpus 

V3bl: a ver 12 

V3b2: a veure 45 
V3b 

V3b3: a ve(u)re 182 

V3b4: aviam 11 

V3cl: bueno 2.106 
V3c 

V3c2: bé 19 

V3fl: después 29 
V3f 

V3f2: després 473 

V3hl: hombre 11 
V3h 

V3h2: home 218 

V3il: o sea 46 
V3i 

V3i2: o sigui 393 

V3j V3jl: pera 86 
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V3j2: però 13 

V3j3: p(e)rò 1.551 

V3j4: p(er)ò 141 

V3kl: pues 477 

V3k V3k2: pos 126 

V3k3: doncs 933 

V311: vale 635 

V31 V312: val 172 

V313: d'acord 43 

V5a: hola 27 

V5b: bon dia 94 
V5 

V5c: bona tarda 13 

V5d: hola bon dia 10 

V14al: PC+ tenir que/ de+ INF 168 

Vl 4a2: PC + haver de + INF 439 
V14a 

Vl 4a3: PC + poder + INF 1.247 

Vl4a4: PC+ anar a+ INF 10 

V14bl: tenir que/ de+ INF + PC 49 

Vl4b Vl4b2: haver de + INF + PC 11 

Vl4b3: poder+ INF + PC 150 

Vl 4a: Proclisi 1.864 

V14 V14b: Enclisi 215 

V14c: Doble 12 

Vl 7a: Oberta 77 
Vl7 

Vl 7b: Tancada 292 

Vl8b: si 2.009 

Vl8c: mentre(s) 27 
V18 

V18f: a no ser que 15 

V18g: en tot cas 11 

V22a: tenir que + INF 360 

V22b: haver de + INF 860 
V22 

V22c: tenir de + INF 58 

V22e: caldre + INF 61 

V23 
V23a: aquest + N 231 

V23b: aquell + N 23 
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5.6.1.1. Anàlisi de Components Principals 

Una de les proves multivariants més utilitzades que permet comprendre les 

relacions entre les variables en estudis que en presenten un gran nombre és 

l'Anàlisi de Components Principals (ACP). Aquesta tècnica transforma el conjunt 

de variables original, format per variables correlacionades entre elles, en un 

segon conjunt de variables (anomenades dimensions, components o factors) que 

no mantenen correlacions entre elles (Díaz Monroy, 2007: 198). Per fer-ho, 

combina les variables originals de manera linial segons l'ordre en què recullen la 

variància de la mostra (escalament òptim o optimal scaling). D'aquesta forma, 

selecciona aquelles variables que aporten més informació sobre les dades i les 

combina per crear dues dimensions (components principals). 

En el nostre estudi, apliquem aquesta prova als dos fulls de dades per explorar 

les relacions entre les variables. Un dels resultats que genera aquesta prova és la 

taula resum del model, que mostra el percentatge de variància del corpus que el 

model estadístic aconsegueix explicar amb les dimensions obtingudes. Com a 

exemple, a continuació reproduïm la taula corresponent a l'estudi multivariant 

de V3C (bueno l bé), en què s'observa que el model és capaç d'explicar gairebé el 

50 % de la variància de la mostra analitzada. 

Taula 27. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,280 1,288 25,759 

2 ,220 1,212 24,238 

Total ,750b 2,500 49,997 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

A més d'aquest resum, els resultats de la prova ens proporcionen la matriu de 

correlacions de les variables transformades, que mostra les relacions entre les 

variables transformades mitjançant el procés d'escalament òptim; les matrius de 
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saturacions als components (component loadings) 1 de saturacions als 

components rotats (rotated component loadings), que ens indiquen el pes de cada 

variable, és a dir, la contribució que fa a la capacitat de les dimensions 

(components) per explicar la variància i, per tant, com s'agrupen les variables 

transformades segons a quin component fan una contribució més destacada 

(representada per un valor de saturació més pròxim a -l o l); els gràfics de 

transformació, que mostren la reordenació de les categories que formen les 

variables independents introduïdes al programa i les representacions gràfiques 

de les matrius de saturacions, que mostren el pes de les variables i les relacions 

entre elles de forma visual. 

En aquests gràfics, hi trobem un punt, situat a la cruïlla entre els zeros de cada 

eix, del qual parteixen diverses línies que acaben en un cercle. Cada línia 

representa una variable. La distància entre les línies, representada pels angles 

que les separen, indica el grau de correlació entre les variables. Així, per 

exemple, al gràfic següent, extret dels resultats de la prova multivariant, hi 

podem observar l'obertura dels angles que separen les línies i veure que la 

variant bueno es correlaciona sobretot amb l'edat, mentre que la variant bé està 

més correlacionada amb la llengua inicial dels informants. 

Figura 27. Exemple de gràfic de saturacions als components rotats. 

N 
•O 
-¡¡; 
C ., 
E 
o 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

-0.25 

Saturacions components rotats 

bue~□ 

edat 

-0 2 O O 0.2 04 0.6 0.8 

Dimensió 1 

Normalització principal per variable. 

Mètode de rotació: Varirna:x: a rtJb normalització l<aiser. 
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A més, la Taula 28 recull els valors de saturació obtinguts abans i després de la 

rotació. Aquest procés permet mostrar més clarament a quin dels dos 

components principals (o dimensions) està aportant més informació cada 

variable. Per exemple, podem veure que, com a resultat del procés de rotació, és 

més evident en els valors de la segona taula que el sexe dels informants 

contribueix més al primer component principal (0,766) que no pas al segon 

(O, 14 7), perquè la diferència entre els valors per als dos components és encara 

més acusada (concretament, de 0,619 punts) que a la taula prèvia a la 

transformació, en què es mostra que té una càrrega de 0,647 per a la primera 

dimensió i de 0,436 per a la segona (és a dir, en què la diferència entre els valors 

és de 0,211 punts). 

Taula 28. Exemples de matrius de saturacions als components i saturacions als 
components rotats. 

Saturacions Saturacions als 
als components 

components rotats 

Dimensió l 2 l 2 

L1 ,747 ,223 ,775 -,087 

Edat -,272 ,688 ,019 ,739 

Sexe ,647 ,436 ,766 ,147 

bueno -,305 ,681 -,014 ,746 

bé ,402 -,135 ,317 -,281 

Mètode de rotació: Varimax amb Normalització de Kaiser. La rotació no ha convergit en 3 
iteracions. (Convergència= ,000). 

Així doncs, per la seva claredat i per evitar duplicar la informació, al capítol 

següent ens centrarem en els valors obtinguts després del procés de rotació quan 

tractem els resultats de l'Anàlisi de Components Principals. 
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5.6.1..2. Arbres de classificació 

Després d'explorar les relacions entre les variables de l'estudi mitjançant l'Anàlisi 

de Components Principals, el següent pas que vam dur a terme va ser la 

caracterització dels grups d'edat, sexe i llengua inicial. Per a aquest pas vam 

utilitzar la tècnica de mineria de dades anomenada arbres de classificació. Es 

tracta d'una tècnica d'anàlisi discriminant no paramètrica de segmentació binària 

i se sol classificar corn una tècnica predictiva de classificació ad hoc, juntament 

amb l'anàlisi discriminant o les xarxes neuronals (Berlanga Silvente, Rubio 

Hurtado i Vilà Baños, 2013: 66). Els arbres de classificació generen 

representacions gràfiques en forma de diagrames de flux jeràrquics que 

classifiquen els casos d'una variable dependent en funció dels valors de les 

variables independents. 

Per la forma dels ordinogrames resultants d'aplicar els algorismes dels arbres de 

classificació, és fàcil interpretar-los de forma intuïtiva. A més, permeten 

identificar i caracteritzar diversos grups de manera visual. Corn mostra l'exemple 

següent, estan formats per un node arrel, situat a la part superior de 

l'ordinograma, del qual en parteixen com a mínim dues branques, una cap a 

l'esquerra i una cap a la dreta, que desemboquen en els nodes interns. Els nodes 

interns reben i també generen branques i poden precedir altres nodes interns o 

nodes fulla (terminals), que estan situats a la part inferior del diagrama i dels 

quals no sorgeix cap branca. 

Figura 28. Exemple d'arbre de classificació. 
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Aquest arbre permet caracteritzar els informants per llengua inicial, sexe i les 

variables lingüístiques de l'estudi. S'hi pot observar que les noies es caracteritzen 

per l'ús d'adverbis acabats en -ment. El primer node fulla mostra que la majoria 

(un 52,2 %) de les noies que produeixen set o menys adverbis són 

castellanoparlants inicials. En canvi, segons el segon node fulla, la majoria (un 

71,4 %) de les que fan més de set adverbis acabats en -ment són bilingües 

inicials. Pel que fa als nois, la variable dependent que millor els caracteritza és el 

nombre de construccions condicionals i, segons el tercer node fulla, un 69 % dels 

que n'utilitzen dotze o menys són castellanoparlants inicials. Els darrers nodes 

ens informen que, en cas que trobem un noi que produeix més de dotze 

construccions condicionals, probablement serà catalanoparlant inicial, ja que la 

majoria dels nois que en produeixen entre dotze i trenta-un (un 73, l %) o més 

de trenta-un (un 66,7 %) ho són. Per tant, com veiem mitjançant aquest 

exemple, els arbres de classificació ens permeten caracteritzar els informants que 

s'inclouen als nodes terminals de l'ordinograma en funció dels nodes que els 

precedeixen i de la informació percentual que contenen. 

5.6.2. Significació estadística de les dades 

En l'últim pas de l'anàlisi estadística, es van posar a prova les hipòtesis de 

l'estudi i, per tant, es va observar si les relacions que s'havien detectat en els 

passos previs entre les variables dependents i les independents eren 

estadísticament significatives. Aquest objectiu es va complir mitjançant 

l'aplicació de tests no paramètrics, ja que no requereixen una distribució normal 

de les dades. Concretament, per tal de comprovar la significació de les relacions 

entre el sexe dels informants i les variables dependents, es va utilitzar la prova U 

de Mann-Whitney perquè calia comparar dades de mostres independents i, per la 

seva mida relativament reduïda, no es podia garantir que tinguessin una 

distribució paramètrica. Per comprovar la significació de les relacions entre la 

llengua inicial i les variables dependents, es va aplicar el test de Kruskal-Wallis 

pels mateixos motius que en el cas anterior, però no era possible aplicar la 

mateixa prova (U de Mann-Whitney) perquè la variable llengua inicial té més de 

dos grups. Finalment, per comprovar la significació de les relacions entre l'edat i 
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6.1.1. Estudi estadístic exploratori del doblet a ver/ a veure (V3b) 

Tractem, en primer lloc, les variables pragmàtiques (V3, VS i V6), seguides de les 

morfosintàctiques (V14, V16, Vl 7, V18, V22, V23 i V25) i, finalment, les 

lèxiques (V38, V41 i V45). Quant al primer conjunt de partícules discursives 

(V3), format per les variants a ver, a veure, a ve(u)re i aviam (V3b), la Taula 29 

mostra que les medianes més elevades corresponen a a veure i a ve(u)re, el valor 

central de les quals és més que zero, pel que fa a a ve(u)re, en el cas de les noies 

bilingües inicials als 12 anys, els nois catalanoparlants inicials i les noies 

bilingües inicials als 16 anys i, pel que fa a a veure, en el cas dels nois bilingües 

inicials als 16 anys. Les dades de l'estudi univariant mostren medianes iguals o 

superiors a una realització d'aquestes partícules discursives en 6 dels 12 grups de 

parlants que conformen el corpus, els corresponents al de noies castellano

parlants inicials als 12 anys i a tots els grups de llengua inicial als 16 anys a 

excepció de les noies catalanoparlants inicials. A més, les noies bilingües inicials 

als 12 anys mostren una mediana de 0,5 realitzacions d'aquesta variable. 

Taula 29. Medianes de realització de la variable V3b. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

a ver o o o o o o o o o o o o 
V3b a veure o o o o o o o l o o o o 

a ve(u)re o o o o l o l o o o l o 
aviam o o o o o o o o o o o o 

Estudi univariant 

Total V3b o o o o ,5 l l l l o 1,5 1,5 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.2. Estudi estadístic exploratori del doblet bueno / bé (V3c) 

El segon doblet de partícules discursives és el format per bueno i bé (V3c). Com 

recull la Taula 30, la primera, a diferència de bé, mostra medianes força elevades 

a tots els grups de parlants, que superen la mediana de 8 realitzacions en tots els 

casos menys en el grup de noies bilingües inicials als 12 anys. Si ens fixem en les 

medianes de l'estudi univariant, hi observem alguns valors més elevats que els 

de la variant bueno a l'estudi multivariant, corresponents a l'addició de les 

realitzacions de la variant bé a aquestes dades (concretament, en el grup de 

noies catalanoparlants i bilingües inicials als 12 anys). 
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Taula 30. Medianes de realització de la variable V3c. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

bueno 13 14 9 11 3 8 10 23 9 25 11 24 
V3c 

bé o o o o o o o o o o o o 
Estudi univariant 

Total V3c 12,5 14 9 13 4,5 8 10 22,5 9 25 11 24 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.3. Estudi estadístic exploratori del doblet después / després (V3"f) 

El tercer doblet de partícules discursives és el de después i després (V3f), la més 

freqüent de les quals és, en tots els grups de parlants, aquesta darrera, com 

mostra la Taula 31. En aquest cas, són els nois catalanoparlants i bilingües 

inicials als 12 anys els que mostren medianes més elevades. Pel que fa a l'estudi 

univariant, reflecteix medianes equivalents a les de després en tots els grups 

excepte el de noies catalanoparlants inicials als 12 anys i el de noies bilingües 

inicials als 16 anys. 

Taula 31. Medianes de realització de la variable V3f. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

V3f 
después o o o o o o o o o o o o 
després 5 4 2 o l 3 3 o 2 2 2 2 

Estudi univariant 

Total V3f 5 4 1,5 l 1,5 3 3 o 2 2 3 2 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.4. Estudi estadístic exploratori del doblet hombre / home (V3h) 

La següent parella de partícules la conformen hombre i home. Una vegada més, 

la que presenta valors centrals més alts a la majoria de grups de parlants és la 

variant catalana, com mostra la Taula 32. La mediana més elevada es troba al 

grup de nois catalanoparlants inicials als 16 anys, tot i que les diferències entre 

els valors centrals dels diversos grups no excedeix el punt. En aquest cas, els 

resultats de l'estudi univariant i les medianes de la variant home coincideixen. 
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Taula 32. Medianes de realització de la variable V3h. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

hombre o o o o o o o o o o o o 
V3h o 2 l l o o 2 o l l l l home 

Estudi univariant 

Total V3h o 2 l l o o 2 o l l l l 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.5. Estudi estadístic exploratori del doblet o sea / o sigui (V3i) 

A continuació, observem a la Taula 33 que, d'entre el doblet de partícules 

discursives o sea i o sigui, de nou la que presenta medianes més elevades a la 

majoria de grups de parlants del corpus d'anàlisi (7 /12) és la variant catalana. 

Els nois bilingües inicials als 12 anys són, en aquest cas, els que mostren un valor 

central més alt (de sis punts), seguits a una distància de dos punts dels 

catalanoparlants inicials als 16 (tant nois com noies). Les dades de l'estudi 

univariant confirmen les dades del multivariant i només divergeixen de les 

corresponents a la variant o sigui pel que fa als nois bilingües i castellanoparlants 

inicials als 16 anys. 

Taula 33. Medianes de realització de la variable V3i. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

o sea o o o o o o o l o o o o 
V3i 

6 o sigui o o o l o 4 3 o 4 3 2 
Estudi univariant 

Total V3i o 6 o o l o 4 3 o 4 3 2 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.6. Estudi estadístic exploratori del doblet pero / però (V3j) 

El següent conjunt de partícules discursives és el del doblet pera i però, que 

també inclou les variants p(e)rò i p(er)ò. La Taula 34 mostra que les més 

habituals als corpus són les dues darreres (i especialment p(e)rò), si bé els nois 

bilingües inicials als 12 anys també presenten una mediana de realitzacions 

superior a zero. Els valors més elevats de la mediana d'aquesta variable els 

trobem als tres grups de noies als 16 anys i al de noies catalanoparlants inicials 

als 12 anys. Les dades de l'estudi univariant confirmen aquesta tendència i, a 

més, mostren que, tenint en compte totes les variants en conjunt, el grup de nois 
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6.1.8. Estudi estadístic exploratori del doblet va/e/ d'acord (V3I) 

Les medianes de l'últim conjunt de partícules discursives, formada per les 

variants vale, val i d'acord, mostren que, mentre que vale i, en menor mesura, 

val, es distribueixen de forma regular entre els grups de parlants, d'acord només 

presenta una mediana superior a zero en el cas dels nois bilingües inicials als 16 

anys. Les medianes més elevades de vale i val les trobem, respectivament, en les 

noies castellanoparlants inicials als 16 anys i en els nois bilingües inicials als 12 

anys, els dos grups amb una mediana conjunta més alta també a les dades de 

l'estudi univariant. 

Taula 36. Medianes de realització de la variable V31. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

vale 3 4 3 2 4 5 5 2 3 3 4 6 
V31 val l 5 l 2 l l o l o o 2 o 

d'acord o o o o o o o l o o o o 
Estudi univariant 

Total V31 4 9 5,5 5 5 6 5 3 5,5 4 6,5 7 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.9. Estudi estadístic exploratori de les fórmules d'obertura de la 
interacció (Vs) 

Quant a la següent variable pragmàtica, les fórmules d'obertura de la interacció 

(VS), els resultats de l'estudi multivariant són clars pel que fa a la variant més 

habitual al llarg del corpus, bon dia. L'únic grup de parlants que presenta una 

mediana superior a zero per a altres variants és el de nois bilingües inicials als 

16 anys, que, igual que de bon dia, té una mediana d'una realització d'hala i de 

bona tarda d'una realització. En canvi, el valor central de la variant hola bon dia 

és zero en tots els grups de parlants. L'estudi univariant també mostra aquesta 

diferència en la diversitat de formes utilitzades entre els nois bilingües inicials 

als 16 anys i la resta de parlants mitjançant una mediana més elevada de 

realitzacions totals de VS. 
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Taula 37. Medianes de realització de la variable VS. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

hola o o o o o o o l o o o o 
bon dia l l l l l l l l l l l l 

V5 bona o o o o o o o l o o o o tarda 

hola bon o o o o o o o o o o o o dia 

Estudi univariant 

Total V5 l l l l l l l 2 l l l l 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.10.Estudi estadístic exploratori de les heterorepeticions (V6) 

La Taula 38 recull les medianes corresponents a la darrera variable pragmàtica, 

l'ús d'heterorepeticions (V6). Com s'hi pot observar, en general, els valors dels 

grups als 12 anys són inferiors que als 16 anys (amb l'excepció dels nois 

bilingües inicials). En aquest cas, són les noies als 12 anys les que mostren unes 

medianes més baixes i els nois monolingües inicials als 16 els que les presenten 

més elevades. 

Taula 38. Medianes de realització de la variable V6. 

12 anys 16 anys 
Masculí Femení Masculí Femení 

C l B l E C l B l E C l B l E C l B l E 
4 l 5,5 l 3,5 3 l 3 l 2 8 l 4 l 7 4 l 5 l 5 

C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.11. Estudi estadístic exploratori de la posició dels pronoms clítics en 
construccions perifràstiques (V14) 

Tot seguit, ens centrem en les variables morfosintàctiques de l'estudi, començant 

per la posició dels pronoms clítics en construccions perifràstiques (V14). La 

Taula 39 en recull les medianes de realització. Pel disseny d'aquesta variable, 

que ja inclou els recomptes totals de les realitzacions proclítiques (V14a), 

enclítiques (V14b) i pleonàsmiques (V14c), no es va incorporar V14 a l'estudi 

univariant. En relació a V14a i V14b, s'observa que, independentment de la 

posició en què s'utilitzen els pronoms febles, les medianes més elevades 

corresponen a la perífrasi formada pel verb poder i formes d'infinitiu. Tot i això, 

en termes generals, la posició enclítica és força menys present al corpus que 

l'enclítica i la duplicació de pronoms clítics tant abans com després de la perífrasi 
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verbal només mostra una mediana superior a zero en el cas dels nois bilingües 

inicials als 12 anys, que alhora són els que tenen una mediana més elevada, 

d'una banda, de pronoms proclítics i, de l'altra, d'enclítics Guntament amb els 

bilingües inicials als 16 anys, tant nois com noies). 

Taula 39. Medianes de realització de la variable V14. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

PC+ tenir 
que l de+ o 6 l o l o o l o o o o 

INF 
PC+ haver 

3 l l 2 2 3 3 2 2 2 4 3 V14a de+ INF 
PC+ poder 

9 19 5 7 5 8 9 11 7 8 11 9 + INF 
PC+ anar a o o o o o o o o o o o o + INF 

Total proclisi 14 26 8 14 9 12 12 13 10 10 17 13 
tenir que l 
de+INF+ o l o o o o o l o o o o 

PC 
V14b haver de+ o o o o o o o o o o o o 

INF + PC 
ooder + INF o 2 l o l o l 2 l l 2 l + PC 

Total enclisi o 2 l o l l l 2 l l 2 l 
Total 

V14c PC+ PV o l o o o o o o o o o o 
+ PC 

C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.12. Estudi estadístic exploratori del nombre (V16) i el tipus de preguntes 

(V17) 

Les dues variables que tractem a continuació, el nombre de preguntes no 

retòriques formulades pels informants (Vl 6) i el tipus de preguntes (Vl 7) són 

complementàries, ja que la primera correspondria a la variable germana de la 

segona que s'hauria inclòs a l'estudi univariant, en tant que comprèn el recompte 

total de preguntes formulades, independentment del tipus. Si ens fixem primer 

en les medianes de V16, observem que els grups que tenen un valor central més 

elevat de preguntes són el de nois bilingües inicials, tant als 12 com als 16 anys, 

mentre que els que presenten un valor més baix són els castellanoparlants 

inicials, de nou, tant al primer moment temporal en què van dur a terme la 

prova com al segon. 
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Taula 40. Medianes de realització de la variable Vl6. 

12 anys 16 anys 
Masculí Femení Masculí Femení 

C l B l E C l B l E C l B l E C l B l E 
2,5 l 3,5 l l 2 l 2 l 2,5 3 l 3,5 l l 2 l 2,5 l 1,5 

C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

Les dades de Vl 7 ofereixen una visió complementària d'aquests resultats, ja que 

mostren que els nois bilingües inicials als 12 anys formulen una mediana de 

dues preguntes obertes i dues de tancades i als 16 anys en formulen més del 

segon tipus que cap altre grup. Quant als castellanoparlants inicials, la Taula 41 

mostra que als 12 anys fan la mateixa mediana de preguntes obertes que 

tancades (una) i que als 16 anys només és de preguntes tancades que en fan una 

mediana superior a zero. 

Taula 41. Medianes de realització de la variable V17. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

Oberta o 2 l o o o l l o o o o 
V17 Tanca-

da 2 2 l 2 2 l 2 3 l 2 2 2 

C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.13. Estudi estadístic exploratori de les construccions condicionals (V18) 

La següent variable morfosintàctica és el nombre de construccions condicionals 

(VIS), com recull la Taula 42. L'estudi multivariant mostra que la partícula més 

habitual per introduir aquest tipus d'oracions és la conjunció si, els valors 

centrals de la qual no baixen de nou en cap grup d'informants. Només els nois 

bilingües inicials als 16 anys presenten una mediana superior a zero per una de 

les altres variants de V18, en (tot) cas. L'estudi univariant confirma que és aquest 

grup de parlants el que fa un ús global més elevat de construccions condicionals, 

en contrast amb els castellanoparlants inicials que són, independentment del 

sexe i l'edat, els que presenten medianes més baixes. 
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Taula 42. Medianes de realització de la variable Vl8. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

si 16 21 10 12 15 11 18 21 9 15 15 11 
mentre o o o o o o o o o o o o 

(s) 
V18 en (tot) o o o o o o o 3 o o o o cas 

a no ser o o o o o o o o o o o o aue 

Estudi univariant 

Total V18 16 21 10 12 15 11 19,5 24 9 15 15 11 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.14. Estudi estadístic exploratori de les perífrasis d'obligació (V22) 

Quant a les perífrasis d'obligació (V22), els valors de la Taula 43 mostren que la 

variant més utilitzada és haver de, seguida de la no normativa tenir que, a força 

distància, si ens guiem per la mediana de realització, de caldre i tenir de, que 

només mostren medianes superiors a zero en els nois bilingües inicials (tant als 

12 com als 16 anys). A més, també destaquen les medianes d'haver de i tenir que 

dels nois bilingües inicials als 12 anys. En el primer cas, a la baixa respecte la 

resta de grups, acompanyats dels nois castellanoparlants inicials a la mateixa 

edat, i en el segon cas, a l'alça de forma notable, ja que mostren una mediana de 

tenir que que quadruplica les dels grups que els segueixen (nois 

castellanoparlants inicials i noies bilingües inicials als 12 anys i nois bilingües 

inicials als 16 anys). Les dades de l'estudi univariant subratllen igualment la 

diferència dels nois bilingües inicials als 12 anys per la seva mediana d'ús de V22 

considerablement més elevada que la resta de grups i la dels nois 

castellanoparlants inicials als 12 anys justament per la raó contrària. 

Taula 43. Medianes de realització de la variable V22. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

tenir que o 12 3 o 3 l o 3 l o o o 
haver de 7 l 2 6 2 7 6 3 3 5 10 5 

V22 
tenir de o 3 o o o o o l o o o o 
caldre o 3 o o o o o 2 o o o o 

Estudi univariant 

Total V22 9 18 5 10 8,5 12 7 7,5 7 10 13,5 7,5 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 
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6.1.15. Estudi estadístic exploratori dels determinants demostratius (V23) 

La següent variable morfosintàctica és la dels determinants demonstratius (V23). 

Com es recull a la Taula 44, una vegada més s'observen dues variants la 

distribució de les quals al llarg del corpus és més equilibrada que la resta. En 

aquest cas, es tracta de les formes adjectives i pronominals de proximitat, és a 

dir, aquest (i la resta de formes flexionades) seguit o no d'un sintagma nominal. 

Concretament, en les dues variants són de nou els nois bilingües inicials els que 

destaquen per mostrar unes medianes més elevades tant als 12 com als 16 anys. 

En canvi, els valors centrals més baixos d'aquestes dues variants es troben en 

grups diferents. Mentre que en el cas del pronom aquest són els informants (nois 

i noies) castellanoparlants inicials als 16 anys els que mostren un valor més baix, 

en el d'aquest + N les medianes més baixes són les de les noies bilingües i 

castellanoparlants inicials als 12 anys. Els resultats de l'estudi univariant 

mostren que, en conjunt, són els nois bilingües inicials als 16 anys els que tenen 

una mediana més elevada i les noies bilingües inicials als 12 anys les que tenen 

una mediana més baixa de V23. 

Taula 44. Medianes de realització de la variable V23. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

aquest+ 
l 2 l l o o 2 3 l l 2 l N 

aquell+ o o o o o o o o o o o o N 

el+ 
N+ o l o o o o l l o o o o 

aquest 

el+ 

V23 N+ 
aquell 

o o o o o o o o o o o o 

aquest 2 5 2 2 3 2 2 6 l 2 2 l 

aquell o o o o o o o o o o o o 
(un)+ 
N+ o o l o o o l o l o 2 o 

d'aquests 

un +N+ o o o o o o o l o o o o d'aquells 

Estudi univariant 

Total V23 7 8 4,5 4 3 4 7 9,5 4,5 4 8 4 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 
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6.1.16. Estudi estadístic exploratori dels pronoms clítics de datiu plural 

(V25) 

La darrera variable morfosintàctica és la dels pronoms clítics de datiu plural 

(V25), les medianes de la qual es mostren a la Taula 45. La variant no sempre 

normativa els hi és la que presenta més grups de parlants (5/12) amb una 

mediana de realització diferent a zero, seguida de li (3/12). Les variants els i lis 

només mostren una variant superior a zero en el cas dels nois bilingües inicials 

als 12 anys, cosa que es reflecteix clarament en el recompte de l'estudi 

univariant, en què aquest grup d'informants és el que té una mediana més 

elevada, seguit de les noies bilingües inicials als 16 anys. 

Taula 45. Medianes de realització de la variable V25. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

els hi l 2 o o l o l o o l o o 
els o l o o o o o o o o o o 

V25 
li o l o o o o o l o o l o 
lis o l o o o o o o o o o o 

Estudi univariant 

Total V25 l 3,5 l o l l l ,5 o l 1,5 l 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.17. Estudi estadístic exploratori dels fenòmens de contacte de llengües 

(V38) 

En darrer lloc, ens ocupem a continuació de les tres variables lèxiques de 

l'estudi: V38, V41 i V45. La primera, com s'ha explicat i es pot observar a la 

Taula 46, recull les unitats lèxiques degudes al contacte de llengües (V38), 

dividides en les categories d'importacions, híbrids, calcs i altres. Amb una gran 

distància, els valors centrals més elevats corresponen a la primera d'aquestes 

variants, les medianes més baixes de la qual les trobem als grup de noies 

castellanoparlants inicials als 12 anys i de nois catalanoparlants inicials als 12 i 

als 16 anys. Per contra, els valors més alts se situen en les noies 

castellanoparlants inicials als 16 anys i als nois bilingües inicials als 12 anys. La 

segona variant amb més grups de parlants amb medianes diferents a zero (3/12) 

és la de calcs, que presenta una mediana d'una realització en els grups de nois i 

noies bilingües i de nois castellanoparlants inicials als 12 anys. Finalment, els 
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nois bilingües inicials als 12 anys també mostren una mediana d'una realització 

d'unitats lèxiques híbrides. Tot i ser el grup amb més diversitat de variants a la 

Taula 46, però, els nois bilingües inicials als 12 anys no mostren la mediana més 

elevada als resultats de l'estudi univariant, sinó que, coincidint amb les dades de 

l'estudi multivariant, aquesta posició l'ocupen les noies castellanoparlants inicials 

als 16 anys. 

Taula 46. Medianes de realització de la variable V38. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

Importa-
29 43 31 41 28 36 29 38 33 42 36 48 cions 

V38 Híbrids o l o o o o o o o o o o 
Calcs o l l o l o o o o o o o 
Altres o o o o o o o o o o o o 

Estudi univariant 

Total V38 29,5 43,5 35,5 42 28 37,5 30,5 38 33 43 35,5 48 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

6.1.18. Estudi estadístic exploratori dels colors (V41) 

La segona variable lèxica comprèn les referències que fan els informants als 

colors (V41). Com s'observa a la Taula 47, els valors centrals d'aquesta variable 

són, en general, de zero realitzacions, amb l'excepció de la variant sense el 

substantiu color al grup de nois bilingües inicials als 12 anys. 

Taula 47. Medianes de realització de la variable V41. 

Estudi multivariant 
12 anys 16 anys 

Masculí Femení Masculí Femení 
Variable Variant C B E C B E C B E C B E 

color o o o o o o o o o o o o 
V41 [blau] 

[blau] o l o o o o o o o o o o 
Estudi univariant 

Total V41 o ,5 o o o o o o o o o o 
C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 
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6.1.19. Estudi estadístic exploratori del nombre d'adverbis acabats en 

-ment(V45) 

L'última variable de l'estudi és l'ús d'adverbis acabats en -ment (V45). Com 

mostra la Taula 48, els grups que presenten medianes més elevades corresponen 

als 16 anys: d'una banda, les noies bilingües inicials i, de l'altra, els nois 

catalanoparlants i bilingües inicials. En canvi, els grups amb medianes més 

baixes corresponen tots a l'edat de 12 anys (els tres grups de noies i els nois 

bilingües inicials). 

Taula 48. Medianes de realització de la variable V45. 

12 anys 16 anys 
Masculí Femení Masculí Femení 

C l B l E C l B l E C l B l E C l B l E 
l l o l 2 o l o l o 3,5 l 3,5 l 1,5 2 l 5,5 l 2 

C: catalanoparlants inicials; B: bilingües inicials; E: castellanoparlants inicials. 

En resum, aquesta primera aproximació als resultats sembla indicar que certs 

grups d'informants tenen un comportament respecte a les variables lingüístiques 

que analitzem en aquest estudi que els diferencia de la resta de grups que 

conformen el corpus d'anàlisi. Per exemple, hem observat que els nois bilingües 

inicials a l'edat de 12 anys presenten medianes més elevades de diverses 

variables i variants que la resta de grups. Més endavant, ens ocuparem dels 

resultats de les anàlisis de significació estadística per poder valorar el pes que cal 

atribuir a les relacions entre les variables lingüístiques i els grups d'edat, sexe i 

llengua inicial. Abans, cal que explorem, amb més detall que el que ofereixen les 

observacions sobre les medianes de realització dels diferents grups de parlants, 

precisament quines relacions s'estableixen entre les variables de l'estudi. 
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6.2. Anàlisi de Components Principals: Exploració de les relacions 

globals entre les variables 

Anteriorment (al subapartat 5.6.1), s'ha explicat que l'Anàlisi de Components 

Principals (ACP) és una prova estadística multivariant que permet explicar gran 

part de la variància de les dades mitjançant només dues dimensions (també 

anomenades factors), que crea a partir de les variables d'un estudi. D'aquesta 

manera, l'ACP aporta informació sobre quines correlacions existeixen entre les 

variables. 

A continuació, doncs, tractem els productes principals que genera aquesta prova 

estadística per a cadascuna de les variables lingüístiques: el resum del model 

estadístic, la matriu de correlacions de les variables transformades, la matriu de 

saturacions als components rotats, els gràfics de transformació de les variables 

independents i el gràfic de components rotats. Comencem pels resultats de 

l'estudi univariant, que engloba les variables V3b, V3c, V3f, V3h, V3i, V3k, V31, 

V5, V6, V16, V22, V23, V25, V41 i V45. 

6.2.1. Anàlisi de Components Principals de l'estudi univariant 

Com mostra la Taula 49, el model estadístic generat per a l'estudi univariant 

conserva, amb només dues dimensions, la capacitat d'explicar més d'un 30,5 % 

de la variància de les dades corresponents a les 15 variables dependents que 

acabem d'enumerar. Concretament, la primera dimensió explica gairebé el 18 % 

de la variància de les dades i la segona, el 12,6 %. 

Taula 49. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
les variables incloses a l'estudi univariant. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,794 3,757 17,891 

2 ,716 2,648 12,611 

Total ,886b 6,405 30,501 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

221 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

El següent producte de l'ACP que ens interessa en relació a les variables de 

l'estudi univariant és la matriu de correlacions de les variables transformades. 

Ara bé, per la gran quantitat de variables que conté, dirigim els lectors 

interessats a consultar-la a l'Annex 5. Les tres correlacions més destacables són 

les que s'estableixen entre la variable V38 total de fenòmens de contacte de 

llengües i V3c total de bueno i bé (que obté un valor de 0.694), entre la variable 

V22 total de perífrasis d'obligació i la variable V3j total de pera, però, p(e)rò i 

p(er)ò (0.509) i entre la variable V18 total de construccions condicionals i la 

variable V3j (O.S). 

Pel que fa a la matriu de saturacions als components rotats corresponent a 

l'estudi univariant, hi veiem que les 20 variables es distribueixen de forma 

igualitària entre els dos components. Les deu que tenen un valor de saturació 

més elevat a la primera dimensió apareixen a la Taula 50 sombrejades en gris, 

mentre que les altres deu tenen un pes més gran a la segona dimensió. Les 

primeres constitueixen un conjunt de dades que permet explicar millor el 

comportament dels informants que el format per la resta de variables. 

Taula 50. Matriu de saturacions als components rotats per a les variables incloses 
a l'estudi univariant. 

Variables transformades 
Dimensió 

l 2 

Llengua inicial ,028 -,436 

Edat ,001 ,510 

Sexe ,340 -,364 

IV3b Total a ver/ a veure ,256 ,152 

IV3c Total bueno / bé ,604 ,125 

IV3f Total después / després ,348 ,142 

IV3h Total hombre / home -,124 ,659 

IV3i Total o sea / o sigui ,374 ,512 

IV3j Total pera/ però ,610 ,487 

IV3k Total pues/ doncs ,584 -,058 

IV31 Total vale / d'acord ,652 ,059 

IV5 Total salutacions -,028 -,131 

IV6 Heterorepetició ,067 ,453 

IV16 Total preguntes ,166 ,491 

IV18 Total condicionals ,446 ,511 

IV22 Total perífrasis obligació ,558 ,151 
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6.2.2. Anàlisi de Components Principals del doblet a ver/ a veure (V3b) 

A continuació, ens ocupem dels resultats de l'estudi multivariant, en el qual s'ha 

dut a terme una Anàlisi de Components Principals per cada variable. Com 

sempre, comencem per les variables pragmàtiques i, concretament, la V3b, que 

comprèn les partícules discursives a ver, a veure, a ve(u)re i aviam. El resum del 

model generat per a aquesta variable, com es desprèn de la Taula 51, és capaç 

d'explicar el 41,5 % de les dades. El primer component dona compte del 21,1 % 

i el segon, d'aproximadament el 20,4 % de la variància que presenten. 

Taula 51. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V3b. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,384 1,480 21,150 

2 ,355 1,426 20,371 

Total ,765b 2,906 41,521 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

Pel que fa a la matriu de correlació de les variables (Taula 52), hi observem que 

cap de les parelles de variables mostra valors especialment pròxims a l (tots els 

valors són inferiors a 0,3), de manera que les correlacions entre les variables 

independents i les variants de V3b són més aviat febles. 

Taula 52. Matriu de correlacions entre variables per a V3b. 

L1 Edat Sexe a ver a veure a ve(u)re aviam 

L1 1,000 ,000 ,250 ,152 -,086 ,067 ,007 

Edat ,000 1,000 ,000 -,095 ,074 ,198 ,060 

Sexe ,250 ,000 1,000 ,169 ,082 ,220 -,076 

a ver ,152 -,095 ,169 1,000 -,086 ,164 -,062 

a veure -,086 ,074 ,082 -,086 1,000 ,276 -,090 

a ve(u)re ,067 ,198 ,220 ,164 ,276 1,000 -,094 

aviam ,007 ,060 -,076 -,062 -,090 -,094 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 6 7 

Valors propis 1,584 1,323 1,079 ,878 ,855 ,695 ,587 
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Resultats 

Així doncs, amb la informació anterior, podem observar al gràfic de saturacions 

als components rotats (figura 41) que les variants de V3b i les variables 

independents no se situen especialment a prop de cap dels grups de llengua 

inicial (que corresponen als valors -1., 0,5 i 1 de la dimensió l). En canvi, la 

variant a ver apareix fortament relacionada amb la llengua inicial i vora 0,6 a la 

dimensió l que, recordem, correspondria al sexe femení. Quant a l'edat, es 

projecta al valor 0,5 de l'eix d'ordenades, que correspon als 16 anys i els angles 

entre les línies mostren que, d'entre la resta de factors del gràfic, manté més 

correlació amb la variant a veure. Les altres dues variants de V3b, però, no 

apareixen especialment a prop de cap dels grups de parlants ni estretament 

correlacionades amh cap variable independent. 

Figura 41. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V3b. 

N 
,o 
ïii 
C 
4) 

E 
o 

O 75 

0.50 

0,25 

0.00 

-0.25 

Saturacions components rotats 

-0.2 O.O 02 0.4 0.6 0.8 

Dimensió 1 

Normalització principal per variable. 

M~tode de rotació: Varimax amb normalització l<aiser. 
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6.2.3. Anàlisi de Components Principals del doblet bueno / bé (V3c) 

Ens fixem tot seguit en el resum del model generat per a la variable V3c, que 

considera les partícules discursives bueno i bé, mostra que assoleix la capacitat 

d'explicar pràcticament el 50 % de la variància de les dades. En aquest cas, la 

primera dimensió n'explica el 25,7 % i la segona, més del 24,2 %. 

Taula 54. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V3c. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,280 1,288 25,759 

2 ,220 1,212 24,238 

Total ,750b 2,500 49,997 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

Quant a la matriu de correlació per a V3c, com en el cas anterior, no s'hi 

observen valors propers a l, per la qual cosa sembla que les correlacions entre 

les variables no són especialment fortes. 

Taula 55. Matriu de correlacions entre variables per a V3c. 

L1 Edat Sexe bueno bé 
Llengua inicial 1,000 ,000 ,258 -,084 ,087 

Edat ,000 1,000 ,000 ,184 -,067 

Sexe ,258 ,000 1,000 ,050 ,049 

bueno -,084 ,184 ,050 1,000 -,029 

bé ,087 -,067 ,049 -,029 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 

Valors propis 1,305 1,195 ,959 ,849 ,693 

La matriu de saturacions als components rotats (Taula 56) mostra que la llengua 

inicial, el sexe i la variant bé contribueixen més al primer component, mentre 

que l'edat i bueno tenen més pes al segon. Així doncs, la combinació de bé, 

llengua inicial i sexe explica millor les dades de V3c que l'edat i bueno. 
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6.2.4. Anàlisi de Components Principals del doblet después / després (V3"f) 

Quant a la següent parella de partícules discursives (después i després, 

comptabilitzades com a V3f), el model generat per l'ACP arriba a explicar prop 

del 50 % de la variància de les dades introduïdes. Concretament, la capacitat 

explicativa del primer component sobrepassa el 29,2 % i la del segon component 

supera lleugerament el 20, l %. 

Taula 57. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V3f. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,395 1,462 29,245 

2 ,008 1,006 20,118 

Total ,744b 2,468 49,362 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

En el cas d'aquesta variable, la matriu de correlacions presenta, de nou, valors 

considerablement per sota de la unitat. Això indica, com s'ha observat per a les 

dues variables anteriors, que les correlacions entre les variables no són 

especialment destacables. 

Taula 58. Matriu de correlacions entre variables per a V3f. 

L1 Edat Sexe después després 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,258 ,159 -,108 

Edat ,000 1,000 ,000 -,013 -,016 

Sexe ,258 ,000 1,000 ,176 -,090 

después ,159 -,013 ,176 1,000 -,103 

després -,108 -,016 -,090 -,103 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 

Valors propis 1,464 1,005 ,936 ,856 ,740 
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Resultats 

Figura 50. Gràfic de transformació de la variable independent llengua inicial a 
l'Anàlisi de Components Principals de V3h. 

o.os 
-0 .10 

Català 
1).

Catala 

-1.0 -D.5 

Llengua inicial 

Ca.s1ellà 
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talà:i~c.ast!allà 
~ 

Català i castellà 

'l.O ·1.5 
C' Centroid Coordinates 
O Vector Coordinates Dimensió 1 

Nivell d·escalament òptim: nominal. Normalització principal per variable. 

Mètode de rotació: Varimax amb normalització Kaiser. 

El gràfic de transformació de la variable edat per a V3h prqjecta els dos grups 

d'edat sobre la dimensió 2: l'edat de 16 anys se situa entre l i o,s i la de 12 anys 

entre -0,5 i -1. 

Figura 51. Gràfic de transformació de la variable independent edat a l'Anàlisi de 
Components Principals de V3h. 
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•. e 
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La Figura 52 mostra que la variable sexe es projecta sobre l'eix d'abscisses 

(dimensió l) de manera que els nois se situen entre els valors de -l i -0,5, 

memre que les noies es Lroben emre els valors posiLius de 0,5 i l. 
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Figura 52. Gràfic de transformació de la variable independent sexe a l'Anàlisi de 
Components Principals de V3h. 

-1 .0 
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Nivell d'escalament optim: normalització principal per variable. 

Mètode de rotació: Varimax amb normalit zació Kaiser. 

Per a la interpretació del gràfic de saturacions als components roLats per a V3h, 

la informació dels gràfics de transformació anteriors ens indica, en primer lloc, 

que la variant home i la variable edat es projecten a l'àrea assignada a l'edat de 

16 anys (entre 0,5 i l de la dimensió 2) i, en segon, que l'àrea en què apareixen 

les variables sexe i llengua inicial es correspon als grups d'infonnants noies. 

L'observació dels angles que separen les línies de cada factor ens mostra, a més, 

que Ics correlacions més destacables operen entre la variant hombre i l'edat í 

entre les variables sexe i llengua inicial. 

Figura 53. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V3h. 
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Resultats 

6.2.6. Anàlisi de Components Principals del doblet o sea / o sigui (V3i) 

La Taula 63 mostra, tot seguit, que el model generat per l'ACP per a la variable 

V3i, que considera el doblet o sea / o sigui, supera el 52,4 % de variància 

explicada (la segona més elevada de tot l'estudi), ja que tots dos components 

arriben a explicar més del 26 % de la variabilitat de les dades. 

Taula 63. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V3i. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,301 1,316 26,321 

2 ,295 1,307 26,143 

Total ,773b 2,623 52,464 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

La matriu de correlacions entre variables corresponent a la variable V3i es 

mostra a la Taula 64. Una vegada més, cap dels valors d'aquesta matriu s'apropa 

a l, de manera que no sembla que les correlacions entre les variables siguin 

especialment fortes. 

Taula 64. Matriu de correlacions entre variables per a V3i. 

L1 Edat Sexe o sea O Sil{Ui 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,076 ,245 -,213 

Edat ,000 1,000 ,000 ,117 ,254 

Sexe ,076 ,000 1,000 ,051 ,062 

o sea ,245 ,117 ,051 1,000 -,016 

o sigui -,213 ,254 ,062 -,016 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 

Valors propis 1,356 1,267 ,992 ,742 ,643 

Pel que fa a la matriu de saturacions als components rotats per a V3i, hi 

observem que l'edat i la variant o sigui tenen més pes al primer component, a 

diferència de les altres dues variables independents i la variant o sea, que 



 



 

Resultats 

Figura 55. Gràfic de transformació de la variable independent edat a l'Anàlisi de 
Components Principals de V3i. 
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Nivell d'escalament òptim: nominal. NormalitzaC'ió principal per variable. 

Mètode de rotació: Varimax amb normalització Kaiser. 

El darrer gràfic de transformació, el de la variable sexe, mostra que, en el cas de 

V3i, les noies es projecten entre els valors 0,2 i 0,4 i els nois entre -0,2 i -0,4 de 

l'eix d'or<lcna<lcs. 

Figura 56. Gràfic de transformació de la variable independent sexe a l'Anàlisi de 
Components Principals de V3i. 
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Per tant, amb la informadó anterior observem ara el gràfk de saturacions als 

components rotats per a V3i. Segons les dades relatives a la dimensió l, hi veiem 

que la variable edat i la variant o sigui es troben a ràrea dels 16 anys (entre 0,5 i 

l). Si considerem, a més, cl que ens indiquen els gràfics de transformació sobre 
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la dimensió 2, descobrim que la variant o sea. i la variable llengua inicial se 

situen a l'àrea corresponent als castellanoparlants inicials (entre 0,5 i l de l'eix 

d'ordenades), que les variables sexe i edat es Lroben a la zona de les noies (entre 

0,2 i 0,4) del mateix eix) i que la variant o sigui s'aproxima, tot i que no arriba a 

situar-s'hi, a l'àrea dels nois (entre -0,2 i -0,4). Pel que fa a l'amplitud dels angles 

entre les línies que representen els factors, els dos més propers entre ells són la 

variant u sea i la variable sexe. 

Figura 57. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V3i. 

Saturacions components rotats 

0.8 o .sea 

0.6 
N 
,o 
ïii 0.4 C 
G) 

E 
i5 0,2 

o.o 

-0.2' 

-0.25 0.00 O 25 0.50 O.ï5 1.00 

Dimensió 1 

(llormalization principal per variable. 

Mètode de rotació: Varimax amb normalització l, aiser. 

244 



 

Resultats 

6.2.7. Anàlisi de Components Principals del doblet pero / però (V3j) 

A continuació, tractem l'ACP corresponent a la variable V3j, que engloba les 

partícules discursives adversatives pera i però (aquesta darrera en diferents 

realitzacions formals). El resum del model estadístic (Taula 66) indica que la 

primera dimensió explica més del 22,3 % de la variància de les dades, mentre 

que la segona dimensió n'explica més del 19,6 %. En conjunt, per tant, el model 

assoleix pràcticament el 42,0 % de variància explicada. 

Taula 66. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V3j. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,421 1,564 22,339 

2 ,318 1,375 19,647 

Total ,770b 2,939 41,986 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

La Taula 67 mostra la matriu de correlacions per a V3j, en la qual la correlació 

més destacable s'estableix, en sentit negatiu, entre la llengua inicial i la variant 

p(er)ò (-,392). 

Taula 67. Matriu de correlacions entre variables per a V3j. 

L1 Edat Sexe pera però p(e)rò p(er)ò 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,176 ,039 -,082 -,096 -,392 

Edat ,000 1,000 ,000 -,055 -,087 ,209 ,082 

Sexe ,176 ,000 1,000 ,013 ,036 ,176 -,209 

pera ,039 -,055 ,013 1,000 -,021 -,165 -,042 

però -,082 -,087 ,036 -,021 1,000 -,148 ,107 

p(e)rò -,096 ,209 ,176 -,165 -,148 1,000 -,038 

p(er)ò -,392 ,082 -,209 -,042 ,107 -,038 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 6 7 

Valors propis 1,564 1,375 1,051 ,936 ,873 ,657 ,544 

245 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Edat, se.xe i llenguci inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses cl'adolescen.ts en caralà 

Pel que fa al gràfic de saturacions als components rotats per a V3j, segons la 

informació anterior sobre l'eix corresponent a la dimensió l, observem a la 

Figura 61, que la varianl p(er)ò s'aproxima a l'àrea dels caLalanoparlants inicials 

(-1), que les variants p(e)rò i pero es troben a la zona de bilingües inicials (entre 

O i 0,5), que les variables llengua inicial i sexe se situen a l'àrea dels 

castellanoparlants inicials (entre 0,5 i l), que la variant però s'aproxima a la 

zona dels informants nois (-0,5) i que la variable sexe s'acosta a la de les noies 

(0,5). La dimensió 2 ens informa que l'edat es representa a l'àrea assignada als 

16 anys al gràfic de transformació i que la variant p(e)rò s'hi aproxima. 

Finalment, l'angle més estret d'aquest gràfic de saturacions és precisament el que 

separa l'edat i p(e)rò, de forma que podrien presenlar cena correlació. 

Figura 61. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V3j. 
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Resultats 

6.2.8. Anàlisi de Components Principals del doblet pues/ doncs (V3k) 

El penúltim doblet de partícules discursives és el de pues (en dues realitzacions 

diferents) i doncs, és a dir, V3k. Aquesta vegada, el model estadístic de l'ACP 

assoleix en conjunt més del 47,2 % de variància explicada, ja que el primer 

component arriba, aproximadament, al 24,8 % i el segon, al 22,6 %. 

Taula 69. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V3k. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,396 1,486 24,763 

2 ,315 1,348 22,460 

Total ,776b 2,833 47,223 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

Pel que fa a la matriu de correlació per a aquesta variable, tot i que cap dels 

valors s'acosta a l, la correlació més forta que s'observa a la Taula 70 és una de 

negativa entre les variants pues i doncs (de -0,334 punts). 

Taula 70. Matriu de correlacions entre variables per a V3k. 

L1 Edat Sexe pues pos doncs 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,261 ,115 ,058 ,034 

Edat ,000 1,000 ,000 -,180 ,149 -,005 

Sexe ,261 ,000 1,000 ,086 ,153 ,101 

pues ,115 -,180 ,086 1,000 ,209 -,334 

pos ,058 ,149 ,153 ,209 1,000 -,188 

doncs ,034 -,005 ,101 -,334 -,188 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 6 

Valors propis 1,543 1,290 1,144 ,799 ,652 ,572 

La Taula 71 correspon a la matriu de saturacions als components rotats per a la 

variable V3k i mostra que l'edat i les tres partícules discursives tenen valors de 

saturació més elevats per a la primera dimensió, mentre que la llengua inicial i el 

sexe dels informants contribueixen més a la segona. Així doncs, aquestes dues no 
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Resultats 

Taula 78. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V14a. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,404 1,530 21,851 

2 ,269 1,298 18,549 

Total ,754b 2,828 40,401 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 
b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

La matriu de correlacions no mostra cap correlació propera a l entre les 

variables independents i les variants de Vl 4a. Ara bé, la més destacada és una 

correlació negativa de -0,33 punts entre les variants amb haver de i tenir que, que 

és fàcilment interpretable si tenim en compte que són les dues úniques variants 

que comparteixen significat. 

Taula 79. Matriu de correlacions entre variables per a Vl4a. 

PC+ PC+ PC+ PC+ anar 

tenir que haver de poder+ a+ INF 

/de+ +INF INF 

L1 Edat Sexe INF 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,137 -,069 -,062 -,096 -,145 

Edat ,000 1,000 ,000 -,187 ,057 ,130 -,187 

Sexe ,137 ,000 1,000 ,036 ,154 -,032 -,064 

PC + tenir que/ -,069 -,187 ,036 1,000 -,330 ,001 -,034 

de+ INF 

PC+ haver de -,062 ,057 ,154 -,330 1,000 ,282 -,076 

+INF 

PC+ poder+ -,096 ,130 -,032 ,001 ,282 1,000 ,066 

INF 

PC+ anara+ -,145 -,187 -,064 -,034 -,076 ,066 1,000 

INF 

Dimensió l 2 3 4 5 6 7 

Valors propis 1,535 1,293 1,078 1,015 ,835 ,799 ,445 



 



 

  



Edat, se.xe i llenguci inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses cl'adolescen.ts en caralà 

Si traslladem la informació anterior al gràfic següent, que mostra les saturacions 

als components rotats per a V14a, observem que, segons cl gràfic de 

transformació de la variable edal, la varianl PC + Lenir que/ de + INF es Lroba 

propera a la zona de 12 anys (-0,5) i la variable edat, així com també la variant 

PC + poder + INF, es troben a prop de l'àrea dels 16 anys (O,S). Quant a la 

dimensió 2, hi veiem que les variables llengua inicial i sexe es troben a l'àrea 

dels catalanoparlants inicials (entre l i 0,5) i que la darrera també se situa a la 

zona corresponent a les informants noies (0,5). Les variants amb les perífrasis 

d'obligació haver de i tenir que / de apareixen pròximes a l'àrea dels parlants 

bilingües inicials (vora O) i la variant amb anar a se situa més aviat a prop de la 

zona dels nois (-0,5) i dels caslellanoparlanls inicials (enlre -0,5 i -1). Cap dels 

angles entre els factors d'aquest gràfic sembla prou estret com per indicar una 

correlació destacable. 

Figura 77. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V14a. 
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Resultats 

6.2.11.2. Anàlisi de Components Principals de la posició enclítica (V14b) 

La segona variable d'aquest grup és la que engloba les construccions 

perifràstiques que presenten els pronoms febles en posició enclítica (V14b). El 

recompte de pronoms enclítics amb la construcció amb anar a seguit d'infinitiu 

no va superar el mínim de realitzacions establert, per la qual cosa no es té en 

compte aquesta variant per a l'Anàlisi de Components Principals. En qualsevol 

cas, el primer component del model estadístic per a V14b explica un 23,8 % de 

la variància de les dades i el segon, més del 22,4 %, de manera que la variància 

explicada total del model arriba al 46,2 %. 

Taula 81. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V14b. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,362 1,431 23,857 

2 ,308 1,345 22,419 

Total ,768b 2,777 46,277 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

La Taula 82 mostra que les variants de V14b no mantenen una correlació forta 

entre elles ni amb les variables independents, ja que el valor més elevat de la 

matriu de correlacions és la que opera entre el sexe i la llengua inicial dels 

informants, amb un 0,258, un valor que se situa lluny de l. 



 



 

  



 



 

Resultats 

6.2.11.3. Anàlisi de Components Principals de la duplicació de pronoms clítics 

(V14c) 

La tercera variable sobre la posició dels pronoms clítics en construccions 

perifràstiques contempla el total de realitzacions proclítiques, enclítiques i 

duplicades (en què es realitzen pronoms febles tant abans com després de les 

formes verbals). Com mostra la Taula 84, el model estadístic generat per l'ACP 

en aquest cas també supera el 40,0 % de variància explicada. Concretament, la 

primera dimensió arriba a explicar el 22,8 % de la variància de les dades i la 

segona, més del 21,1 %. 

Taula 84. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V14c. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,328 1,373 22,884 

2 ,258 1,270 21,166 

Total ,746b 2,643 44,050 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

La matriu de correlacions per a V14 (Taula 85) no en mostra cap de destacada, 

ja que el valor més elevat és de 0,261 punts (entre les variants total de 

realitzacions enclítiques i total de realitzacions duplicades). 

Taula 85. Matriu de correlacions entre variables per a Vl4. 

Total Total Total 

L1 Edat Sexe proclisi enclisi doble 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,260 ,035 ,154 ,024 

Edat ,000 1,000 ,000 ,047 ,098 ,095 

Sexe ,260 ,000 1,000 ,025 -,033 -,021 

Total proclisi ,035 ,047 ,025 1,000 ,082 ,062 

Total enclisi ,154 ,098 -,033 ,082 1,000 ,261 

Total doble ,024 ,095 -,021 ,062 ,261 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 6 

Valors propis 1,406 1,237 ,969 ,945 ,793 ,650 



 

 



 

Resultats 

l.a variahle edat, en canvi, es distrihueix al llarg de la dimensió 1 (eix 

d'abscisses), ja que hi té més pes, com acabem de veure. El grup de 12 anys es 

projecta entre -0,5 i -0,25 i cl de 16 anys, vora 0,5. 

Figura 83. Gràfic de transformació de la variable independent edat a l'Anàlisi de 
Components Principals de Vl 4. 
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Nivell d'escalament òptim: nominal. Normalització principal per variable. 

Mètode de rotació: Varimax amb normalització l<aiser. 

Finalment, els grups de la variable sexe es projecten a la dimensió 2: les noies, 

entre l i 0,5 i els nois, vora -1. 

Figura 84. Gràfic de transformació de la variable independent sexe a l'Anàlisi de 
Components Principals de Vl 4. 
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El gràfic de saturacions als components rotats per V14 (Figura 85) mostra, a la 

dimensió 2, en primer lloc, les variables sexe i llengua inicial a 1a zona assignada 

al gràfic anterior a les noies (entre 0,5 i l) i, en segon lloc, la variable edat i la 

variant total de realitzacions duplicades prop de la zona assignada anteriorment 

als castellanoparlants inicials (0). A més, els angles entre les línies de les 

variables i variants mostren que les correlacions més destacables es troben entre 

les variants total de realitzacions proclítiques i total de realitzacions enclítiques i 

entre la variable edat i la variant total de realitzacions duplicades. 

Figura 85. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V14. 
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Resultats 

6.2.12.Anàlisi de Components Principals del tipus de preguntes (V17) 

La següent variable morfosintàctica inclosa a l'estudi multivariant és el tipus de 

preguntes formulades pels informants (Vl 7), que està formada per dues 

variants: preguntes obertes i preguntes tancades. Com recull la Taula 87, 

cadascuna de les dimensions del model estadístic generat per l'ACP en relació a 

aquesta variable aconsegueix explicar més del 25 % de la variància de les dades, 

de manera que, en conjunt, el model supera el 50,8 % de variància explicada i 

assoleix la quarta posició en relació a aquest paràmetre de tot l'estudi. 

Taula 87. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V17. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,271 1,275 25,499 

2 ,266 1,269 25,377 

Total ,759b 2,544 50,876 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

La matriu de correlacions per a Vl 7 (Taula 88) segueix la tendència de les que 

s'han observat fins ara en el sentit que no mostra cap valor de correlació 

particularment proper a l. Això no obstant, crida l'atenció que el valor més 

elevat de la matriu (0,245) es trobi entre les dues variants d'aquesta variable, la 

qual cosa apunta que els informants que formulen preguntes d'un tipus també 

tendeixen, en certa mesura, a formular-ne de l'altre. 
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Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

Figura 88. Gràfic de transformació de la variable independent sexe a l'Anàlisi de 
Components Principals de V17. 
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Nivell d'escalament òptim: nominal. Normalització principal per varíable., 

Mètode de rotació: Vari111a:x amb normalització Kaiser. 

Finalment, tenint en compte la informació que s'ha tractat fins ara, és possible 

observar al gràfic de saturacions als components rotats per a aquesta variable 

que les variables sexe i llengua inicial es troben a l'àrea assignada a les noies 

(entre 0,5 i l); que la variant preguntes tancades i la variable edat se situen a la 

zona dels castellanoparlants (entre O i 0,5) i la variant preguntes obertes, a la de 

12 anys (al 0,2). A més, els angles entre les línies de cada factor indiquen que la 

correlació més destacada s'estableix entre les variables llengua inicial i edat. 

Figura 89. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable VI 7. 
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Resultats 

6.2.13.Anàlisi de Components Principals de les construccions condicionals 

(V18) 

Quant a les construccions condicionals (V18), el model generat per l'ACP 

aconsegueix explicar més del 40,6 % de la variància de les dades, ja que el 

primer component supera el 21,5 % i el segon arriba al 18,9 %, com s'observa a 

la Taula 90. 

Taula 90. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
Vl8. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,396 1,514 21,632 

2 ,289 1,329 18,980 

Total ,756b 2,843 40,612 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

Tot seguit, la Taula 91 mostra la matriu de correlacions entre les variables 

obtinguda per a V18. Els valors de correlació més elevats, de nou, se situen al 

voltant de (-)0,2, de manera que disten força de ser absoluts. Tot i això, les 

correlacions més destacades operen entre si i la llengua inicial (0,271), d'una 

banda, i si i a no ser que (0,232), de l'altra. 

Taula 91. Matriu de correlacions entre variables per a Vl8. 

a no ser en (tot) 

L1 Edat Sexe si mentre(s) que cas 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,050 ,271 -,210 ,134 ,044 

Edat ,000 1,000 ,000 ,093 ,051 -,016 -,029 

Sexe ,050 ,000 1,000 -,138 -,209 -,099 ,014 

Sl ,271 ,093 -,138 1,000 ,085 ,232 ,167 

mentre(s) -,210 ,051 -,209 ,085 1,000 -,032 ,009 

a no ser que ,134 -,016 -,099 ,232 -,032 1,000 ,081 

en (tot) cas ,044 -,029 ,014 ,167 ,009 ,081 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 6 7 

Valors propis 1,518 1,325 1,028 ,975 ,826 ,742 ,586 
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Edat, se.xe i llenguci inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses cl'adolescen.ts en caralà 

que la llengua inicial s'apropa a la zona de 12 anys (-0,2), i, quart, que la 

variable sexe es troba a la de les noies (-0,6). Pel que fa a la dimensió l, hi 

podem observar que les varianls si i a no ser que, així com la variable llengua 

inicial_, apareixen entre els grups de catalanoparlants (0,S) i bilingües (l) 

inicials. Quant a la proximitat de les línies que representen cada factor, la Figura 

93 mostra una forta correlació entre les variants a 110 ser que i en (tot) cas. A més 

aquestes variants (en especial, la primera) es mostren força properes a si. També 

és possible que mentre(s) i la variable edat mostrin certa correlació. 

Figura 93. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V18. 
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6.2.14.Anàlisi de Components Principals de les perífrasis d'obligació (V22) 

La variable següent considera quatre perífrasis d'obligació presents al corpus 

(V22). El model bidimensional generat per l'ACP per a aquesta variable explica 

més del 40,4 % de la variància de les dades, com mostra la Taula 93. 

Específicament, el primer component assoleix la capacitat d'explicar més del 

21,5 % de la variància i el segon, més del 18,8 %. 

Taula 93. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V22. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total % 

Cronbach (valors Variància 
propis) 

l ,401 1,510 21,574 

2 ,295 1,323 18,898 

Total ,755b 2,833 40,473 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

Pel que fa a les correlacions entre les variables, resumides a la Taula 94, s'hi 

observa que la relació més forta és la que uneix les variants haver de i tenir que (-

0,354). 

Taula 94. Matriu de correlacions entre variables per a V22. 

L1 Edat Sexe tenir que haver de tenir de caldre 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,259 ,162 -,101 -,023 ,061 

Edat ,000 1,000 ,000 -,225 ,158 -,012 ,037 

Sexe ,259 ,000 1,000 ,123 ,056 ,043 -,070 

tenir que ,162 -,225 ,123 1,000 -,354 -,086 ,014 

haver de -,101 ,158 ,056 -,354 1,000 -,172 ,075 

tenir de -,023 -,012 ,043 -,086 -,172 1,000 -,101 

caldre ,061 ,037 -,070 ,014 ,075 -,101 1,000 

Dimensió l 2 3 4 5 6 7 

Valors propis 1,590 1,243 1,147 ,954 ,844 ,706 ,516 

Per la seva banda, la matriu de saturacions als components rotats per a aquesta 

variable indica que tan sols la llengua inicial i el sexe tenen més pes a la segona 

dimensió. Totes les variants de V22, juntament amb la variable edat, 



 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Edar, stxe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüí.;cic:s foremes d'adoltscenrs en català 

Amb les informacions anteriors, podem veure al gràfic de saturacions als 

components rotats per a V22 que l'àrea de l'eix d'ordenades en què es projecten 

la llengua inicial i el sexe s'aproxima a la de les noies (aproximadamellt 0,7) i 

que l'àrea en què apareixen l'edat i ha.ver de (O) és la que s'ha assignat 

anteriorment als castellanoparlants inicials. A l'eix d'abscisses, hi veiem que tenir 

de apareix proper a l'àrea de 12 anys (-0,5) i l'edat, propera als 16 anys (0,5). 

Pel que fa a l'estretor de les correlacions entre les variables, la més destacada és 

la correlació entre l'edat i haver de, seguida de la que uneix la llengua inicial i el 

sexe dels informants. 

Fiò•1ua 97. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V22. 
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Resultats 

6.2.15.Anàlisi de Components Principals dels determinants demostratius 

(V23) 

La penúltima variable morfosintàctica de l'estudi multivariant és la que 

contempla diverses formes dels determinants demostratius (V23). En aquest cas, 

el model assoleix una variància explicada de prop del 30 %. El primer 

component arriba a explicar més del 16,7 % i el segon, més del 13,1 % de la 

variància de les dades. 

Taula 96. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V23. 

Resum model multivariant rotatª 

Variància explicada 

Dimensió 
Alfa de Total 

Cronbach (valors 
propis) 

l ,504 1,840 

2 ,343 1,448 

Total ,766b 3,289 

ª Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

b Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

% 
Variància 

16,729 

13,167 

29,896 

Quant a la matriu de correlacions de la variable V23, les dues més destacades es 

troben entre variants que presenten el demostratiu de distància: aquell i el + N 

+ aquell (0,371) i un +N+ d'aquells i el +N+ aquell (0,348). 

Taula 97. Matriu de correlacions entre variables per a V23. 

L1 Edat Sexe V23a V23b V23c V23d V23e V23f V23g V23h 

L1 l o 0,2 -0,2 -0,2 o -0,2 0,1 -0,1 0,2 -0,1 

Edat o l o 0,2 0,1 o o -0,1 o o o 
Sexe 0,2 o l -0,1 o -0,1 o o -0,1 o -0,1 

V23a -0,2 0,2 -0,1 l 0,1 0,1 o 0,2 o o -0,1 

V23b -0,2 0,1 o 0,1 l -0,1 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,1 

V23c o o -0,1 0,1 -0,1 l 0,1 0,1 o 0,2 -0,1 

V23d -0,2 o o o 0,2 0,1 l 0,1 0,4 0,1 0,4 

V23e 0,1 -0,1 o 0,2 0,1 0,1 0,1 l 0,1 0,1 -0,1 

V23f -0,1 o o o 0,2 o 0,4 0,1 l o 0,2 

V23g 0,2 o o o -0,1 0,2 0,1 0,1 o l o 
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Pel que fa al pes de les correlacions entre les variables en el cas de V25, com 

mostra la Taula 100, els valors més elevats es troben al voltant de 0,3: en primer 

lloc, se situa la correlació entre els pronoms els i lis (amb precisament aquest 

valor) i, en segon, la que existeix entre li i els (amb un 0,294). 

Taula 100. Matriu de correlacions entre variables per a V25. 

els hi + V 

/V+ -els-

hi/V+ els+V/ 

'Is-hi l V V+ -los l li+ V/ V lis +V/ 

L1 Edat Sexe + -los-hi V+ 'Is + -li V+ -lis 

Llengua inicial 1,000 ,000 ,207 -,154 ,251 ,144 ,243 

Edat ,000 1,000 ,000 ,058 ,010 ,134 -,114 

Sexe ,207 ,000 1,000 -,016 ,131 ,120 ,130 

els hi+ V/ V+ -,154 ,058 -,016 1,000 ,148 ,245 -,067 

-els-hi l V + 'Is-

hi l V + -los-hi 

els+ V/ V+ - ,251 ,010 ,131 ,148 1,000 ,294 ,300 

los l V+ 'Is 

li+ V/ V+ -li ,144 ,134 ,120 ,245 ,294 1,000 ,199 

lis+ V/ V+ - ,243 -,114 ,130 -,067 ,300 ,199 1,000 

lis 

Dimensió l 2 3 4 5 6 7 

Valors propis 1,834 1,318 1,019 ,885 ,707 ,659 ,578 

Tot seguit, la matriu de saturacions als components rotats indica que dues de les 

variants de V25 (els i lis), així com la llengua inicial i el sexe dels informants 

contribueixen principalment a la primera dimensió, a diferència de les altres 

dues variants (els hi i li) i l'edat, que resulten menys rellevants. 

Taula 101. Matriu de saturacions als components rotats per a V25. 

a Dimensió 

l 2 

Llengua inicial ,687 -,188 

Edat -,118 ,433 

Sexe ,481 -,037 

els hi + V / V + -els-hi l V + 'ls-hi l V + -los-hi -,122 ,774 

els + V/ V + -los l V + 'ls ,628 ,362 

li+ V/ V+ -li ,423 ,644 

lis + V / V + -lis ,687 -,067 
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Figura 109. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V38. 

N 

'º ïii 
C 
G> 
E 
o 

Saturacions components rotats 

0.8 se xe l1 

0.6 

04 

0.2 

O.O 

-0.2 >----------------

-0.25 O.DO 0.25 0.50 

Dimensió 1 
Normalització principal per variabl~ 

0_75 

Mètode M rotació: Varimax amb normalització l<aiser. 

6.2.18.Anàlisi de Components Principals dels colors (V41) 

Per últim, resumim a continuació els resultats de l'ACP per a la darrera variable 

de l'estudi multivariant, les referències als colors (V41). El model generat per 

aquesta prova presenta el percentatge de variància explicada més elevat de tot el 

projecte, el 56,3 %, repartit entre les dues dimensions com mostra la Taula 105: 

el primer component assoleix el 30,8 o/o i el segon, el 25,5 o/o. 

Taula 105. Resum del model generat per l'Anàlisi de Components Principals per a 
V41. 

Resum model multivarianl rolal" 

Vari.:mcia explic.id.i 

Dimensió 
Alfa de Total 

Cronbach (valors 
propis) 

l ,442 1,540 

2 ,278 1,276 

Total ,806b 2,816 

;, Mètode de rotació: Varimax amb Normalització Kaiser. 

"Alfa de Cronbach total basat en el total de valors propis. 

297 

% 
Variància 

30,791 

25,527 

56,318 
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Figura 113. Gràfic de saturacions als components rotats per a la variable V41. 

Saturacions components rotats 

L1 sexe 
0,8 

0.6 
N 

'º ïii 0.4 C 
<l> 
E 
o 0.2 

color [bl~u L 
O.O 

-0.2 

-0.2 O.O 0.2 0.4 0.6 0.8 'l .O 

Dimensió 1 
Normalització principal per variable. 

lvlétode de rotació: Varimax amb normalització Kaiser. 

Recapitulant, malgrat que els resultats obtinguts mitjançant les matrius de 

correlacions entre les variables són limitats en tant que els valors, amb poques 

excepcions, disLen considerablemem de moslrar correlacions forLes, les anàlisis 

de components principals realitzades per a les variables de l'estudi mostren, 

aparentment, diverses relacions entre les variants lingüístiques i les variables 

independents. A més, cal tenir en compte que una de les correlacions aparents 

que s'ha repetit a diverses ACP, la que existiria entre cl sexe i la llengua inciaJ, 

possiblement té a veure amb la composició del corpus, en què hi ha cinc noies 

menys que nois que tenen el català com a llengua inicial, quatre noies més que 

nois que tenen el castellà com a llengua inicial i sis noies més que nois amb totes 

dues llengües com a inicials (vegeu aparlal 5.2). F.n qualsevol cas, per Lai de 

comprovar quines de les tendències de correlació observades mitjançant les ACP 

entre les variables dependents i les independents es confirmen com a 

estadísticament significatives, es van dur a terme les anàlisis detallades al 

subapartat 5.6.2, com s'explica a continuació. 
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6.3. Anàlisis de significació estadística de les dades 

Com s'explica al capítol sobre els objectius i les hipòtesis de partida d'aquest 

estudi (capítol 3), l'etapa central de l'anàlisi estadística de les dades consisteix a 

posar a prova la significació de les relacions detectades entre les variables. Per 

fer-ho, com s'ha explicat a l'apartat 5.6, s'han aplicat tres proves de significació 

estadística a les dades obtingudes a les etapes anteriors, una per cada variable 

independent. El nivell de significació estadística (valor p) utilitzat és de 0,05 (o 

5 %), l'habitual en estudis sociolingüístics. En aquest estudi, la hipòtesi nul·la 

que s'intenta rebutjar és que les variables independents (edat, sexe i llengua 

inicial) no estan correlacionades amb les dependents. Els resultats majors de 

0,05 indiquen que cal mantenir aquesta hipòtesi nul·la (Ho), ja que el risc de 

rebutjar-la erròniament és més del 95 %. Per tant, casos així, la relació entre 

dues variables no és estadísticament significativa. En canvi, quan la prova 

estadística retorna un resultat igual o menor a 0,05, podem rebutjar la Ho i 

verificar la H1 o hipòtesi alternativa, és a dir, que sí que existeix una relació entre 

les variables, amb un risc acceptable (equivalent o inferior a 5 %) que la relació 

identificada sigui casual. 

Tot seguit, doncs, tractem els resultats de les proves estadístiques per a les 

variables pragmàtiques, morfosintàctiques i lèxiques. Per facilitar la lectura 

d'aquest apartat, evitem mencionar repetidament les proves estadístiques 

utilitzades per calcular els valors p per a l'edat (estudi apariat de les dades per 

mitjà de la prova dels rangs amb signe de Wilcoxon), el sexe (prova U de Mann

Whitney) i la llengua inicial (prova de Kruskal-Wallis) en cadascun dels 

subapartats següents. No obstant això, val la pena recordar el funcionament 

d'aquestes proves explicat anteriorment (a l'apartat 5.6.2). 
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6.3.1. Significació estadística de les variables pragmàtiques 

En primer lloc, pel que fa als resultats corresponents a les variables 

pragmàtiques incloses a l'estudi univariant, observem a la Taula 108 que la 

variable independent correlacionada de forma estadísticament significativa amb 

un nombre més elevat de variables pragmàtiques (6/10) és l'edat dels 

informants, seguida del sexe (2/10) i de la llengua inicial (1/10). Concretament, 

l'edat mostra un valor p igual o superior a 0,05 per als doblets de partícules 

discursives V3b, V3c, V3h, V3i i V3j i també per a les heterorepeticions (V6), 

mentre que el sexe ho fa en el cas de les dades de V3b corresponents a l'edat de 

12 anys i de les heterorepeticions tant als 12 com als 16 anys. La llengua inicial 

només es correlaciona de forma estadísticament significativa amb les dades del 

doblet de partícules discursives hombre / home (V3h) de l'edat de 16 anys. 

Taula 108. Resultats de les proves de significació estadística per a les variables 
pragmàtiques de l'estudi univariant. 

Variable Variant Edat 
Sexe Llengua inicial 

12 anys 16 anys 12 anys 16 anys 
V3b Total a ver l a veure 0,005 1' 0,046 1' 0,350 0,960 0,264 

V3c Total bueno l bé 0,013 1' 0,320 0,161 0,240 0,965 

V3f 
Total después l 

0,379 0,090 0,908 0,903 0,507 
després 

V3h Total hombre l home 0,0161' 0,218 0,497 0,708 0,042 1' 

V3i Total o sea l o sigui 0,0001' 0,374 0,159 0,096 0,399 

V3j Total pera l però 0,0001' 0,247 0,275 0,173 0,442 

V3k Total pues l doncs 0,288 0,160 0,177 0,679 0,803 

V31 Total vale l d'acord 0,938 0,337 0,342 0,920 0,892 

V5 Total salutacions 0,393 0,598 0,475 0,829 0,832 

V6 Heterorepetició 0,0001' 0,049 1' 0,002* 0,308 0,788 
1·Valor p igual o inferior al nivell de significació (0,05). 

L'estudi multivariant de V3 i V5 mostra amb més detall les correlacions entre les 

variants i les variables independents. Hi podem veure que només algunes de les 

variants de cada variable dependent mostren valors p iguals o inferiors a 0,05. 

De les 26 variants que conformen les variables dels doblets de partícules 

discursives (V3) i les fórmules d'obertura de la interacció (V5), un total de 10 (el 

38,46 %) presenten correlacions estadísticament significatives amb l'edat dels 

informants: a ve(u)re (V3b), bueno (V3c), home (V3h), o sea i o sigui (V3i), 
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Per tant, segons l'estudi univariant, V3f, V3k, V31 i VS no es correlacionen de 

forma estadísticament significativa amb cap de les tres variables independents. 

Ara bé, segons l'estudi multivariant, totes les variables pragmàtiques inclouen 

com a mínim una variant que sí que es correlaciona de manera estadísticament 

significativa amb una o més variables independents. 

6.3.2. Significació estadística de les variables morfosintàctiques 

En segon lloc, com reflecteix la Taula 110, dues de les cinc variables 

morfosintàctiques de l'estudi univariant (el 40 %) presenten correlacions 

estadísticament significatives amb alguna de les variables independents. 

Aquestes dues variables són el total de construccions condicionals (V18), que es 

correlaciona amb l'edat i amb la llengua inicial (als 12 anys), i el total de 

perífrasis verbals d'obligació (V22), que ho fa amb el sexe (a l'edat de 12 anys). 

Taula 110. Resultats de les proves de significació estadística per a les variables 
morfosintàctiques de l'estudi univariant. 

Variable Variant Edat 
Sexe Llengua inicial 

12 anys 16 anys 12 anys 16 anys 
Vl6 Total preguntes 0,282 0,704 0,554 0,397 0,120 

Vl8 Total condicionals 0,0501' 0,237 0,952 0,05F 0,062 

V22 
Total perífrasis 

0,983 0,022 1' 0,306 0,549 0,272 
d'obligació 

V23 
Total determinants 

demostratius 
0,305 0,267 0,518 0,991 0,120 

V25 
Total clítics datiu 

plural 
0,849 0,681 0,179 0,406 0,973 

1·Valor p igual o inferior al nivell de significació (0,05). 

L'estudi multivariant de les mateixes variables mostra un panorama més detallat 

de les correlacions estadísticament significatives entre les variants que les 

formen i les tres variables independents. Com es pot observar a la Taula 111, 8 

de les 32 variants morfosintàctiques (el 25 %) presenten una correlació 

estadísticament significativa amb la llengua inicial: de Vl 4a, la variant PC + 

anar a + INF (als 12 anys); de V18, si (a les dues edats); de V22, caldre (als 12 

anys); de V23, el + N + aquell (als 12 anys), i les quatre variants de V25 als 12 

anys (i lis + V/ V+ -lis també als 16 anys). Pel que fa a la variable edat, 7 de les 

32 variants morfosintàctiques (el 21,88 %) s'hi mostren correlacionades amb un 
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valor p igual o inferior al nivell de significació: PC + tenir que l de + INF i PC + 

anar a + INF (V14a), poder + INF + PC (V14b), si (V18), tenir que i haver de 

(V22), i aquest + N (V23). Finalment, dues variants morfosintàctiques es 

correlacionen de manera estadísticament significativa amb el sexe dels 

informants: les preguntes obertes (Vl 7) i les construccions condicionals amb la 

conjunció mentre(s) (V18). 

Taula 111. Resultats de les proves de significació estadística per a les variables 
morfosintàctiques de l'estudi multivariant. 

Variable Variant Edat 
Sexe Llengua inicial 

12 anys 16 anys 12 anys 16 anys 
V14al: PC + tenir 

0,00!1' 0,597 0,754 0,739 0,961 
que l de+ INF 

Vl 4a2: PC + haver 
0,080 0,467 0,355 0,397 0,311 

de+ INF 
V14a 

Vl 4a3: PC + poder 
0,129 0,795 0,961 0,628 0,438 

+INF 

Vl4a4: PC+ anar a 
0,0571' 0,175 0,352 0,0361' 0,561 

+INF 

Vl 4b l: tenir que l 
0,109 0,121 0,877 0,192 0,180 

de+ INF + PC 

Vl4b 
Vl4b2: haver de + 

INF + PC 
0,229 0,474 0,595 0,560 0,086 

V14b3: poder+ INF 
0,0171' 0,364 0,834 0,459 0,229 

+ PC 

Total proclisi 0,502 0,727 0,230 0,284 0,129 

V14 Total enclisi 0,071 0,708 0,789 0,158 0,462 

Total doble 0,392 0,882 0,881 0,762 0,183 

Vl 7a: Oberta 0,189 0,536 0,015* 0,777 0,305 
Vl7 

Vl 7b: Tancada 0,069 0,892 0,932 0,098 0,105 

V18b: si 0,0481' 0,235 0,952 0,0341' 0,0471' 

Vl8 
V18c: mentre(s) 0,429 0,0581' 0,151 0,448 0,083 

Vl 8f: a no ser que 0,821 0,157 0,485 0,593 0,246 

Vl8g: en (tot) cas l 0,381 0,901 0,689 0,268 

V22a: tenir que 0,002 1' 0,133 0,520 0,115 0,651 

V22b: haver de 0,015 1' 0,961 0,603 0,073 0,389 
V22 

V22c: tenir de 0,375 0,827 0,589 0,968 0,970 

V22e: caldre 0,672 0,790 0,485 0,0271' 0,519 

V23a: aquest + N 0,0041' 0,139 0,343 0,181 0,308 

V23 
V23b: aquell + N 0,602 0,796 0,128 0,269 0,537 

V23c: el+ N+ 
0,620 0,346 

aquest 
0,545 0,352 0,248 
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V23d: el+ N+ 
aquell 

0,826 0,825 0,862 0,0071' 0,374 

V23e: aquest 0,402 0,932 0,714 0,517 0,241 
V23f: aquell l 0,120 0,506 0,089 0,391 

V23g: (un) + N + 
0,752 0,588 0,835 0,397 0,131 

d'aquests 

V23h: un+ N+ 
d'aquells 

0,792 0,858 0,289 0,685 0,407 

V25a: els hi + V/ V 
+ -els-hi l V + 'ls-hi 0,394 0,109 0,318 0,0541' 0,230 

/V+ -los-hi 

V25b: els + V/ V + 
0,984 0,609 0,411 0,02F 0,156 

V25 -los l V+ 'ls 

V25c: li + V/ V + -
0,215 0,842 0,408 0,023 1' 0,615 

li 

V25d: lis+ V /V+ 
0,142 0,530 0,223 0,0571• 0,0461' 

-lis 
1·Valor p igual o inferior al nivell de significació (0,05). 

En resum, mentre que els resultats de l'estudi univariant mostren que el 

recompte total de Vl 7, V23 i V25 no es correlacionen de forma estadísticament 

significativa amb cap variable independent, els de l'estudi multivariant 

demostren que l'única variable que no presenta cap variant que s'hi correlacioni 

és Vl 4c, que, cal recordar, està formada pels totals de pronoms clítics segons la 

seva posició a les construccions perifràstiques 

6.3.3. Significació estadística de les variables lèxiques 

En darrer lloc, de les tres variables lèxiques incloses a l'estudi univariant, dues 

(el total de referències a colors i el total d'adverbis acabats en -ment) es mostren 

correlacionades de forma estadísticament significativa amb alguna de les 

variables independents. Concretament, com s'observa a la Taula 112, V41 

mostra un valor p de 0,05 al resultat de la prova Kruskal Wallis (és a dir, en 

relació amb la variable independent llengua inicial) per a les dades recollides 

quan els informants tenien aproximadament 16 anys i V45 presenta un valor p 

inferior al nivell de significació a la prova dels rangs amb signe de Wilcoxon (en 

relació amb la variable independent edat). 
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Taula 112. Resultats de les proves de significació estadística per a les variables 
lèxiques de l'estudi univariant. 

Variable Variant Edat 
Sexe Llengua inicial 

12 anys 16 anys 12 anys 16 anys 
Total fenòmens 

0,762 V38 
contacte llengües 

0,281 0,952 0,139 0,990 

V41 Total colors 0,864 0,583 0,940 0,773 0,053 1' 

Total adverbis 
0,000* 0,069 0,426 0,066 V45 0,747 

-ment 

'"Valor p igual o inferior al nivell de significació (0,05). 

Els resultats de l'estudi multivariant (Taula 113) complementen els anteriors i 

mostren que, tot i que el recompte total de la variable Fenòmens de contacte de 

llengües (V38) no presenta correlacions estadísticament significatives amb les 

variables independents, les dades corresponent als 12 anys de la variant Altres 

en realitat estan significativament correlacionades amb la llengua inicial dels 

informants. Aquesta variable independent també es correlaciona de manera 

estadísticament significativa amb les dades de la variable colors corresponents 

als 16 anys. 

Taula 113. Resultats de les proves de significació estadística per a les variables 
lèxiques de l'estudi multivariant. 

Variable Variant Edat 
Sexe Llengua inicial 

12 anys 16 anys 12 anys 16 anys 
V38a: 

0,136 
Importacions 

0,435 0,890 0,800 0,990 

V38b: 
V38 

Híbrids 
0,392 0,825 0,646 0,107 0,688 

V38c:Calcs 0,701 0,418 0,319 0,357 0,523 

V38d: Altres l 0,512 0,825 0,0461' 0,473 

V41a: color 
0,062 0,851 0,951 0,666 0,815 

V41 [blau] 

V41b: [blau] 0,488 0,615 0,785 0,449 0,032'" 
1'Valor p igual o inferior al nivell de significació (0,05). 

Així doncs, si bé de l'estudi univariant se'n desprèn que totes les variables 

lèxiques menys els fenòmens de contacte de llengües (V38) mostren correlacions 

estadísticament significatives amb alguna de les variables independents, l'estudi 

multivariant mostra que una de les variants que formen V38 també presenta un 

valor p significatiu. 



 

Resultats 

Després de resumir l'estudi estadístic exploratori, revisar les relacions entre les 

variables i repassar els resultats de les proves d'anàlisi de significació, ens 

ocupem, finalment, de la caracterització del corpus d'anàlisi a partir de les 

variables dependents de l'estudi. Per fer-ho, ens servim d'una tècnica de mineria 

de dades, els arbres de classificació. 

6.4. Arbres de classificació 

Tot seguit explorem les relacions entre les variables des d'una perspectiva 

complementària a les adoptades fins ara per tal de caracteritzar els informants, 

dividits en grups d'edat, sexe i llengua inicial, a partir de les variables 

lingüístiques de l'estudi. Una de les eines estadístiques que permet dur a terme 

aquest objectiu són els arbres de classificació, un mètode de classificació no 

lineal els resultats del qual són fàcilment interpretables, com s'ha explicat 

anteriorment (5.6.1.2). 

D'entre els diversos mètodes existents per a la creació d'arbres de classificació 

(vegeu Berlanga Silvente, Rubio Hurtado i Vilà Baños, 2013:68; Rokach & 

Maimon, 2015: 77-81), s'ha optat per dos dels mètodes més àmpliament 

utilitzats: CHAID (sigles de l'anglès Chi-square Automatic Interaction Detection, és 

a dir, detecció automàtica d'interaccions mitjançant khi quadrat) i CRT 

(Classification and Regression Trees o arbres de classificació i regressió). El primer 

escull la variable independent o predictora que mostra una interacció més potent 

amb la dependent i fa convergir les categories de cada variable predictora que no 

són significativament diferents de la variable dependent (IBM, 2021). El segon 

divideix les dades en segments segons el criteri que siguin el més homogeni 

possible en relació a la variable dependent (IBM, 2021). En cada cas, s'ha 

seleccionat el mètode que genera un model amb un percentatge de classificació 

correcta més elevat, CRT. 

En primer lloc, ens ocupem dels arbres que caracteritzen les dues edats dels 

informants (12 i 16 anys) segons les variables lingüístiques de l'estudi univariant 

i, tot seguit, segons les de l'estudi multivariant. Com veurem, tots dos tenen una 

profunditat de S nivells per sota del node arrel. La Taula 114 mostra els 

percentatges de classificació correcta de cada categoria de la variable dependent 
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(edat) corresponents al primer d'aquests arbres. L'error estàndard d'aquest 

primer model és de 0,032. 

Taula 114. Taula de classificació de la variable edat amb les dades de l'estudi 
univariant. 

Observat 

12 anys 

16 anys 

Percentatge 
global 

Mètode de creixement: CRT. 

Variable dependent: edat. 

12 anys 

56 

10 

47,8 % 

Predit 

16 anys Percentatge 
correcte 

13 81,2 o/o 

59 85,5 o/o 

52,2 % 83,3 % 

Seguint les segmentacions del node l (costat esquerre), aquest arbre mostra que, 

de l'estudi univariant, la variable que discrimina millor les dues edats en què es 

va entrevistar els informants és el total d'heterorepeticions (V6): la majoria de 

transcripcions que en presenten 4,5 o menys corresponen a l'edat de 12 anys 

(node l), mentre que la majoria de les que en presenten més d'aquest total 

corresponen als 16 anys (node 2). La primera segmentació del node l mostra 

que un total de 0,5 o menys partícules discursives o sea / o sigui (V3i) permet 

identificar la majoria de transcripcions de les proves realitzades quan els 

informants tenien 12 anys (node 3). D'entre les transcripcions que presenten 0,5 

o més realitzacions de V3i, en canvi, aproximadament el mateix nombre 

corresponen a l'edat de 12 i de 16 anys (18 i 17, respectivament), per la qual 

cosa es genera una altra segmentació d'aquest node (el 4). Arribats a aquest 

punt, la variable més útil per discriminar les dades és V3j ( total de pera /però): 

la majoria de les transcripcions que en contenen 18,5 realitzacions o menys 

pertanyen a informants del primer grup d'edat (node 7), mentre que totes les 

que en contenen més corresponen al segon (node 8). A continuació, el node 7 és 

segmentat per la variable V22 (total de perífrasis d'obligació), ja que la majoria 

de les transcripcions que presenten 7,5 perífrasis d'aquest tipus o menys 

pertanyen a la categoria de 16 anys (node 13) i la majoria de les que en 

contenen més de 7,5, pertanyen a la de 12 anys (node 14). Aquest darrer grup 
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de Lranscripcions encara es divideix una vegada més enlre les que conlenen 2,5 

realitzacions de V3c (toral de bueno / be') o menys, la majoria de les quals són 

d'informants de 16 anys (node 15) i les que en presenten més de 2,5, la gran 

majoria de les quals són del grup de 12 anys. 

Figura 114. Arbre de classificació de la variable edat amb les dades de l'estudi 
univariant. 
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Pel que fa a les segmentacions del node 2 (costat dret), aquest primer arbre 

mostra que la majoria de transcripcions del corpus d'anàlisi que contenen més de 

4,5 heterorepeticions corresponen a l'edat de 16 anys (node 2). D'aquestes, les 

que presenten 1,5 adverbis acabats en -ment o menys tenen les mateixes 

probabilitats de correspondre a l'edat de 12 que a la de 16 anys (node 5) i, per 

tant, cal segmentar aquest node per una altra variable per discernir les dues 

categories. La que mostra millors resultats en aquest punt és V22, de manera que 

les transcripcions amb 7,5 perífrasis d'obligació o menys corresponen, en la gran 

majoria, a l'edat de 16 anys (node 9), mentre que les que en tenen més de 7,5 

tenen més probabilitats de correspondre a l'edat de 12 anys (node 10). Quant a 

les transcripcions que tenen més de 1,5 adverbis acabats en -ment (node 6), la 

majoria són de parlants de 16 anys. Finalment, si tenim en compte la variable 

V3i, podem dividir aquestes transcripcions entre les que presenten 0,5 

realitzacions de les partícules o sea l o sigui (node 11), força de les quals (un 60 

%) corresponen a la categoria de 16 anys, i les que en contenen més de 0,5 

(node 12), només un 3,7 % de les quals correspon als 12 anys. 

Per tant, en definitiva, les variables lingüístiques de l'estudi univariant 

seleccionades pel model de classificació com a rellevants per diferenciar entre les 

dues edats analitzades (12 i 16 anys) són el total d'heterorepeticions (V6), de les 

partícules o sea l o sigui (V3í), d'adverbis acabats en -ment (V45), de les 

partícules perol però (V3j), de les perífrasis d'obligació (V22) i de les partícules 

bueno l bé (V3c). 

Tot i que, com hem vist, el percentatge de classificacions correctes assolit pel 

model generat a partir de les dades de l'estudi univariant és molt elevat, l'arbre 

de classificació de la variable edat obtingut a partir de les variables de l'estudi 

multivariant assoleix un percentatge de classificacions correctes superior, del 

85,5 %, com s'observa a la Taula 115. Per tant, l'error estàndard és, també, una 

mica inferior que el de l'anterior model: 0,030. 
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Taula 115. Taula de classificació de la variable edat amb les dades de l'estudi 
multi variant. 

Predit 

Observat 12 anys 16 anys 
Percentatge 

correcte 

12 anys 56 13 81,2 % 

16 anys 7 62 89,9 % 

Percentatge 
45,7 % 54,3 % 85,5 % 

global 

Mètode de creixement: CRT. Variable dependent: edat. 

Figura 115. Arbre de classificació de la variable edat amb les dades de l'estudi 
multi variant. 
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Com a l'arbre de classificació anterior, algunes de les partícules discursives 

juguen un paper destacat a la caracterització de la variable edat segons aquest 

segon arbre, generat amb les dades de l'estudi multivariant. La primera variant 

que s'utilitza per segmentar el node O és, precisament una de les que ja s'havia 

seleccionat a l'arbre anterior, creat a partir de les dades de l'estudi univariant, 

(V3i). Les transcripcions que presenten 0,5 o menys realitzacions de la variant o 

sigui formen el node l, la majoria de casos del qual corresponen a l'edat de 12 

anys. En canvi, les que en presenten més de 0,5 realitzacions es troben al node 2, 

gairebé un 70 % dels casos del qual pertanyen a la categoria de 16 anys. Si 

continuem llegint l'arbre pel costat esquerre, trobem que la segmentació següent 

del node l es fa a través de la variant val de V31: de nou, es diferencia entre les 

transcripcions que en contenen 0,5 o menys (node 3) i les que en contenen més 

(node 4). La majoria (un 86,1 %) de les que es troben al segon grup corresponen 

a l'edat de 16 anys. A continuació, aquest node es segmenta en les transcripcions 

que contenen 2,5 o menys realitzacions de p(er)ò (V3j), que formen el node 9, i 

les que en tenen més realitzacions, que s'agrupen en el node 10. La gran majoria 

de les que es troben al node 9 pertanyen a l'edat de 12 anys, mentre que la 

major part de les del node 10 corresponen als 16 anys. Com que tots dos són 

nodes terminals, podem tornar, arribats a aquest punt, al node 3 i observar que 

està format per la mateixa quantitat de transcripcions corresponents a l'edat de 

12 i de 16 anys. Així, es segmenta una vegada més, ara a través de bueno (V3c), 

en les que contenen 20,5 o menys ocurrències d'aquesta partícula discursiva 

(node 7) i les que en tenen més (node 8). Totes les que en tenen més pertanyen 

al grup dels 16 anys i, per tant, el node 8 és terminal. En canvi, si bé la majoria 

dels casos del node 7 corresponen als 12 anys, aquest node es torna a segmentar 

una darrera vegada. D'una banda, podem discernir les transcripcions que, a més 

de totes les característiques anteriors, tenen dues o menys realitzacions de doncs 

(V3k), la majoria de les quals són de la categoria de 12 anys, i de l'altra banda, 

les que tenen més de dues realitzacions d'aquesta partícula, un 56 % de les quals 

són de la categoria de 16 anys. 

314 



 

Resultats 

Si retornem ara al node 2 i continuem llegint l'arbre pel costat dret, hi observem 

que la variant mitjançant la qual es segmenta per primer cop aquest node és pues 

(V3k): les transcripcions que en presenten 10,5 realitzacions o menys formen el 

node 5 i les que en tenen més, el node 6. Totes les que se situen en aquest últim 

corresponen a l'edat de 12 anys, mentre que la majoria de les que es troben al 

node anterior pertanyen a la de 16 anys. A continuació, es fa servir la variant 

poder + INF + PC (de la variable Vl4b, construccions perifràstiques que 

presenten els pronoms clítics en posició enclítica) per dividir les transcripcions 

en les que en contenen 0,5 o menys (node 11) i les que en presenten més (node 

12). La gran majoria d'aquestes darreres són de l'edat de 16 anys, mentre que al 

node anterior, tot i que també són majoria (amb un 53,8 %), la diferència no és 

tan marcada entre el nombre de casos dels dos grups. Per això, el node 11 es 

divideix entre les transcripcions que contenen 0,5 o menys realitzacions de la 

variant home (V3h), que formen el node terminal 15, i les que en tenen més, que 

s'agrupen en el node 16. La majoria de les que es troben al primer d'aquests 

nodes corresponen a l'edat de 12 anys i la majoria de les que es troben al segon, 

a la de 16 anys. La darrera segmentació d'aquest arbre es fa a través del nombre 

de realitzacions de la variant aquest + N (V23): els casos que en presenten 0,5 o 

menys formen el node 17 i són, en la seva majoria, de l'edat de 12 anys, i els que 

en presenten més de 0,5 realitzacions formen el node 18 i són, en la gran 

majoria d'ocasions, de l'edat de 16 anys. 

Per tant, totes les variants utilitzades en aquest arbre per caracteritzar els dos 

grups d'edat són partícules discursives (V3i2: o sigui, V312: val, V3kl: pues, 

V3cl: bueno, V3j4: p(er)ò, V3k3: doncs i V3h2: home) excepte poder + INF + PC 

(V14b3) i aquest+ N (V23a). 

En segon lloc, observem tot seguit els arbres de classificació que caracteritzen els 

grups de sexe (masculí i femení) del corpus d'anàlisi. Comencem, com en el cas 

anterior, per l'arbre generat a partir de les variables lingüístiques incloses a 

l'estudi univariant. Aquest primer, com els observats fins ara, té una profunditat 

de 5 nivells per sota del node arrel. Com recull la Taula 116, el percentatge de 
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classificacions correctes de la variable sexe gairebé arriba al 80 %. L'error 

estàndard se situa, així, al 0,035. 

Taula 116. Taula de classificació de la variable sexe amb les dades de l'estudi 
univariant. 

Observat 

Masculí 

Femení 

Percentatge 
global 

Mètode de creixement: CRT. 

Variable dependent: sexe. 

Masculí 

55 
21 

55,1 % 

Predit 

Femení 
Percentatge 

correcte 

9 85,9 % 

53 71,6 % 

44,9 % 78,3 % 

Com mostra la Figura 116, la primera segmentació del node O es fa entre les 

transcripcions que presenten 10,5 realitzacions o menys de les perífrasis verbals 

d'obligació (V22) i les que en presenten més. Les primeres formen el node l i 

són, en la majoria de casos, d'informants nois i les segones formen el node 2 i 

són, per contra, en la majoria d'ocasions, d'informants noies. Si ens fixem primer 

en els nodes al costat esquerre de l'arbre, veiem que el node l es divideix, tot 

seguit, entre les transcripcions que presenten 6,5 heterorepeticions (V6) o menys 

(node 3) i les que en contenen més (node 4). La majoria de casos del primer 

corresponen a informants noies i la majoria de casos del segon, a nois. El node 3 

es divideix, de nou, entre el node 7, que conté els casos que presenten 11,5 o 

menys realitzacions de les partícules discursives pues/ doncs (V3k), i el node 8, 

que agrupa els casos amb més de 11,5 realitzacions d'aquesta variable. La 

majoria de transcripcions del node 7 són d'informants nois, a diferència del node 

8, que està format per una majoria de transcripcions d'informants noies. El node 

7 es segmenta en transcripcions amb 10,5 realitzacions o menys de la variable 

pues / doncs (V3k) i aquelles amb més ocurrències d'aquestes partícules. Les 

d'aquest darrer grup (node 14) són totes d'informants nois). En canvi, les del 

node 13 estan més repartides: un 48,7 % són de noies i un 51,3 %, de nois. 

Aquest node es segmenta, finalment, en els nodes 17 i 18. El node 17 conté 

transcripcions amb 0,5 o menys realitzacions de V3i (total del doblet o sea / o 

sigui), la majoria de les quals són de nois, i el node 18 conté aquelles que en 
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tenen més ocurrències, la majoria de les quals són de noies. Arribats a aquest 

punt al final de l'arbre, podem tornar al node 4, encara al costat esquerre del 

gràfic, i observar que s'utilitza la variable V3c (total de bueno / bé) per crear els 

nodes 9 i 10. La majoria de casos inclosos al node 9 corresponen a informants 

nois, mentre que els agrupats al node 10 estan més repartits (els nois hi 

representen el 55,6 % i les noies, el 44,4 %). 

Un cop revisats tots els nodes que es desprenen del node l, si ens situem ara al 

node 2 (costat dret), podem observar les segmentacions que es fan de les 

transcripcions que contenen més de 10,5 realitzacions de V22. La primera és 

mitjançant el total de construccions condicionals (V18): els casos amb 21,5 

realitzacions o menys formen el node S (la gran majoria dels quals són 

d'informants noies) i els que en contenen més realitzacions formen el node 6 (la 

majoria dels quals corresponen a nois), que és terminal. El node S es segmenta a 

través d'una variable que ja s'havia seleccionat al costat esquerre de l'arbre, el 

total d'heterorepeticions (V6). Les transcripcions amb 5,5 realitzacions o menys 

d'aquesta variable formen el node terminal 11 i corresponen totes a informants 

noies. Les transcripcions amb més de 5,5 heterorepeticions, en canvi, formen el 

node 12, una quarta part del qual correspon a informants nois. El nombre 

d'heterorepeticions torna a ser, en aquest punt, el criteri seleccionat per 

segmentar el node 12: les transcripcions amb 8,5 realitzacions o menys 

s'agrupen en el node 15 i les que en presenten més realitzacions, en el node 16. 

Una transcripció de les incloses en el primer d'aquests nodes presenta les 

mateixes probabilitats de correspondre a un noi que a una noia (SO %), mentre 

que una de les que formen el darrer node de l'arbre serà sempre d'una noia. 

En resum, de l'estudi univariant, l'algoritme en selecciona 6 variables per 

caracteritzar els grups de nois i noies: el total de perífrasis verbals d'obligació 

(V22), el d'heterorepeticions (V6), el de construccions condicionals (Vl8) i els 

dels conjunts de partícules discursives pues / doncs (V3k), bueno / bé (V3c) i o 

sea / o sigui (V3i). 
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Figura 116. Arbre de classificació de la variable sexe amb les dades de l'estudi 
univariant. 
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Quanl a l'arbre de classificació de la variable sexe general a partir de les dades 

de l'esmdi multivariant, com s'observa a la Figura 117, té una profunditat de tres 

nivells per sota del node arrel. La Taula 117 mostra que el percentatge de 

classificacions correctes és una mica inferior que l'anterior, però tot i així supera 

cl 70 <!fo. L'error estàndard és del 0,038. 



 

Resultats 

Taula 117. Taula de classificació de la variable sexe amb les dades de l'estudi 
multi variant. 

Observat 

Masculí 

Femení 
Percentatge 

global 

Mètode de creixement: CRT. 

Variable dependent: sexe. 

Masculí 

42 
16 

42% 

Predit 

Femení 
Percentatge 

correcte 
22 65,6 % 

58 78,4 % 

58% 72,5 % 

La primera segmentació que es fa del node O té en compta les realitzacions de la 

variant de V3j p(e)rò: les transcripcions amb un total de 16,5 o menys 

ocurrències, s'agrupen en el node l i les que en presenten més, en el node 2. En 

el primer cas, la majoria (el 53,7 %) corresponen a informants nois i, en el 

segon, la majoria (el 80 %) són d'informants noies. Al segon nivell hi veiem que 

el node l es segmenta a partir de la variant si de V18 i el node 2 a partir de la 

variant aquest + N de V23. Les transcripcions del node l que contenen 22,5 

realitzacions de la conjunció condicional si o menys conformen el node 3, la 

majoria de les quals corresponen a noies, mentre que les que en contenen més 

de 22,5 formen el node terminal 4 i corresponen totes a informants nois. En 

canvi, el llindar de realitzacions de la variant aquest + N utilitzat per segmentar 

el node 2 és força més baix: les transcripcions que en presenten 5,5 ocurrències 

o menys formen el node 5 i les que en contenen més de 5,5, el node 6. La 

distribució dels sexes en aquests dos nodes terminals és inversa, ja que al node 5 

la majoria (el 88 %) de transcripcions provenen d'informants noies, però al node 

6 la majoria (el 60 %) provenen d'informants nois. Retornant al node 3, l'únic 

del segon nivell que no és terminal, veiem que se segmenta en els nodes 7 i 8, 

formats respectivament per una majoria de transcripcions provinents de nois i 

una majoria de transcripcions d'informants noies, mitjançant la variant 

Importacions de V38. El node 7 conté les transcripcions amb 28,5 realitzacions o 

menys i el node 8 les que en tenen més de 28,5 ocurrències. 



l!'dctt, se.>:t' l l!ertgmt iaidal en l'elaboi'adó de pe,:{i!s lingü(sti.:s Joi'ettses ,fhdole.scems en colcdà 

t,',n (lcfinitiv11, les v11riimr.s ck l' cstu(li m11 lti viiriimt sckcd oni1clcs pcT cani ctcrit:ntr 

els grups de sexe del corpus d'anàlisi són p(c)i·ò (V3j3), _ç¡ (V18b), aqucsL + N 

(V23a) i lmportadons (V38a). 

Figura 117. Arbre de classificació de la variable sexe amb les dades de l'esludí 
nudlivariant. 
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Total 30.4 42 Total 39.9 55 
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o.o o ■ Femení 88.0 22 • Femení 40.0 
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En últim lloc, tractem a continuació els dos abres de dassifkació que 

c1in1ctcritzcn els grups de llcng11 a inicia 1. i\q11csrs són cis models am h 

percentatges de classificació correcta més reduïts. El primer, generat a partir de 

l'estudi univélri1mr, élssolcix cl 62,:~ % de dassificélcions cnccrtéldcs, com 

s'observa a la Taula 118. L'error eslàndard, per Lant, se situa en aquesl cas al 

0,041. L'arbre té una profunditat cie 4 nivells sota d node arrel. 
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Resultats 

Taula 118. Taula de classificació de la variable llengua inicial amb les dades de 
l'estudi univariant. 

Observat 

Català 

Castellà 

Català i castellà 

Percentatge 
global 

Mètode de creixement: CRT. 

Variable dependent: Ll. 

Català 

25 

5 

4 

24,6 % 

Predit 

Castellà 
Català i Percentatge 
castellà correcte 

26 3 46,3 % 

55 4 85,9 % 
10 6 30% 

65,9 % 9,4 % 62,3 % 

En aquest arbre, el node O, que mostra la variable dependent llengua inicial, se 

segmenta a través del nombre de construccions condicionals (V18) en el node l, 

que conté les transcripcions amb 14,5 o menys realitzacions d'aquesta variable, i 

el node 2, que conté les que en tenen més de 14,5. El grup de llengua inicial més 

nombrós al primer node és el de castellà (amb un 58,1 %), mentre que, al segon 

node, el grup més nombrós és el de català (amb pràcticament un 54 %). El node 

l és terminal, però el node 2 es divideix en els nodes 3 i 4, segons si el recompte 

d'adverbis acabats en -ment (V45) és igual o inferior a 6,5 (node 3) o superior a 

aquesta xifra (node 4). El node 3 està format principalment per transcripcions 

provinents d'informants catalanoparlants inicials (en un 64 %), mentre que el 

node 4 conté més transcripcions d'informants bilingües inicials ( 46,2%) que dels 

altres dos grups de llengua inicial. D'aquests dos nodes, només el 3 es toma a 

segmentar. Aquesta vegada, mitjançant la variable fenòmens de contacte de 

llengües (V38): les transcripcions que en tenen 53,5 o menys (que són 

majoritàriament de catalanoparlants inicials) s'agrupen al node 5 i les que en 

presenten més de 53,5 (un 47,4 % de les quals provenen de castellanoparlants 

inicials) es troben al node 6. Tots dos es divideixen una darrera vegada a través 

de variables que recullen el total de partícules discursives. En el cas del node 5, 

la següent variable seleccionada és el total de hombre / home (V3h): les 

transcripcions que en presenten 1,5 realitzacions o menys formen el node 7 i les 

que en tenen més realitzacions, el node 8. Tant en el node 7 com en el 8 el grup 

més nombrós és el de catalanoparlants inicials, tot i que al node 8 també és 
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Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfil, lingüútics forenses d'adolescents en català 

l'únic que hi té representació. Pel que fa al node 6, es segmenta un últim cop 

mitjançant la variable total de bueno / bé (V3c): els casos amb 16,5 realitzacions 

o menys formen el node 9 (i provenen tots d'informants castellanoparlants 

inicials), mentre que els casos amb més de 16,S realitzacions composen el node 

10 (un 57 % dels quals provenen de catalanoparlants inicials). 

Així doncs, les variables de l'estudi univariant seleccionades pel model de 

classificació no lineal per caracteritzar la llengua inicial dels informants del 

corpus d'anàlisi són el total de construccions condicionals (V18), d'adverbis 

acabats en -ment (V45), de fenòmens de contacte de llengües (V38) i dels 

conjunts de partícules discursives hombre / home (V3h) i bueno / bé (V3c). 

Figura 118. Arbre de classificació de la variable llengua inicial amb les dades de 
l'estudi univariant. 
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% n 
57.1 8 
28.6 4 
14.3 2 
l O.l 14 



 

Resultats 

En el cas de la llengua inicial, el model assoleix un percentatge de classificació 

correcta més elevat a partir de les dades de l'estudi multivariant. Com es pot 

veure a la Taula 119, en aquest cas es supera el 70 % de classificacions correctes. 

L'error estàndard és del 0,039 i, com s'explica a continuació, l'arbre generat a 

partir d'aquestes dades té una profunditat de 5 nivells per sota del node arrel. 

Taula 119. Taula de classificació de la variable llengua inicial amb les dades de 
l'estudi multivariant. 

Observat 

Català 

Castellà 
Català i castellà 

Percentatge 
global 

Mètode de creixement: CRT. 
Variable dependent: Ll. 

Català Castellà 

36 17 
8 56 

7 8 

37% 58,7 % 

Predit 
Català i Percentatge 
castellà correcte 

l 66,7 % 

o 87,5 % 
5 25 % 

4,3 % 70,3 % 

Com mostra la Figura 119, la primera segmentació del nodel arrel en aquest 

arbre es fa mitjançant una de les variants de V3j, p(er)ò: les transcripcions amb 

2,5 realitzacions o menys formen el node l i la resta es troben al node 2. Al node 

l, el grup de llengua inicial més nombrós és el de castellanoparlants i, al node 2, 

terminal, és el de catalanoparlants. El node l es divideix en un nou nivell de 

nodes. Aquest cop, a través de la variant el + N + aquell (V23), de forma que les 

transcripcions que en presenten 0,5 realitzacions o menys formen el node 3 i les 

que en contenen més realitzacions, el node 4, que és terminal i està format 

majoritàriament (en un 75 %) per transcripcions d'informants amb el català com 

a llengua inicial. El node 3, que conté un 56,5 % de transcripcions provinents de 

castellanoparlants inicials, es divideix entre les transcripcions que inclouen 16,5 

realitzacions o menys de la conjunció condicional si (V18), que formen el node 

5, i les que en tenen més realitzacions, que formen el node 6. El grup de llengua 

inicial més nombrós és diferent en aquests dos nodes: en el node 5, la majoria de 

transcripcions (un 67 %) són de castellanoparlants inicials, mentre que al node 

6, la majoria (un 40,6 %) són de catalanoparlants inicials. El node 5 se segmenta 

en dos nodes terminals diferenciats pel total de realitzacions de vale (V31): el 



 



 

Resultats 

Figura 119. Arbre de classificació de la variable llengua inicial amb les dades de 
l'estudi multival'Íant. 
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F.n aquest apartat hem explorat les relacions entre les variables lingüístiques i 

sociolingüístiques de l'estudi des d'una perspectiva complementària a l'adoptada 

fins ara. En comples de demanar-nos si l'edal, el sexe i la llengua inicial es 

correlacionen amb les variables lingüístiques, els arbres de classificació ens 

aporten informació sobre les característiques lingüístiques més habituals de cada 

grup d'informants. D'aquesta manera, llegint el recorregut que ens porta fins 

" n 
1&7 l 
o.o o 

ª~l ~ 
4.3 6 
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cadascun dels nodes terminals del primer arbre, una de les conclusions que en 

podem extreure és, per exemple, que en el cas que trobéssim a l'atzar una de les 

transcripcions del corpus d'anàlisi amb més de 18,5 realitzacions de V3j, més de 

0,5 de V3i i 4,5 o menys realitzacions de V6, podríem estar segurs que pertany a 

l'edat de 16 anys, perquè seria una de les que formen el node 8 de l'arbre que 

caracteritza els grups d'edat a partir de les dades de l'estudi univariant. 

D'aquesta manera, cada node dels arbres que hem obtingut ens aporta 

informació sobre la probabilitat que una transcripció qualsevol de les que formen 

el corpus d'anàlisi provingui d'un informant de 12 o 16 anys, noi o noia i amb el 

català, el castellà o totes dues llengües com a inicials segons el nombre de 

realitzacions de les variables i variants seleccionades pels models de classificació. 

6.5. Anàlisis estadístiques: síntesi 

En definitiva, en aquest capítol, hem pogut observar que les variables analitzades 

al corpus mantenen diverses relacions entre elles. Els resultats de l'estudi 

estadístic descriptiu mostren, d'una banda, que la variable amb medianes de 

realització més elevades a tot el corpus d'anàlisi és la dels fenòmens de contacte 

de llengües (V38) i, especialment, les importacions (V38a), amb valors superiors 

a les 40 realitzacions en grups com els de les noies catalanoparlants i 

castellanoparlants inicials o els nois bilingües inicials als 16 anys. D'altra banda, 

també hem observat que alguns grups d'informants bilingües presenten 

medianes força diferents de les de la resta d'informants del corpus en diverses 

variables. Més concretament, els nois bilingües inicials mostren, als 12 anys, 

valors més elevats que la resta de grups en certes variables variants 

pragmàtiques (com V3il o V312), morfosintàctiques (com V22a) i lèxiques 

(V4lb). Pel que fa les noies bilingües inicials a la mateixa edat, hem comprovat 

que presenten medianes de realització inferiors que altres grups en variables i 

variants pragmàtiques com V3cl, morfosintàctiques (V23) i lèxiques (V38). Als 

16 anys, tant els nois com les noies d'aquest grup de llengua inicial presenten 

medianes superiors a altres grups d'informants en variables i variants 

pragmàtiques (per exemple, V3k3), morfosintàctiques (TV14a, V22a) i també 

lèxiques (V45). 



 

Resultats 

Quant als resultats de l'Anàlisi de Components Principals, l'edat és la variable 

independent que, segons els gràfics de saturacions als components rotats de 

l'estudi multivariant, es correlaciona clarament amb més variants lingüístiques 

(quinze), seguida a certa distància pel sexe (amb cinc) i la llengua inicial (amb 

només tres variants). Així doncs, aquests resultats indiquen que, de les 19 

variables incloses a l'estudi multivariant, quinze (és a dir, un 78,95 %) estan 

formades per alguna variant que, aparentment, podria correlacionar-se de 

manera estadísticament significativa amb l'edat, cl sexe i/o la llengua inicial dels 

informants (les que apareixen a la Figura 120). 

Figura 120. Variants de l'estudi multivariant que es correlacionen amb les 
variables independents segons l'Anàlisi de Components Principals. 
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També hem observat els resultats de les proves de significació estadística. Com 

hem comprovHt, deu de les 18 variables de l'estudi univariant (el 55,56 %,) i 31 

de les 64 variants (un 48,44 %) de l'estudi multivariant mostren una relació 

estadísticamenl signi11cat.iva amb una o dues variables independents. Només un 

dels factors dependents de tot l'estudi (la variant V3j4: p(er)ò) ha retornat valors 

p per sota de 0,05 a les tres proves i manté, per tant, relacions estadísticament 

significatives amb totes tres variables indepenc.lents alhora. 
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Com resumeix a continuació la Taula 120, les variables i variants per a les quals 

s'ha trobat una relació estadísticament significativa amb l'edat dels informants 

són la partícula discursiva a ve(u)re (V3b3) i el recompte total de V3b; bueno 

(V3cl) i el total de V3c; home (V3h2) i el total de V3h; o sea (V3il), o sigui 

(V3i2) i el total de V3i; p(e)rò (V3j3), p(er)ò (V3j4) i el total de V3j; les variants 

pos (V3k2), val (V312) i d'acord (V313); el total d'heterorepeticions (V6); la 

posició proclítica dels pronoms febles que precedeixen les perífrasis verbals 

d'infinitiu tenir que i tenir de (V14al) i anar a (Vl4a4), així com la posició 

enclítica amb poder + infinitiu (V14b3); la conjunció condicional si (V18b) i el 

recompte de construccions condicionals (V18); les perífrasis verbals d'obligació 

tenir que (V22a) i haver de (V22b) seguits d'infinitiu; el determinant demostratiu 

aquest (i formes flexionades) abans de substantiu (V23a), i el total d'adverbis 

acabats en -ment (V45). De forma semblant, les variables i variants que 

presenten una relació significativa amb el sexe dels informants són les partícules 

discursives a ver (V3bl) i a ve(u)re (V3b3), a més del recompte de V3b; les 

variants després (V3f2) i p(er)ò (V3j4); el recompte d'heterorepeticions (V6); el 

nombre de preguntes obertes (Vl 7a); la conjunció condicional mentre(s) (V18c), 

i el total de perífrasis verbals d'obligació (V22). Finalment, les variables i 

variants que es mostren correlacionades amb la llengua inicial segons els 

resultats de les proves estadístiques són home (V3h2) i el total de V3h; o sea 

(V3il) i o sigui (V3i2); p(er)ò (V3j4); bona tarda (VSc) i hola bon dia (VSd); la 

posició proclítica dels pronoms amb anar a + infinitiu (Vl4a4); la conjunció si 

(V18b) i el total de construccions condicionals (V18); la perífrasi verbal caldre 

+infinitiu (V22e); els sintagmes demostratius del tipus el (i formes flexionades) 

+ substantiu + aquell (i formes flexionades) (V23d); els pronoms clítics de datiu 

plural els hi (V25a), els (V25b), li (V2Sc) i lis (V25d), independentment de la 

posició en què apareixen; els fenòmens de contacte de llengües que agrupa la 

variant Altres (V38d), i les referències simples a colors (V41b), així com el 

recompte total de mencions a colors (V41). 
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(V22), el d'heterorepeticions (V6), el de construccions condicionals (V18) i els 

dels conjunts de partícules discursives pues / doncs (V3k), bueno / bé (V3c) i o 

sea / o sigui (V3i). 

Quant a la variable llengua inicial, el model amb un percentatge de classificació 

correcta més alt (del 70,3 %) correspon a l'obtingut a partir de l'estudi 

multivariant, del qual l'algoritme n'ha seleccionat les variants p(er)ò (V3j4), el + 

N + aquell (V23d), si (V18b), vale (V311), aquest + N (V23a), tenir que/ de + 

INF + PC (V14bl), aquest (V23e) com a més rellevants per a la caracterització 

dels catalanoparlants, castellanoparlants i bilingües inicials. 
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aplicacions principals d'aquesta investigació i dels resultats de les anàlisis que 

hem realitzat. 

7.1. Discussió dels resultats de les variables pragmàtiques 

Segons la bibliografia sobre les diferències en el comportament interacciona! 

prototípic d'homes i dones i, donat el disseny de les variables etiquetades com a 

V3, l'objectiu de les quals és comptabilitzar formes equivalents de partícules 

discursives utilitzades en varietats col·loquials de la llengua, s'esperava que les 

variables que recullen els doblets de partícules discursives mostressin 

correlacions estadísticament significatives amb el sexe i la llengua inicial dels 

informants. Quant a les altres dues variables pragmàtiques, les fórmules 

d'obertura de la interacció (VS) i el total d'heterorepeticions (V6), s'esperava que 

en mostressin amb l'edat, ja que podrien reflectir habilitats pragmàtiques que es 

desenvolupen a l'adolescència, i, en el cas de V5, també amb la llengua inicial. 

Abans d'endinsar-nos en la interpretació dels resultats de les variables 

pragmàtiques, però, val a dir que estudis previs sobre la influència lèxica del 

contacte entre el castellà i el català a la parla de la població en edat escolar 

també han detectat l'ús de les partícules discursives castellanes analitzades aquí 

com a V3. En aquest sentit, destaquen els estudis de Vila i Moreno (1996) i 

Galindo Solé (2006), ja que tots dos llisten gairebé totes les formes castellanes 

que tractem a continuació (amb l'excepció de a ver) com a interferències 

lèxiques identificades als seus corpus. El primer estudi utilitza mostres 

obtingudes entre 1991 i 1992 d'alumnes de 10-11 anys i 13-14 anys de Santa 

Coloma de Gramenet, mentre que el segon analitza les pràctiques lingüístiques 

d'alumnes d'll-12 anys de 52 escoles catalanes a l'hora d'esbarjo. De fet, 

partícules com bueno, pera, pues o vale són alguns dels fenòmens lèxics de 

contacte de llengües més freqüents en aquests estudis (Vila i Moreno, 1996: 419; 

Galindo Solé, 2006: 453-455). 
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7.1.1. Doblets de partícules discursives: V3b a ver/ a veure 

Com vèiem anteriorment a les taules 25 i 26 de l'apartat 5.6, les partícules 

discursives a ver i a veure, juntament amb les variants a ve(u)re i aviam, 

comptabilitzen un total de 250 realitzacions al corpus d'anàlisi. Ara bé, la 

distribució de les quatre variants és força desigual. Mentre que a ver i aviam 

presenten uns totals de 12 i 11 realitzacions, respectivament, a veure i a ve(u)re 

arriben a 45 i 182 aparicions. Tot i que caldria una anàlisi més detallada dels 

usos que es fan d'aquestes partícules al corpus per tal de confirmar-la, una 

possible explicació d'aquestes diferències en la freqüència d'aparició de les 

diverses variants es podria relacionar amb els graus de gramaticalització de les 

formes que hem observat al corpus, ja que, segons el contínuum que proposen 

Cuenca i Marín (2000: 235), aviam presentaria un grau de gramaticalització més 

avançat que a veure (o a ve(u)re) i a ver. 

De les correlacions que s'esperava identificar entre les variables independents i 

V3b (sexe i llengua inicial), s'ha pogut corroborar que les diferències en l'ús 

d'aquestes partícules discursives entre els nois i les noies del corpus són 

estadísticament significatives. Concretament, si ens fixem en el total de V3b, són 

les noies les que en fan un ús més elevat, com mostra la Taula 121. Les dades de 

les dues variants que també mostren valors de significació menors a 0,05 en 

relació a la variable sexe indiquen que les noies produeixen més realitzacions de 

la forma a ver (V3bl) als 16 anys i de la variant a ve(u)re (V3b3) als 12 anys. En 

efecte, tan sols en el cas de la variant aviam (V3b4) trobem valors més elevats en 

els grups dels nois que en els de les noies. 

Aquests resultats, per tant, divergeixen del que sabem sobre una construcció 

semànticament propera a les que recull V3b, vamos a ver. De fet, autores com 

Cuenca i Marín (200: 216), Montolío i Unamuno (2001: 195) i Gonzalez-Sanz 

(2017) expliquen que la partícula castellana a ver s'hauria originat a partir de 

vamos a ver. Segons Gonzalez-Sanz (2017: 234), sembla que aquesta construcció 

és utilitzada "mayoritariamente por participantes masculinos, lo que podría estar 

relacionado con un intento del hablante por alcanzar el poder en la interacción 

(Llorente, 1996: 128)". 
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Això no obstant, els resultats obtinguts no ofereixen una comprensió de l'ús que 

fan els informants d'aquestes partícules discursives, per la qual cosa seria 

interessant complementar els resultats que ens ocupen amb aproximacions 

qualitatives com les adoptades en estudis previs. Per exemple, Montolío i 

Unamuno (2001) estudien a ver i a veure (enteses com a formes "idèntiques" en 

ús i significat, 2001: 193) en interaccions entre alumnat i professorat i afirmen 

que "the use of this particle in these conversational situations not only 

expresses linguistic-procedural information - the natural territory of discourse 

markers - but also sociolinguistic information; that is to say, it specifies which 

speaker is controling [sic] the conversation" (Montolío i Unamuno, 2001: 194). 

A més, en el seu estudi de la partícula a ver en un corpus de tertúlies televisades, 

Gonzalez-Sanz (2017: 236) apunta, que a ver té usos diferents en contextos 

monologals i dialogats i, quant als darrers, distingeix entre el pla modal (en què 

"mitiga la fuerza ilocutiva del acto de habla y manifiesta un valor modal de 

deseo") i l'interactiu (en el qual "funciona bien como marca introductora de 

intervenciones, bien como mecanismo de distribución del turno de habla"). 

7.1.2. Doblets de partícules discursives: V3c bueno / bé 

Els resultats globals de V3c demostren que bueno és molt més freqüent al corpus 

d'anàlisi que bé, ja que el total de realitzacions de cada variant és de 2.106 i 19, 

respectivament. Aquests resultats sobre l'alta freqüència de bueno s'alineen amb 

l'estudi previ d'aquestes dues partícules d'Espuny (1998), Gonzalez (1998) i Vila 

i Moreno (1998). Si bé totes dues partícules comparteixen la majoria de funcions 

pragmàtiques que duen a terme, es diferencien en els contextos en què són 

utilitzades, ja que bueno "es troba, normalment, dins un discurs de to intimista, 

personal i familiar", a diferència de bé, marcadament formal (Gonzalez, 1998: 

254). 

L'exploració del corpus de 16 textos descrit a Tomàs i Pallejà (1998) li permet a 

Gonzalez (1998) confirmar les tres hipòtesis de les quals parteix: que les 

funcions del marcador anglès well coincideixen, a grans trets, amb les de bueno i 

bé; que el propòsit comunicatiu i el grau de formalitat són els factors que 

expliquen la freqüència de bueno i bé als textos, i que els textos interactius i 



 

Discussió dels resultats 

informals presenten moltes més realitzacions de bueno que no de bé. Les dues 

darreres també expliquen les nostres dades. Malgrat que la situació comunicativa 

a la qual corresponen aquestes últimes és una prova acadèmica, la dinàmica de 

joc de rol proposada als informants fa que, en realitat, les converses que 

mantenen amb les entrevistadores conformin textos interactius i més aviat 

informals. Així doncs, tot i que saben que l'objectiu de l'activitat és avaluar la 

seva competència lingüística, els informants adopten un estil comunicatiu 

col·loquial que propicia l'ús de partícules discursives no normatives com bueno 

(cf. Gonzalez, 1998: 249). I ho fan, a jutjar pels resultats de les proves de 

significació estadística, independentment dels seus sexe i llengua inicial. En 

aquest sentit, els resultats obtinguts per a aquesta variable reforcen l'afirmació 

que, almenys en aquest cas, el coneixement de les recomanacions lingüístiques 

no influeixen en els elements lingüístics utilitzats per molts parlants: 

"La normativa de la llengua, en aquest cas la catalana, ens dóna unes pautes a 

seguir: bé és la forma «correcta», el que s'ha de dir, no bueno. La realitat, però, 

ens demostra que una quantitat considerable de parlants utilitza la segona forma 

en lloc de la primera, particularment en textos orals espontanis, interactius i 

informals. [ ... ] Ens trobem amb casos en què el parlant és totalment conscient de 

la normativa de la llengua i, malgrat tot, al llarg del seu discurs utilitza molts 

més cops bueno que no pas bé." (Gonzalez, 1998: 24 7). 

Com hem observat anteriorment, tan sols la prova estadística corresponent a la 

variable edat ha retornat valors p significatius per a bueno (V3cl) i per al total 

de V3c. La Taula 122 mostra que els parlants fan més realitzacions de V3cl a 

l'edat de 16 anys que a la de 12 i que, amb el temps, les de bé disminueixen, si 

bé no de forma estadísticament significativa. 
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en l'ús de bueno queda fora de l'abast d'aquest estudi i requeriria una anàlisi 

qualitativa de les dades. 

El que sí que permeten fer els resultats de V3c és servir de referència per a 

anàlisis de mostres comparables a les observades aquí. De manera que, en el cas 

que un parlant desconegut produís, en una interacció de característiques 

semblants a les analitzades, un nombre elevat de bueno, podria entendre's com 

un indicador d'una edat més pròxima als 16 que als 12 anys. 

7.1.3. Doblets de partícules discursives: V3f después / després 

Com vèiem a l'apartat 5.6, el total d'aparicions de V3f al corpus d'anàlisi és de 

502 realitzacions, 29 de les quals corresponen a después (V3fl) i les altres 473 a 

després (V3f2). Ara bé, fins on arriba el nostre coneixement, no disposem de 

treballs previs que permetin, d'entrada, afirmar que aquests resultats són o no 

esperables més enllà de constatar que la variant genuïna en la llengua en què es 

realitzava la prova interactiva, el català, (és a dir, després) és més freqüent que la 

originada pel contacte amb el castellà (después). El treball d'Espuny (1998), 

però, mostra que el nostre no és el primer corpus oral en el qual després alterna 

amb después, si bé el que analitza aquesta autora prové de parlants adults. 

De fet, en comparació a altres partícules discursives, el volum de treballs que 

s'ocupen de després (o después) és més limitat. No obstant això, destaca un 

primer grup d'estudis, d'orientació més aviat teòrica, que tracten aquesta 

partícula. En efecte, después s'ha inclòs com a ordenador o estructurador de la 

informació en diverses obres sobre partícules discursives, inclosos el capítol 

sobre marcadors del discurs de Martín Zorraquino i Portolés Lazaro a la 

Gramcí.tica descriptiva de la lengua española (1999: 4086) o l'obra de Landone 

(2009: 122 i 144) sobre aquests elements i la seva relació amb la cortesia verbal. 

En la mateixa línia, Borja i Sanz (2009: 121) inclou després a la seva proposta de 

classificació dels marcadors discursius en català, a la categoria d'ordenadors del 

discurs i, específicament, a la de marcadors de continuïtat. 

339 



x̄ x̄ x̄ x̄

x̄ x̄ x̄ x̄



 

 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

Aquests resultats contradiuen els d'estudis anteriors (com el de Martín 

Zorraquino, 1991, sobre Saragossa o el de Hernandez Cabrera, 2015, sobre Las 

Palmas de Gran Canaria), en els quals aquesta partícula és més utilitzada per 

dones de més edat. En un treball posterior, Ruiz Gonzalez (2021) se centra en 

una de les funcions pragmàtiques de la partícula hombre, la de reformulació, i 

constata que existeixen relacions estadísticament significatives entre el nombre 

de realitzacions d'aquesta funció i l'edat i el nivell d'estudis al corpus de 

Granada. 

També comptem amb estudis centrats exclusivament en el funcionament 

pragmàtic d'aquesta partícula. Briz (2012) identifica una correlació entre les 

diverses funcions que realitza i la seva posició (inicial, final o aïllada). Cuenca i 

Torres (2008) també analitzen la posició i les funcions de la partícula discursiva, 

però consideren hombre juntament amb la seva contrapartida catalana home, així 

com mujer i dona. Mentre que les darreres autores argumenten que 

hombre/home i mujer/dona són, al capdevall, la mateixa partícula, per a Briz 

(2012: 53) es tracta de partícules similars, però d'ús i distribució diferents. A 

més dels contextuals, un dels factors que sovint s'ha utilitzat per discernir entre 

les nombroses funcions que pot dur a terme, és el contorn entonatiu amb què es 

realitza (cf. Hidalgo, 2015). En general, des d'una perspectiva teòrica, s'ha 

catalogat hombre com una partícula reactiva, de control del contacte i 

enfocadora de l'alteritat, ja que s'orienta cap a les relacions entre els 

interlocutors (Briz, 2012: 28). 

Com vèiem al capítol anterior (subapartat 6.3.1), les proves de significació 

estadística per a la variable V3h i les seves variants mostren resultats 

significatius quant a l'edat i la llengua inicial (a les dades de 16 anys), tant per al 

total d'ocurrències de V3h com per a la variant home (V3h2). Així doncs, com als 

estudis de Ruiz Gonzalez (2019, 2021) i malgrat la bibliografia sobre els rols 

interaccionals que típicament assumeixen homes i dones (punt A del subapartat 

5.3.2.3.1), el sexe no resulta rellevant per explicar l'ús que fan els informants 

d'aquesta partícula discursiva, a diferència de l'edat. Com mostra la Taula 124, 

la freqüència de V3h i V3h2 incrementa entre els 12 i els 16 anys alhora que, 
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En molts d'ells, els autors assenyalen l'elevada freqüència amb què els parlants 

se serveixen de les partícules o sea i o sigui (per exemple, vegeu Bach, 2002: 

115). Tant és així que, segons Casado Velarde (1991: 90-91), nombrosos 

acadèmics de la llengua castellana es van mostrar contraris a l'"abús" de o sea 

com a mot crossa o omplidor (en el sentit de Gonzalez, 2001). Aquestes 

observacions contrasten, però, amb les més recents de Ruiz-Gonzalez (2018: 

194), que podrien indicar un canvi en curs cap a la reducció de l'ús d'aquesta 

partícula, potser en favor d'altres com en plan: 

"Como muletilla, sin embargo, hemos podido comprobar que su uso no es tan 

excesivo como apuntaban algunos autores hace unas décadas, sina que, mas 

bien, es poca o nada relevante. [ ... ] Por lo que vemos, los jóvenes de este sigla lo 

usan en menor proporción, lo que podría mostrar una inversión en la tendencia 

a su empleo y una posible reducción de la significación de o sea en la oralidad 

dentro de unos años." 

Com passa en altres àmbits de la recerca en pragmàtica, un repàs de diversos 

treballs que s'ocupen de les funcions comunicatives de o sea i o sigui palesa que 

autors diferents han utilitzat denominacions i classificacions també diverses. A 

tall d'exemple, s'ha observat que Bach (2001, 2002) etiqueta o sigui com un 

connector reformulatiu perifràstic i proposa una tipologia en què el classifica com 

a connector de reformulació expansiona[ (Bach, 2002), mentre que Briz (2001: 

294) en parla en termes de connector metadiscursiu (cf. Casado Velarde, 1991: 

96). Tot i així, els acadèmics coincideixen a assenyalar que o sea (i o sigui) 

vinculen dos elements discursius i solen establir entre ells una relació 

d'equivalència. 

Des d'una aproximació relacionada amb la comentada fins ara, si bé contrastiva, 

comptem també amb alguns estudis que tracten les funcions d'aquestes 

partícules en diverses llengües alhora. Així doncs, Cuenca (2003) i Cuenca i 

Bach (2007), d'una banda, analitzen les característiques d'un seguit de 

marcadors reformulatius (inclòs o sigui) en anglès, castellà i català. De l'altra, 

Brumme i Schmid (2018) estudien tres partícules discursives (entre les quals es 
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troba o sigui) en català en contrast amb altres llengües romàniques (francès, 

italià, castellà i romanès). 

Darrerament, també han aparegut investigacions més directament vinculades als 

nostres objectius, ja que, a més dels diversos significats que pren o sea en la 

interacció, també n'estudien la seva relació amb variables sociolingüístiques. De 

moment, fins on arriba el nostre coneixement, no sembla que s'hagi donat el 

mateix interès per la forma catalana o sigui. D'aquesta manera, destaquen tres 

treballs sobre o sea a ciutats castellanoparlants diferents: Hernandez (2016) a la 

colombiana Medellín, San Martín Núñez (2017) a Santiago de Xile i Ruiz

Gonzalez (2018) a la Granada peninsular. 

Els resultats de l'estudi d'Hernandez (2016), tot i que merament descriptius (en 

el sentit que no s'hi realitzen proves de significació estadística per evaluar les 

relacions entre les variables) s'alineen amb les tendències en relació a la 

mecànica conversacional indicades anteriorment (a l'apartat 2.3.1.3), s1 

considerem l'ús de marcadors discursius (i, específicament, de o sea) com a part 

de la «feina» per mantenir la conversa que, segons la bibliografia, tendeixen més 

a dur a terme les dones que els homes. La majoria (un 62,2 %) de les 

realitzacions de la partícula discursiva identificades al corpus (una mostra 

d'entrevistes semidirigides amb 101 parlants de sexe, edat, nivell educatiu i 

classe socioeconòmica diferents) corresponen a informants dones (Hernandez, 

2016: 307). 

Pel que fa la resta de variables, dels tres grups de nivell educatiu que s'analitzen, 

el que fa més ús de la partícula o sea és el superior (amb un 41,7 o/o del total de 

realitzacions), el grup d'edat que més l'utilitza és el de 35 a 55 anys (amb un 35 

%) i la classe social que mostra una freqüència més elevada és la mitjana (amb 

un 50,3 %), seguida de la popular (amb un 38,1 %) i a força distància de la 

mitjana alta (que fa un 11,6 o/o de les realitzacions). En definitiva, a Hernandez 

(2016), són les dones de 35 a 55 anys, classe socioeconòmica mitjana i nivell 

d'educació elevat les que fan més ús de o sea. 
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Quant a Santiago de Xile, San Martín Núñez (2017) tracta tres partícules 

discursives que s'hi utilitzen per a la reformulació (o sea, onda i digamos, per 

ordre de freqüència). Tots tres són més usats, de forma estadísticament 

significativa, per informants de nivell socioeconòmic mitjà alt (el més elevat dels 

considerats). En canvi, els resultats de les variables sexe i edat no mostren 

diferències estadísticament significatives. Tot i així, les tendències observades 

són que les dones en fan lleugerament més ús que els homes i que els informants 

que més l'utilitzen tenen entre 20 i 34 anys (seguits pels d'entre 35 i 55 i, a més 

distància, pels de 55 o més). 

Per últim, Ruiz-Gonzalez (2018) estudia els usos de o sea a una mostra de 54 

informants de Granada obtinguda en el marc del projecte de recerca PRESEEA. 

Els resultats d'aquest treball són diferents als dels dos anteriors. En primer lloc, 

si bé els informants de nivell mitjà són els que més utilitzen aquesta partícula 

(amb un 41,1 % de les realitzacions), el grup de nivell educatiu que menys 

l'empra és el baix (amb un 18,8 % de les realitzacions). En segon lloc, la 

generació més jove (de 19 a 34 anys) és la que en fa un ús més baix (amb 28,5 

% del total de realitzacions) i la segona generació (formada per informants 

d'entre 35 i 54 anys) la que l'utilitza més (amb el 40,2 % de realitzacions). En 

tercer lloc, són els homes els que produeixen la majoria (el 65,4 %) de les 

ocurrències, a diferència dels estudis anteriors. Això no obstant, no s'indica si es 

van dur a terme proves de significació estadística per a les correlacions 

bivariables entre cadascun d'aquests factors i l'ús de o sea, com sí que es va fer 

per a la relació de l'ús de la partícula amb les variables sexe i nivell educatiu (no 

significativa), edat i nivell d'estudis (significativa: a la segona generació, a 

diferència de les altres, els informants amb nivells d'estudis superior i baix fan 

més ús de o sea que els de nivell mitjà) i edat i sexe (significativa: en els homes, 

però no tant en les dones, l'ús de o sea és més gran a la segona generació). 

En resum, els estudis sociolingüístics previs sobre o sea han correlacionat l'ús 

d'aquesta partícula amb els nivells socioeconòmic i educatiu, el sexe i l'edat dels 

parlants de diverses regions. Com hem vist al capítol anterior, els resultats de les 

proves estadístiques realitzades en el nostre estudi mostren diferències 
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7.1.6. Doblets de partícules discursives: V3j pera/ però 

El recompte del total d'aparicions al corpus d'anàlisi de la variable V3j (1. 791, 

com vèiem a l'apartat 5.6) es reparteixen de manera desigual entre les quatre 

variants utilitzades pels parlants. La gran majoria (1.551) corresponen a p(e)rò 

(V3j3), seguida de p(er)ò (amb 141 realitzacions) i pera (amb 86) i, finalment, 

la variant menys freqüent és però (amb només 13 realitzacions). Per dotar de 

significat aquests resultats globals i els descrits al capítol anterior, ens ocupem a 

continuació dels estudis previs disponibles sobre aquestes partícules. 

Com hem exposat al capítol sobre els aspectes metodològics (i concretament al 

subapartat 5.5.1), pera és una de les partícules discursives incloses en aquest 

estudi que no apareix al DPDE. Tot i això, sí que hi trobem la partícula empera, 

que funciona de manera semblant, i la revisió bibliogràfica mostra que, si bé 

tradicionalment s'ha considerat pera l però una conjunció adversativa (GEIEC, 

2021c; GRAE, 2009: 2450), també se l'ha classificat com a connector (Fuentes 

Rodríguez, 1998; Bach Martorell, 2002: 108), marcador d'argumentació 

(Berenguer, 1995: 111), marcador del discurs (Borja i Sanz, 2009: 121; 

Perdomo Carmona, 2020: 99), partícula modal (Vercher García, 2003: 1026) i 

partícula discursiva (Borreguera Zuloaga, 2017). Aquests i altres autors en 

subratllen la diversitat de funcions pragmàtiques que realitza en contextos 

interaccionals, on no només enllaça fragments oracionals entre si, sinó també 

discursius i, fins i tot, fets extralingüístics amb torns de paraula (per exemple, un 

parlant pot reaccionar al fet que un altre individu es posi a menjar amb «Però si 

acabes de dir que no tenies gana!»; cf. Garachana Camarero, 2014). A l'estudi 

preliminar del corpus d'anàlisi, vam identificar usos de pera / però que 

aparentment compleixen els tres requisits descrits al subapartat 5.5.1 necessaris 

per incorporar partícules al DPDE, especialment el primer, ja que tenen 

clarament un valor interaccional o de connexió argumentativa, com es desprèn 

dels exemples següents. 
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Figura 121. Exemples en què V3j connecta elements discursius a nivell inferencial. 

Exemple l. 
ENT: 

L000lQCI: 

Exemple 2. 
ENT: 
L0006SCI: 

Exemple 3. 
ENT: 
M0718QCI: 

però això salta 
no/ 
sí però tenques això i ja està_ 

i no estaria ni tri:st 
bueno p(e)rò si després el nen va jugant am(b) ell jo crec que: 
al final s'hi acabaria acostumant 

saps si es pot es pot tocar:/ 
sí sí 
es pot tocar_ 
p(e)rò té un tacte:_ 
e es pot tocar p(e)rò no molt_ 

En definitiva, el repàs bibliogràfic mostra, sens dubte, que la classificació de però 

com a partícula discursiva és controvertida. Mostra d'aquest fet, per exemple, és 

que no la tracten estudis que s'ocupen de descriure la distribució i usos de 

diverses partícules a una comunitat de parla concreta, com Toniolo i Zurita 

(2014) sobre la Córdoba argentina o Santana (2015) sobre la Sevilla espanyola. 

Ara bé, altres autors, com Vercher García (2003: 1029) la tracten com una 

partícula més i fins i tot n'han afirmat que és una de les més freqüents en 

castellà (vegeu també Poblete, 1998). 

Així doncs, sembla que aquestes dificultats a l'hora de classificar alguns usos de 

pera / però han derivat en una manca d'estudis variacionistes sobre aquesta 

partícula, ja que no hem trobat treballs que tractin la relació entre aquests 

elements i variables com l'edat, el sexe o el nivell d'instrucció dels parlants ni en 

castellà ni en català, a diferència d'altres elements que també formen part de V3. 

Els resultats de les anàlisis de significació estadística dutes a terme en la nostra 

investigació contribueixen a pal·liar aquesta manca, malgrat que en el futur 

caldria complementar-les amb anàlisis qualitatives dels diversos usos de pera/ 

però que fan els informants. 
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D'altra banda, la revisió dels estudis previs sobre els fenòmens de contacte de 

llengües en mostres de parla d'informants en edat escolar a Catalunya i, 

especialment, dels treballs de Galindo Solé (2006: 170) i Sendra i Rovira (2012: 

24) han subratllat la possibilitat que la variant pera estigui condicionada per una 

variable que no considerem en aquest estudi, la població. En efecte, la 

comprovació dels resultats mostra que, de les 86 realitzacions totals de pera, 

només una correspon a un informant de Manlleu, mentre que la resta són 

produïdes per informants de Mataró. Aquest fet s'alinea amb l'explicació que 

proposa Galindo Solé (2006: 170) a l'aparició de pero més baixa al seu corpus 

que al de Vila i Moreno (1996), el fet que aquesta forma seria "un tret gairebé 

exclusiu de Barcelona i la seva àrea d'influència". Per tant, els resultats apunten 

que serà interessant considerar les possibles particularitats subdialectals 

relacionades amb aquesta variable en investigacions futures. 

Com hem vist anteriorment, els resultats indiquen que el total d'ocurrències de 

V3j, la variant p(e)rò (V3j3) i la variant p(er)ò (V3j4) mostren diferències 

estadísticament significatives a les dues edats analitzades. Com es pot observar a 

la Taula 126, el total de realitzacions per a cadascun d'aquests factors augmenta 

amb l'edat amb l'única excepció de p(er)ò en el grup de noies catalanoparlants 

inicials. A més, aquesta darrera variant també mostra resultats estadísticament 

significatius per sexe als 12 anys (de manera que els nois en fan més 

realitzacions que les noies) i per llengua inicial a les dues edats (en què els 

catalanoparlants inicials són el grup que l'utilitza amb més freqüència). Així 

doncs, les subhipòtesis sobre les possibles correlacions entre aquest doblet de 

partícules discursives i el sexe i la llengua inicial dels informants es confirmen i, 

a més, els resultats es mostren significatius també per a la variable edat. 
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De forma complementària, també comptem amb un bon nombre de treballs que 

se centren en l'estudi de l'estratificació sociolingüística de pues. A continuació en 

resumim tres dels més rellevants per al nostre estudi. 

En primer lloc, Manni i San Martín (2021) s'ocupen de pues i la variant poa 120 

entrevistes amb parlants de més de 20 anys de Santiago de Xile, distribuïts per 

edat, sexe i grup socioeconòmic. Hi troben una freqüència molt més elevada de 

po que de pues. Pel que fa a l'edat, mentre que po és més utilitzat pels parlants 

d'entre 20 i 34 anys (amb un 42,2 % de les realitzacions), pues és més freqüent 

entre els parlants de 35 a 54 anys (amb un 63,2 % de les realitzacions). Quant al 

sexe, po es mostra força equilibrat entre homes (51,2 %) i dones (48,8 %), a 

diferència de pues, que és clarament més utilitzat per homes (71,4 %) que per 

dones (28,6 %). Per últim, en relació al grup socioeconòmic, po és més habitual 

als grups mitjà-baix (38,7 %) i baix (37,1 %), mentre que pues és utilitzat 

majoritàriament per informants del grup socioeconòmic baix (on es concentra el 

87,2 % de realitzacions). Malgrat tot, les proves de significació estadística 

mostren que cap de les relacions entre pues i les variables independents 

analitzades és significativa, sinó que només ho és la relació entre po i el grup 

socioeconòmic dels parlants. 

En segon lloc, Santana (2015) analitza diverses partícules discursives a dues 

mostres de 12 parlants amb estudis universitaris de Sevilla obtingudes amb uns 

40 anys de diferència (la primera, entre 1972 i 1973 i la segona, entre 2012 i 

2013). Els resultats generals d'aquest treball mostren que l'ús de partícules 

discursives augmenta amb el temps. Més concretament, pel que fa a pues (com a 

comentador, dins de la funció d'estructuració de la informació), és la partícula 

més freqüent a les dues mostres (amb un total de 510 realitzacions). 

Quant al sexe dels informants, les dones el fan servir més que els homes (amb 

aproximadament un 55 % de les realitzacions a les dues mostres). En canvi, la 

distribució dels tres grups d'edat analitzats és diferent a les dues mostres: mentre 

que a l'obtinguda als anys 1970 els informants més joves (d'entre 21 i 32 anys) 

produeixen el 39 % de realitzacions, a la segona mostra és el grup d'edat mitjana 

(d'entre 33 i 53 anys) els que realitzen justament aquest percentatge 

353 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

d'ocurrències. Tot i això, a les dues mostres els altres grups d'edat mostren 

percentatges similars: a la primera, el de mitjana edat realitza un 37 % dels 

casos i els informants de més edat, un 24 %; a la segona, els parlants de més 

edat en realitzen el 31 % i els més joves, el 30 %. De manera que, com afirma 

l'autora, "[s]e trata de una fórmula habitual en esta modalidad de habla y en 

este sociolecto, no solo por el índice de frecuencias registrada, elevado en ambas 

sub-muestras (SE 73: 58% y SE12: 68%), sina también por su extensión entre 

todos los encuestados" (Santana, 2015: 284). 

Una altra troballa d'aquest treball que resulta interessant perquè es relaciona 

amb l'ús de la partícula que ens ocupa és que pues com a connector consecutiu 

només apareix, a les dues mostres analitzades, en informants del grup de més 

edat. Per aquest motiu, l'autora planteja que "[q]uiza estemos ante un fenómeno 

de cambio por el que algunas de estas partículas sean marcas específicas de 

generación" (Santana, 2015: 309). 

En darrer lloc, Vigueras Avila (2014) adopta un enfocament molt semblant al de 

l'estudi anterior i investiga l'ús de diverses partícules discursives també a dues 

mostres obtingudes amb uns 40 anys de distància (de nou, a principi de les 

dècades de 1970 i de 2010). Aquesta vegada, però, els 12 parlants (la meitat de 

cada sexe) provenen de la ciutat de Mèxic, si bé es divideixen també en tres 

grups d'edat (entre 25 i 29 anys, entre 41 i 49 anys i entre 62 i 80 anys). De nou, 

l'ús d'aquests elements lingüístics augmenta amb el temps (Vigueras Avila, 2014: 

193). 

Pel que fa a pues, aquesta autora també distingeix entre el seu ús com a 

comentador (del qual n'identifica les variants pues, pus i p's) i com a connector 

consecutiu. Quant al primer, torna a resultar la partícula més freqüent, amb un 

total de 281 realitzacions (141 pues, 12 pus i 2 p's). S'utilitza més a la mostra 

més recent (on se n'identifiquen 155 realitzacions) que a l'obtinguda el 1971 

(126 realitzacions). A la primera, són els parlants més joves (i, específicament, 

les dones) els que en fan més ús (65 realitzacions, 47 de les quals corresponen a 

les dones). En canvi, a la segona mostra, el grup de mitjana edat és el que en 

produeix més ocurrències (70, 51 de les quals corresponen a homes). En general 
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(excepte al primer grup d'edat de la primera mostra), els homes l'utilitzen més 

que les dones. 

En relació a pues com a connector consecutiu, és el segon connector d'aquest 

tipus en nombre de realitzacions ( 46), després de entonces (que en presenta 

424). Santana (2015: 208) indica que aquestes ocurrències "se encuentran 

distribuid[a]s entre los grupos etarios; aparentemente sin alguna tendencia en 

cuanto a sexo". Cal tenir en compte, a l'hora de considerar els resultats obtinguts 

en aquests estudis previs, que ni Santana (2015) ni Vigueras Avila (2014) duen 

a terme proves de significació estadística, ja que les seves mostres són de mides 

reduïdes (12 informants). 

Com apuntàvem a l'inici d'aquest apartat, els estudis sobre doncs o pues en 

produccions lingüístiques en català són escassos. Per les similituds amb 

l'aproximació a aquestes partícules que prenem en el nostre estudi, destaca el 

treball de Vila (1998), en el qual s'analitza part del corpus descrit a Tomàs i 

Pallejà (1998). L'objecte d'aquest estudi són les marques transcòdiques lèxiques 

(MTL), enteses com unitats lèxiques les característiques fòniques, morfològiques 

i/o semàntiques de les quals remeten a una llengua diferent de la catalana (Vila i 

Moreno, 1998: 264). Tot i que aquestes unitats sumen menys d'un 2 % del total 

d'elements lèxics del corpus (Vila i Moreno, 1998: 269), pues és una de les més 

freqüents que hi detecta l'autor (amb 25 realitzacions, és a dir, un 4,5 % del 

total de MTL identificades). (La variant pos hi apareix una única vegada). Només 

dues MTL superen pues en aquest corpus: lo (amb 62 ocurrències) i bueno (amb 

76). 

Ara bé, com assenyala Vila i Moreno (1998), cal tenir en compte que les mostres 

que conformen el corpus no van ser seleccionades segons criteris de 

representativitat sociolingüística, sinó per ser considerades vàlides per estudiar 

la variació funcional de la llengua. Així, per exemple, "la mostra conté un 

nombre de parlants amb coneixements superiors de català que sens dubte 

ultrapassa el percentatge que una mostra sociològicament representativa els 

atribuiria" (Vila i Moreno, 1998: 270). Per això, "cal prendre els nostres resultats 
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En definitiva, per tant, de la revisió bibliogràfica sobre l'estratificació 

sociolingüística de pues i doncs en podem concloure, d'una banda, que, si bé 

sembla que la seva freqüència és elevada en produccions orals, encara manquen 

estudis que investiguin aquestes partícules en relació a variables com la llengua 

inicial dels parlants, especialment en català. De l'altra, sembla que les 

realitzacions d'aquestes partícules poden aportar informació sobre l'edat més 

probable dels parlants, ja que tant a estudis anteriors com al nostre ha estat 

possible identificar correlacions entre aquestes variables. Concretament, en 

mostres comparables a les analitzades aquí, el nombre de realitzacions de pos 

podria indicar que un parlant determinat s'acosta més probablement a l'edat de 

12 o de 16 anys. 

7.1.8. Doblets de partícules discursives: V3I va/e/ d'acord 

El total de realitzacions de la variable V31, com vèiem a l'apartat 5.6, és de 850, 

la gran majoria de les quals (concretament, 635) corresponen a la variant vale 

(V3ll). De la resta, n'hi ha moltes més de la variant val (V312) que de d'acord 

(172 i 43, respectivament). Així doncs, aquest doblet de partícules discursives 

mostra el mateix patró que V3c, a diferència de la resta de variables incloses a 

V3, ja que la variant originada pel contacte amb el castellà és la més freqüent al 

corpus d'anàlisi. 

El DPDE defineix vale com una partícula que "[i]ndica aceptación de lo dicho o 

acuerdo, con frecuencia, de cierre" (Briz, Pons i Portolés, 2008). Es tracta d'una 

de les mencionades més habitualment a treballs i propostes de classificació 

d'aquests elements (per exemple, Martín Zorraquino i Portalés, 1999 o Santos 

Río, 2003). Aquest fet molt possiblement s'explica per l'elevada freqüència 

d'aparició de vale a les varietats col·loquials de la llengua (tant catalana com 

castellana). Un dels estudis que demostren aquesta alta freqüència d'ús és el de 

J0rgensen i Martínez López (2007) sobre converses informals i espontànies de 

parlants d'entre 13 i 19 anys recollides a principis del segle XXI a Madrid, en el 

qual vale és una de les partícules discursives més utilitzades, juntament amb 

bueno i bien. 
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Tot i la puntualització que es fa a la definició que en proporciona el DPDE sobre 

el seu ús recurrent com a indicador de tancament, vale també s'utilitza a l'inici 

de les intervencions dels parlants, com mostra Serrano Reyes (2013). Aquesta 

autora reflexiona sobre el tractament que rep vale en algunes de les primeres 

obres interessades per les partícules discursives en castellà i conclou que 

actualment ja no és un indicador de llenguatge juvenil: 

"Era por aquel entonces [els anys 1990] cuando Martín Zorraquino y Portolés 

(1999) sostenían que el empleo de vale se había extendido en la conversación 

coloquial especialmente en las generaciones mas jóvenes. Hoy en día, nos 

atrevemos a afirmar que estamos ante un marcador con una alta frecuencia de 

uso (debido en parte a su polifuncionalidad) que ya ha perdido su consideración 

como marca lingüística de identidad social y se encuentra ampliamente asentado 

en el discurso coloquial de gran parte de los hablantes." 

(Serrano Reyes, 2013: 139). 

Aquesta afirmació obté un suport empíric parcial del treball de Cestero Mancera 

i Moreno Fernandez (2008), en què combinen l'aproximació variacionista amb 

l'anàlisi de la conversa i la descripció pragmàtica per analitzar una mostra de 54 

informants obtinguda al barri madrileny de Salamanca en el marc del projecte 

PRESEEA. D'una banda, els resultats d'aquest estudi indiquen que, en la mostra 

analitzada, la partícula vale no és gaire utilitzada ("pues sólo hemos encontrado 

42 casos en 36 encuestas, en unas 36 horas de grabación", Cestero Mancera i 

Moreno Fernandez, 2008: 72). De l'altra, no obstant això, no mostra un ús més 

habitual en els parlants més joves, sinó que la majoria de realitzacions (el 47 %) 

corresponen al segon grup d'edat, parlants d'entre 35 i 54 anys, si bé els 

informants d'entre 20 i 34 anys també l'utilitzen força (produeixen un 40 % de 

les realitzacions), a diferència dels de més de 55 anys (autors tan sols de 1'11 % 

de les ocurrències). Pel que fa al sexe, les dones en fan un ús clarament més 

elevat (el 64 % de realitzacions) que els homes (que produeixen el 35 % 

restant). Quant a la classe social, aquests autors també troben que és més 

freqüent a la classe mitjana (52 % dels casos) i, finalment, en relació al nivell 

d'estudis, vale és més habitual entre els informants que han acabat l'educació 

primària (52 % de les ocurrències), seguits dels que tenen formació universitària 
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Per tant, els resultats de V31 ens permeten confirmar les troballes d'estudis previs 

pel que fa a l'ús de vale i val i, a més, ens aporten informació de la diferència 

entre l'ús d'aquestes partícules i d'acord al corpus d'anàlisi. Quant als objectius 

que ens proposàvem, els resultats obtinguts confirmen que es tracta d'una 

variable potencialment útil per a la perfilació lingüística de mostres d'autoria 

desconeguda, en tant que les variants val i d'acord mostren diferències 

estadísticament significatives en les produccions dels mateixos parlants 

corresponents a edats diferents. 

7.1.9. Obertura de la interacció: V5 

Com hem observat al capítol S (apartat 5.6), el total de realitzacions de VS 

identificades al corpus és de 144. Per tant, no hi ha una correspondència 

d'exactament una realització per transcripció (recordem que n'hi ha un total de 

138), sinó que en algunes ocasions els informants no en produeixen o en 

produeixen més d'una (com s'ha explicat al subapartat 5.5.2). La variant que 

mostra més realitzacions és clarament bon dia (VSb), amb 94 ocurrències, 

mentre que hola (VSa) només en presenta 27, bona tarda (VSc) arriba a les 13 

realitzacions i la composta hola bon dia (VSd) apareix tan sols 10 vegades. 

L'ús de fómules d'obertura de la interacció és un tret lingüístic rellevant per a la 

lingüística forense, ja que la variació que presenta entre parlants pot ser útil per 

a tasques d'anàlisi forense de textos orals o escrits. La recerca en la disciplina 

inclou estudis que consideren aquesta variable en produccions escrites (per 

exemple, Wright, 2013, i Queralt, 2015). A més, comptem amb estudis realitzats 

des d'altres àrees, com la pragmàtica o la fraseologia, que aborden la llibertat 

que tenen els parlants a l'hora de fer servir (o no) fórmules de salutació en 

gèneres textuals amb els quals solen treballar els lingüistes forenses, com correus 

electrònics (Montesinos, 2006) o converses de WhatsApp (Sampietro, 2019). 

En una aproximació en certa mesura comparable a la nostra, Cantamutto (2019) 

analitza diversos aspectes lingüístics, incloses les obertures, en interaccions per 

missatges de text en relació a variables sociolingüístiques com l'edat, el sexe i el 

grup sociocultural dels interlocutors. Tenint en compte la rellevància de les 
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la fonamentació empírica de les tasques de perfilació lingüística de mostres en 

llengua catalana. A continuació, la Taula 131 resumeix els resultats de les 

variables pragmàtiques. Com s'hi pot observar, tot i que no sempre amb dues de 

les variables independents de l'estudi, com s'esperava, totes les variables 

pragmàtiques mostren correlacions estadísticament significatives amb l'edat, el 

sexe o la llengua inicial dels informants. 

Taula 131. Correlacions esperades i obtingudes per a les variables pragmàtiques. 

Variables pragmàtiques 
S'esperava que Es correlaciona 

correlacionés amb ... amb ... 

V3b: a ver l a veure Sexe, llengua inicial Edat, sexe 

V3c: bueno l bé Sexe, llengua inicial Edat 

V3f: después l després Sexe, llengua inicial Sexe 
V3: Doblets 

V3h: hombre l home Sexe, llengua inicial Edat, llengua inicial 
de partícules 
discursives V3i: o sea l o sigui Sexe, llengua inicial Edat, llengua inicial 

V3j: pera l però Sexe, llengua inicial Edat 

V3k: pues l doncs Sexe, llengua inicial Edat 

V31: vale l d'acord Sexe, llengua inicial Edat 

VS Obertura de la interacció Edat, llengua inicial Llengua inicial 

V6 Heterorepeticions Edat Edat, sexe 

7.2. Discussió dels resultats de les variables morfosintàctiques 

La informació disponible (i, en alguns casos, la manca d'aquesta informació) 

sobre les diverses variables morfosintàctiques que hem observat a l'estudi ens 

feia pensar, abans de realitzar les anàlisis de les dades recopilades, que la posició 

dels pronoms clítics en construccions perifràstiques (V14) i el tipus de preguntes 

formulades per part dels informants (Vl 7) podrien correlacionar-se de manera 

estadísticament significativa amb les tres variables independents, que els 

determinants demostratius (V23) podrien correlacionar-se amb l'edat i la llengua 

inicial, que les construccions condicionals (V18) ho podrien fer amb l'edat, el 

nombre de preguntes no retòriques (V16), amb el sexe, i que les perífrasis 

verbals d'obligació (V22) i els pronoms clítics de datiu plural (V25) ho podrien 

fer amb la llengua inicial. 
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7.2.1. Posició dels pronoms clítics en construccions perifràstiques: V14 

Els recomptes de les variables de l'estudi multivariant de la Taula 26 (apartat 

5.6) mostren que les construccions perifràstiques amb menys realitzacions al 

corpus d'anàlisi són aquelles en què el pronom clític apareix en posició proclítica 

amb la perífrasi anar a + infinitiu (V14a4, 10 realitzacions), aquelles en què 

apareix en posició enclítica amb haver de + infinitiu (V14b2, 11 realitzacions) i 

aquelles en què apareix tant en posició proclítica com enclítica, 

independentment de la perífrasi verbal (V14c, 12 realitzacions). En canvi, les 

construccions més freqüents són, amb gran diferència, les formades per la 

perífrasi poder + infinitiu, ja sigui precedida (V14a3, 1.247 ocurrències) o 

seguida del pronom clític (V14b3, 150 ocurrències). En general, la proclisi 

(V14a, 1.864 realitzacions) és molt més freqüent que l'enclisi (V14b, 215 

realitzacions). Per tant, els nostres resultats, s'alineen, pel que fa a la freqüència 

d'ús de la posició proclítica i enclítica, amb els obtinguts en estudis anteriors per 

al castellà (vegeu el punt D del subapartat 5.3.2.3.2). 

Quant als resultats de les proves de significació entre les variables dependents i 

independents, les variants proclítiques amb les perífrasis d'infinitiu tenir 

(que/de) i anar a, juntament amb la variant enclítica amb poder (V14al, V14a4 i 

V14b3, respectivament) mostren una correlació estadísticament significativa 

amb l'edat dels informants. A més, la variant V14a4 també es mostra 

significativament correlacionada amb la llengua inicial a les dades corresponents 

als 12 anys. Així doncs, els nostres resultats són comparables amb els d'Illamola i 

Vila (2015) per al castellà en tant que el sexe tampoc es mostra estadísticament 

rellevant, si bé la llengua inicial en el nostre corpus sí que es correlaciona amb 

una de les variants. En aquest sentit, cal recordar que Illamola i Queralt (2020) 

també troben diferències estadísticament significatives entre els grups de llengua 

inicial de la seva mostra de llengua castellana. 

Per tant, sembla que als factors estructurals, pragmàtics, funcionals i dialectals 

que influeixen en la posició dels pronoms clítics en construccions perifràstiques 

(Illamola i Vila, 2015: 38), podem afegir-hi característiques dels parlants com 

l'edat i la llengua inicial, si més no en relació amb algunes construccions. La 
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llengua inicial. Així doncs, els resultats obtinguts aquí constitueixen un primer 

pas en la direcció de pal·liar aquest buit en la bibliografia sobre l'ús de la 

llengua. Caldria observar si estudis amb mostres diferents extreuen resultats 

semblants, a més de complementar el nostre treball amb aproximacions 

qualitatives i anàlisis quantitatives d'altres variables que puguin interaccionar 

amb el tipus de preguntes formulades. Malgrat tot, sembla que el nombre de 

preguntes obertes podria indicar, en mostres comparables a les del nostre 

corpus, el sexe més probable dels adolescents de més edat. Val a dir, però, que, 

tot i que no és estadísticament significativa, la tendència que s'observa a les 

dades de 12 anys és en la mateixa direcció que en les dades de 16 anys: els nois 

fan més preguntes obertes. 

7.2.4. Construccions condicionals: V18 

A l'apartat 5.6 hem observat que la gran majoria del total de realitzacions de 

Vl8 (2.062) correspon a construccions condicionals amb la partícula si (Vl8b, 

2.009) i que, d'entre la resta, la següent partícula més utilitzada és mentre(s) 

(Vl8c, amb 27 ocurrències), seguida de construccions amb a no ser que (V18f, 

15 realitzacions) i de les que contenen en tot cas (Vl8g, només 11 ocurrències). 

Com hem vist anteriorment (al punt G del subapartat 5.3.2.3.2), la bibliografia 

consultada conté investigacions sobre el desenvolupament de les capacitats 

lingüístiques a les etapes infantils i adolescents. Aquests treballs mostren que les 

habilitats necessàries per a la comprensió i la producció de construccions 

condicionals complexes s'adquireixen relativament tard (per exemple, Moreno

Ríos i García-Madruga, 2002; Mariscal i Auza, 2017; Badger i Mellanby, 2018). 

A més, autors com Andersen (2001: 12) assenyalen la possibilitat que a l'inici de 

l'adolescència encara no es dominin usos epistèmics o vinculats amb els actes de 

parla d'aquestes construccions (del tipus "Si el que dius és veritat, jo soc el Papa 

de Roma!" o "Si no et fa res que t'ho pregunti, amb qui vas anar a la festa?"). 

Així doncs, era esperable, segons la bibliografia disponible sobre el 

desenvolupament de les habilitats lingüístiques, que la variable Vl8 mostrés una 

correlació estadísticament significativa amb l'edat dels informants. 
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Quant a la bibliografia variacionista, no hem trobat estudis comparables amb la 

nostra aproximació a les construccions condicionals en català. Tot i això, sí que 

n'hi ha en relació al castellà. D'una banda, Santana Marrero (1997) analitza els 

usos de diversos nexos condicionals a una mostra de parla de Sevilla i els 

relaciona amb el nivell sociocultural, l'edat i el sexe dels parlants. Si bé no du a 

terme proves de significació estadística dels resultats, aquesta autora conclou 

que "las locuciones condicionales no son conmutables por si en todos los 

contextos" i que "el uso de una u otra forma de espresión esta condicionada [sic] 

por las necesidades comunicativas del discurso y que el estudio contrastivo con 

la variable social no arroja dates significativos para la sociolingüística" (Santana 

Marrero, 1997: 317). 

De l'altra banda, Jiménez Fernandez (1997-1998) investiga l'ús d'oracions 

circumstancials (incloses les condicionals) en una mostra d'informants d'l 1, 12 i 

13 anys. Concretament, se centra en els diversos nexes utilitzats en els diferents 

tipus de construccions que observa i en el sexe i l'edat dels parlants. Com en el 

nostre cas, els resultats de Jiménez Fernandez (1997-1998: 833) corroboren que 

si és el nexe condicional "de mayor presencia en la lengua". Pel que fa a l'edat i 

el sexe, els que més construccions condicionals produeixen en aquest estudi són 

les noies d'l l anys i els nois de 13 i, mentre que els nois fan més condicionals a 

mesura que creixen, les noies en fan més als 11 anys que als 13. De fet, tant uns 

com altres disminueixen el seu ús de condicionals als 12 anys. Les diferències 

entre els sexes és tan sols de 1,74 % més de producció per a les noies respecte 

els nois. 

Els resultats de les proves estadístiques del nostre estudi, com s'ha explicat al 

capítol anterior (subapartat 6.3.2) confirmen la correlació entre V18 i l'edat al 

nostre corpus d'anàlisi. Tant el total d'ocurrències de V18 com el de la variant 

Vl8b (nexe si) augmenten amb l'edat, ja que el primer passa de 946 

realitzacions totals a les dades de 12 anys a 1.116 a les de 16 anys i el segon, de 

927 als 12 anys a 1.082 quatre anys després. Això no obstant, els resultats també 

mostren correlacions estadísticament significatives entre els totals de V18 i de 

V18b i la llengua inicial. En el cas de V18, aquesta correlació només és 
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reduït nombre de realitzacions complica la generalització dels resultats a mostres 

diferents al corpus d'anàlisi. 

7.2.5. Perífrasis d'obligació: V22 

De les 1.339 realitzacions totals de la variable V22 identificades al corpus 

d'anàlisi, 860 corresponen a la variant V22b, és a dir, a la perífrasi haver de 

seguida d'infinitiu. La següent amb un nombre més elevat d'ocurrències és V22a 

(tenir que + infinitiu), que arriba a les 360 realitzacions. Les altres dues variants, 

V22e (caldre + infinitiu) i V22c (tenir de + infinitiu) es mostren força igualades, 

amb 61 i 58 ocurrències totals, respectivament. 

Podem dividir la literatura relacionada amb aquesta variable que hem consultat 

en dos grups: d'una banda, els treballs que documenten l'ús de la variant no 

normativa tenir que + infinitiu i, de l'altra, els que estudien les correlacions 

sociolingüístiques de les perífrasis verbals d'obligació. En efecte, com hem vist 

anteriorment (punt H del subapartat 5.3.2.3.2), l'ús de tenir que + infinitiu és 

una de les marques lèxiques del contacte entre el castellà i el català més sovint 

mencionada als estudis sobre la interacció entre els dos sistemes lingüístics 

(entre altres, Hualde, 1992: 325; Rodríguez-Vida, 1997; Vila i Moreno, 1998: 

266; Martínez Díaz, 2002: 87; Paloma i Rico, 2008; Sinner, 2008: 534). Un 

d'aquests treballs és el d'Espuny (1998), que identifica tenir que + infinitiu com 

una de les quatre formes lèxiques provinents del castellà utilitzades al corpus 

que analitza que alternen amb formes "pròpies del català" (en aquest cas, haver 

de+ infinitiu), "sense cap explicació contextual" (Espuny, 1998: 284). 

Pel que fa a les publicacions que prenen una aproximació més comparable amb 

la nostra, destaquen els estudis de Mier (1986) i Stokes (2015). En el primer 

s'analitza l'ús de diversos recursos lingüístics (entre ells, les perífrasis d'infinitiu 

haver de, tenir de i tenir que) a una mostra de 43 catalanoparlants inicials de 

Barcelona en relació a l'edat, el sexe, el nivell d'ocupació, d'alfabetització en 

català i la influència del castellà a la infantesa dels informants. L'autora mostra 

que l'ús de tenir que reflecteix l'exposició al castellà dels parlants, ja que les 

diferències observades entre els grups de les variables independents es poden 

explicar pels canvis socials esdevinguts a la societat catalana al segle XX que van 
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augmentar la rellevància social del castellà. Les diferències detectades en els 

grups d'edat i de nivells d'alfabetització en català i d'influència del castellà a la 

infantesa diferents estarien relacionats amb la llengua en què els parlants van ser 

escolaritzats; les diferències entre els sexes, amb la incorporació de les dones a 

l'educació i al món laboral, esferes en què haurien augmentat la seva exposició 

al castellà, i, finalment, les diferències detectades entre els informants de nivells 

d'ocupació diferents es relacionarien amb una influència més gran del castellà 

tant a les capes més altes (representades a l'estudi per grans empresaris) com a 

les més baixes (la classe treballadora), a causa de la utilitat del castellà per als 

negocis i de l'onada immigratòria que va portar molts treballadors provinents de 

la resta de l'Estat a Catalunya a la segona meitat del segle passat (tractada al 

subapartat 2.3.4). Respecte a les perífrasis d'obligació, Mier (1986) conclou que 

tenir de es mostra clarament en retrocés (només és emprada per sis dels seus 43 

informants) i, tal com efectivament demostren treballs com els que formen el 

primer grup mencionat més amunt, que: 

"Mentre que tenir que no està estigmatitzat en general, podria esdevenir-ho en el 

futur. Amb l'augment actual que hi ha d'interès per l'idioma català, molta gent fa 

cursets de català. Els mestres interessats a restablir les normes fabrianes podrien 

fer que tenir que esdevingués objecte d'una clara estigmatització. Seria més fàcil 

modificar l'ús d'una estructura com tenir que entre els adults, que no pas 

introducir [sic] el contrast /s/ - /z/. Per tant, es preveu una minva futura en l'ús 

de tenir que, o com a mínim, el reconeixement públic que és un castellanisme." 

(Mier, 1986: 57). 

L'estudi de Stokes (2015), d'altra banda, analitza l'ús de tenir que i haver de a 

una mostra recollida a través de Twitter el 2013 i provinent de 8 ciutats 

repartides per Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. En total, obté 9.558 

realitzacions de les dues perífrasis en present d'indicatiu (un 11 % de les quals 

corresponen a tenir que). Hi troba correlacions estadísticament significatives amb 

la persona gramatical utilitzada, així com amb factors diatòpics (una meitat de 

les ciutats pertanyen a la zona dialectal occidental i l'altra a l'oriental). Quant a 

la primera, l'autor observa que tenir que mostra una forta tendència a aparèixer 

en primera persona, mentre que haver de s'utilitza principalment en tercera 
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persona del singular (Stokes, 2015: 453). En relació a les varietats geolectals, les 

ciutats valencianes mostren un ús més igualat de les dues perífrasis que la resta 

de ciutats (Stokes, 2015: 454). 

En definitiva, la literatura disponible sobre les perífrasis d'obligació en català 

col·loquial ens va conduir a pensar que hi podria haver una correlació 

estadísticament significativa entre la variable V22 i la llengua inicial dels 

informants. Ara bé, els resultats de les proves de significació estadística exposats 

al subapartat 6.3.2 mostren que el total de realitzacions de V22 es correlaciona 

de manera significativa amb el sexe dels informants a les dades corresponents als 

12 anys (els nois produeixen 269 ocurrències, les noies 406), mentre que les 

variants V22a (tenir que) i V22b (haver de) es correlacionen amb l'edat dels 

informants, si bé en sentits inversos. El total d'ocurrències de V22a disminueix a 

mesura que els informants es fan grans (passa de 252 als 12 anys a 108 als 16 

anys), alhora que el de V22b augmenta (fins a les 502 realitzacions als 16 anys, 

partint de 358 als 12 anys). Finalment, V22e (caldre + infinitiu) sí que, com es 

preveia, es correlaciona de manera estadísticament significativa amb la llengua 

inicial dels informants (malgrat que només a les dades corresponents als 12 

anys). Com es pot observar a la Taula 136, els catalanoparlants inicials fan setze 

realitzacions d'aquesta variant, mentre que els bilingües inicials tan sols en 

produeixen nou i els castellanoparlants inicials, tres. 
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7.2.6. Determinants demostratius: V23 

El nombre total de realitzacions de la variable V23 identificades al corpus 

analitzat és de 894, com hem vist a l'apartat 5.6. La variant més freqüent és 

V23e, és a dir, el pronom demostratiu aquest, amb 426 ocurrències. La segona 

més utilitzada és V23a, el determinant aquest seguit de substantiu, amb 231 

realitzacions. A continuació trobem V23g, que recull sintagmes formats pel 

numeral indefinit, un substantiu i el sintagma preposicional d'aquests, que també 

supera el centenar d'ocurrències (116). La resta de variants mostren un ús 

considerablement més reduït. Tot i això, destaca V23c, és a dir, l'ús de sintagmes 

formats per un article definit, un substantiu i l'adjectiu de primer grau, amb 56 

realitzacions. La resta de variants, amb les formes de segon grau, són menys 

freqüents. La variant V23b (aquell seguit de substantiu) comptabilitza 23 

realitzacions, la variant V23d (article definit, substantiu i adjectiu aquell) en 

mostra 17, la variant V23h (article indefinit, substantiu i sintagma preposicional 

d'aquells) es fa servir 14 vegades i, per últim, el pronom aquell només apareix 11 

vegades al corpus. 

Com apunta Martín Miñana (2019: 68) en una nota al peu de pàgina, "el català 

general [central col·loquial, en el nostre corpus] usa habitualment la forma de 

primer grau tant per a proximitat com per a funcionament no marcat: aquest, 

aquí i això fan referència no només a la proximitat extrema al parlant, sinó 

ocasionalment també assenyala la mitja distància (GCC 2008: 1492) o distància 

neutra". Així doncs, és molt possible que la diferència notable en el nombre de 

realitzacions entre les variants que inclouen formes de primer i segon grau es 

degui al fet que les primeres comprenen un espai referencial més ampli que les 

darreres, relegades a referències més allunyades dels informants. Per comprovar

ho, però, caldria una anàlisi qualitativa de les dades que queda fora de l'abast 

del nostre treball. 

La lingüística diacrònica s'ha ocupat, en més o menys detall, del 

desenvolupament dels demostratius, tant en el cas del català com del castellà 

(per exemple, Casanova Herrero, 1993 o Enrique-Arias, 2018). A més, en 

castellà, és possible trobar estudis previs dedicats als usos dels demostratius. Per 
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exemple, Morillo-Velarde Pérez, 1992, tracta usos propis de la parla de Sevilla i 

Ranson (1999) estudia la variació entre les posicions anteposada i posposada 

dels adjectius demostratius. Serrana (2006: 125) explica que l'ús de la darrera 

"le indica al oyente que interprete un valor afectiva positivo", de manera que 

compleix una "funció emocional". 

En canvi, a diferència del castellà oral, encara manquen treballs sobre l'ús dels 

determinants a les varietats orals catalanes i la seva possible interacció amb 

factors sociolingüístics. Ara bé, sí que comptem amb publicacions que descriuen 

el paradigma dels demostratius de la llengua (p. ex. GEIEC, 2021a; Brucart, 

2002; cf. Saragossà, 2004), així com amb treballs que se centren efn l'ús dels 

elements díctics (inclosos els demostratius) a la llengua oral catalana. 

Entre els últims destaquen els estudis d'Albaladejo (1998), Cuenca (2010) i 

Martín Miñana (2019). El primer analitza la dixi d'espai al corpus descrit a 

Tomàs i Pallejà (1998) i en relació amb la variació textual. El segon l'analitza a 

una mostra de narracions orals del Corpus Audiovisual Plurilingüe (Payrató i 

Fitó, eds., 2008). El tercer es focalitza en les expressions demostratives en un 

corpus inèdit de conversa col·loquial valenciana. Per tant, ni per les seves 

aproximacions (que, tot i combinar en alguns casos l'anàlisi qualitativa amb la 

quantitativa, no es proposen correlacionar els usos amb variables 

sociolingüístiques, sinó descriure les funcions que realitzen els mecanismes 

analitzats) ni per les característiques dels corpus observats (en cap cas, mostres 

de parla de menors d'edat), no es tracta d'investigacions comparables amb la 

nostra. Malgrat tot, a Cuenca (2010) les formes més utilitzades són, com al 

nostre corpus, les de primer grau. 

Pel que fa a les proves de significació estadística del nostre estudi, hem 

comprovat al capítol anterior (subapartat 6.3.2) que, mentre que el total de 

realitzacions de la variable V23 no es correlaciona de forma estadísticament 

significativa amb cap de les variables independents, la variant V23a (aquest + 

substantiu) mostra una correlació significativa amb l'edat i la variant V23d 

(determinant definit + substantiu + demostratiu de segon grau), amb la llengua 
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nostra investigació pretén, doncs, contribuir al progrés d'aquesta línia de recerca 

i, en especial, a l'estudi variacionista del llenguatge adolescent. Com s'ha 

subratllat, també seria interessant que en un futur aquesta aproximació es 

complementés amb anàlisis qualitatives per tal d'obtenir un coneixement més 

precís sobre la relació entre les formes identificades i les diverses funcions 

discursives per a les quals els parlants les utilitzen sense haver de renunciar a 

obtenir informació sobre la seva distribució sociolingüística. 

7.3. Discussió dels resultats de les variables lèxiques 

A partir de les característiques de les variables lèxiques i de la bibliografia 

consultada, durant les primeres etapes del projecte, pensàvem que aquestes 

variables (V38, V41 i V45) podrien mostrar correlacions estadísticament 

significatives amb l'edat, el sexe i la llengua inicial dels informants. 

7.3.1. Fenòmens de contacte de llengües: V38 

Com s'ha exposat a l'apartat 5.6, el recompte total de realitzacions de la variable 

lèxica fenòmens de contacte de llengües (V38) és de 5.598, la immensa majoria 

de les quals (5.501) corresponen a importacions (V38a). La segona variant més 

freqüent al corpus d'anàlisi és V38c Calcs amb 67 ocurrències totals. Les altres 

dues variants, V38d Altres i V38b Híbrids, se situen a força distància, amb 19 i 

11 realitzacions respectivament. 

El lèxic propi de les varietats catalanes orals s'ha descrit (per exemple, Payrató, 

1996) i tractat des d'aproximacions lingüístiques diferents. Tenim estudis des de 

la terminologia i la lexicografia (entre altres, Lorente, Cabré i de Yzaguirre, 

1997; Freixa, 2015 sobre la implantació del lèxic normatiu i el lèxic implantat 

però no normatiu, o Freixa, 2019, sobre l'ús de manlleus a la premsa catalana), 

així com també des de la lingüística cognitiva (vegeu, per exemple, estudis de 

disponibilitat lèxica com els de Llopis Rodrigo, 2008, 2009, i Serrano Zapata, 

2016, 2021). 

El lèxic català s'ha abordat també des de la dialectologia (vegeu, per exemple, 

Veny i Massanell, 2015), si bé cal tenir en compte que "[l]es enquestes 

dialectològiques solen fixar-se sobretot en el lèxic més tradicional i genuí de 
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l'àmbit geogràfic estudiat, que sol estar directament relacionat amb el mode de 

vida tradicionals" (Baldaquí Escandell, 2002: 30). Relacionats amb els estudis 

dialectològics, destaquen treballs sobre el lèxic català que podrien situar-se entre 

la dialectologia i la sociolingüística de la variació, ja que combinen mètodes de 

recollida de dades més tradicionals (qüestionaris sobre ítems lèxics) amb la 

investigació de les relacions entre les formes lingüístiques i característiques dels 

parlants com la seva edat o llengua inicial. En aquest grup hi encabim els treballs 

de Baldaquí Escandell (2002) sobre la comarca de l'Alacantí i el de Bagés 

Fortacín (2012) sobre Flix. El primer considera com a variables 

extralingüístiques l'exposició al valencià com a llengua vehicular a l'escola i la 

llengua inicial dels informants i conclou que: 

"L'efecte de la llengua dominant en els jóvens, que s'observa sobretot a través de 

la introducció d'innovacions no normatives i castellanitzats, afecta principalment 

els dos grups d'alumnes que, per raons diferents, tenen major contacte amb el 

castellà: els que l'han aprés com a primera llengua i, sobretot, els que assisteixen 

a programes educatius vehiculats en castellà." (Baldaquí Escandell, 2002: 47). 

Així doncs, part de la literatura disponible sobre el lèxic català identifica una 

certa interacció entre la llengua inicial i l'ús d'unitats lèxiques genuïnes o 

provinents del contacte amb el castellà. Sobre aquest tema, cal tenir presents així 

mateix les contribucions que se centren en les característiques del llenguatge 

juvenil (p. ex. Rodríguez Gonzalez, coord., 2002; Stenstrom i J0rgensen, eds., 

2009). Més concretament, els treballs que han tractat el del català ho han fet, 

generalment, en relació amb la seva representació als mitjans de comunicació 

(vegeu Wieland, 2009b i Martínez Pérez, 2020, a més dels estudis tractats a 

l'apartat 4.4). 

Això no obstant, els estudis previs més directament relacionats amb el nostre són 

els que estudien els fenòmens lèxics de contacte de llengües des d'una 

perspectiva quantitativa ( com Espuny, 1998, i Vila i Moreno, 1998). Més 

concretament, com s'ha explicat al capítol 4, aquesta recerca beu directament, 

entre altres, de la sociolingüística educativa, en el marc de la qual treballs com el 

de Vila i Moreno (1996), Galindo Solé (2006) o, a nivell de màster i grau, 
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Sendra i Rovira (2012) i Pujadas Mestre (2020) han quantificat, abans que el 

nostre estudi, les eleccions lèxiques que reflecteixen el contacte de llengües en 

mostres de la parla de menors d'edat. 

Tot i provenir d'informants (pre)adolescents, les mostres d'aquests treballs previs 

són prou diferents per oferir resultats complementaris, tant pel que fa a les zones 

geogràfiques i els anys en què es va realitzar la recollida de dades com a l'edat 

dels informants, com es pot observar a la Taula 140. En tots els estudis, el 

fenomen de contacte de llengües més freqüent a les mostres analitzades és el 

manlleu, que es correspon a la nostra variant V38a, també la més utilitzada en el 

nostre estudi. A més, la llengua donant principal és sempre el castellà. Totes 

dues troballes són explicables a partir de la resta de la bibliografia prèvia 

tractada en aquest apartat. El resultat més diferent entre els estudis que ens 

ocupen és el pes dels fenòmens de contacte de llengües als corpus analitzats, és 

a dir, el percentatge de paraules que representen respecte el total de les mostres. 

Val a dir que el percentatge que hem calculat per al nostre estudi i que es mostra 

a la taula és aproximat, ja que s'ha calculat a partir, d'una banda, del total de 

realitzacions de V38 (i cada realització no es correspon, en tots els casos, amb 

una sola paraula, ja que també s'hi inclouen expressions plurilèxiques, vegeu el 

punt K del subapartat 5.3.2.3.3) i, de l'altra, del total de paraules del corpus 

sense tenir en compte les intervencions de les entrevistadores. Tot i això, se 

situaria entre els percentatges obtinguts als estudis la mostra dels quals és més 

semblant a la nostra (Vila i Moreno, 1996, Galindo Solé, 2006, i Sendra i Rovira, 

2012), la qual cosa resulta comprensible. 
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Taula 140. Comparació d'estudis previs sobre fenòmens de contacte de llengües i 
resultats globals de la variable V38. 

Estudi 

Vila 
(1996) 

Galindo 
(2006) 

Sendra 
(2012) 

Pujadas 
(2020) 

Giménez 
García 
(2022) 

Dades 

Santa Coloma de 
Gramenet 
(Barcelona). 
1991-1992. 
26 alumnes de 5è de 
primària (10-11 anys) 
i 23 alumnes de 8è 
d'EGB (13-14 anys) 
52 escoles de 
Catalunya. 
Principis dels 2000. 
> 1.000 alumnes de 
6è de Primària (11-12 
anys) 
Manlleu (Barcelona). 
2008-2009. 
15 alumnes castella
noparlants inicials a 
6è de Primària (11-12 
anys) i 1r d'ESO (12-
13 anys) 
Campanet (Mallorca). 
2019. 
2 alumnes castella
noparlants inicials i 2 
alumnes catalano
parlants inicials de 6è 
de Primària (11-12 
anys) 
Manlleu 1 Mataró 
(Barcelona). 
27 alumnes 
catalanoparlants 
inicials, 10 alumnes 
bilingües i 32 alumnes 
castellanoparlants 
inicials a 6è de 
Primària (11-12 anys) 
1 4t d'ESO (15-16 
anys) 

Llengua 
donant 

principal 

Castellà 

Castellà 

Castellà 

Castellà 

Castellà 

Fenomen de 
contacte de 

llengües més 
freqüent 

Manlleu 

Manlleu 

Manlleu 

Manlleu 

V38a 
Importacions 

Pes dels 
fenòmens de 
contacte de 

llengües 
(ocurrències) 

3,57 % 

3,55 % 

2,45 % (6è de 
Primària) 

3,29 % (1r 
d'ESO) 

10,19 % 

2,75 % 
(aprox.) 



x̄ x̄ x̄ x̄ x̄ x̄

x̄ x̄ x̄ x̄ x̄ x̄

x̄ x̄ x̄ x̄ x̄ x̄

x̄ x̄ x̄ x̄ x̄ x̄

x̄ x̄ x̄ x̄ x̄ x̄
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d'autoria desconeguda comparables al corpus d'anàlisi, caldrà certa cautela a 

l'hora d'extreure conclusions sobre la llengua inicial més probable dels parlants a 

partir del seu ús de fenòmens de contacte de llengües, si bé el nombre 

d'ocurrències detectades permet identificar certes tendències. 

7.3.2. Colors: V 41 

Al corpus d'anàlisi s'hi ha detectat un total de 115 realitzacions de la variable 

V41. En la majoria d'ocasions (77), la variant utilitzada pels informants és V4lb, 

és a dir, el nom del color, mentre que la variant V41a, color seguit de l'adjectiu 

referent al color en qüestió, s'hi produeix un total de 38 vegades. 

L'estudi de l'expressió lingüística dels colors s'ha tractat des de nombroses 

disciplines i perspectives. Per exemple, la filologia s'ha ocupat de les referències 

a colors en obres medievals (Martinell Gifre, 1986, o Montero Curiel, 1994), 

mentre que l'antropologia lingüística ha contribuït al coneixement general sobre 

el tema mitjançant la teoria dels termes bàsics de color (basic color terms) de 

Berlin i Kay (1969/1991) i diversos treballs que l'apliquen a cultures i 

comunitats de parla diferents (per exemple, Pawlowski, 2006; sobre el català, 

vegeu Davies, Corbett i Bayo Margalef, 1995). A més, comptem amb treballs que 

comparen la semàntica dels termes utilitzats en llengües (i cultures) diferents 

per fer referència als colors (com el de Zhang i Pengcuo, 2020, sobre el xinès i 

l'anglès). La semàntica és, precisament, una de les àrees de la lingüística que 

més s'ha ocupat dels colors (Biggam, 2012). Des de la psicolingüística i la 

lingüística cognitiva, s'ha recorregut en un bon nombre d'ocasions a l'estudi de la 

disponibilitat lèxica per accedir als termes utilitzats pels parlants per anomenar 

els colors. A continuació, tractem succintament tres exemples d'aquest últim 

grup de treballs previs, ja que indiquen una possible correlació entre les formes 

lingüístiques que fan referència a colors i el sexe dels parlants. 

A l'estudi d'Al-Harahsheh i Obeidat (2017), la mostra utilitzada es composa de 

40 homes i 40 dones universitaris d'Irbid, Jordània. Els investigadors els van 

proporcionar una roda amb l'espectre cromàtic i demanar que escriguissin en 

àrab el nom dels colors que hi percebessin. Les dones van anomenar un total de 
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111 termes referents als colors, mentre que els homes tan sols 63. Els autors 

expliquen que "Jordanian women associate colors with the names of socially 

familiar objects in order to distinguish between them" (Al-Harahsheh i Obeidat, 

2017: 248). 

Espinosa-Zaragoza (2021) utilitza igualment una mostra d'estudiants 

universitaris. En el seu cas, 39 dones i 24 homes amb el castellà o el castellà i el 

català com a llengües inicials. L'autora se serveix d'un formulari en línia per 

recollir les dades que, a més de la prova de disponibilitat lèxica, inclouen 

informació sobre el nivell educatiu, l'edat, el gènere, l'orientació sexual i les 

aficions relacionades amb colors (per exemple, arts plàstiques, interiorisme, 

moda, indústria automobilística, etc.). Els resultats no mostren diferències gaire 

marcades entre els termes bàsics de color produïts per homes i dones, però sí 

certa "predilection for qualified colour terms" (Espinosa-Zaragoza, 2017: 134) 

en els homes i el fet que "females feel more open to using MCTs [metonymic 

colour terms] than males", tendència ja observada en estudis anteriors 

(Espinosa-Zaragoza, 2021: 139). 

El darrer exemple de l'ús de les tasques de disponibilitat lèxica en aproximacions 

empíriques a les formes referents als colors és el treball de Paredes García 

(2006), en el qual es combina amb dades del projecte PRESEEA. La mostra de 

les enquestes de disponibilitat lèxica la formen 484 alumnes de 3r i 4t de l'ESO i 

1r i 2n de batxillerat, mentre que del projecte PRESEEA se n'utilitzen 36 

gravacions obtingudes al barri madrileny de Salamanca. Aquesta vegada, a la 

prova d'enumeració de termes, els resultats mostren diferències entre els sexes 

"no solo en cuanto al conocimiento de este campo léxico, sino que también 

parecen indicar que es diferente tanto la percepción del color como, incluso, la 

discriminación de la gama", una vegada més, en el sentit que les dones 

produeixen més termes que els homes, si bé les diferències no arriben a ser 

significatives (enumeren 313 i 294 paraules diferents, respectivament) "y 

pueden deberse a que la muestra estaba compuesta por un número mayor de 

mujeres" (Paredes García, 2006: 134). Això no obstant l'autor observa 

diferències més aviat qualitatives: "Según mis datos, la diferencia entre mujeres 
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y hombres tiene que ver no sólo con la cantidad de términos metonímicos que 

emplean los dos sexos (mas las mujeres que los hombres), sino también con el 

valor semantico de dichos sustantivos (los de las mujeres establecen una escala 

cromatica mucho mas amplia que los de los hombres)" (Paredes García, 2006: 

134). 

Pel que fa a l'anàlisi del corpus provinent de PRESEEA, el nombre de referències 

cromàtiques identificades és relativament baix: "sólo aparecen 116 palabras en 

un corpus de aproximadamente 300000, lo que representa un exiguo 0,039% 

con relación al total de unidades" (Paredes García, 2006: 135). Si fem el càlcul 

equivalent al nostre corpus, podem observar que el resultat és força semblant, ja 

que, del total de 333.612 paraules transcrites del corpus, només s'han detectat 

115 realitzacions de V41, la qual cosa equival al 0,035 %. Quant a les diferències 

detectades per Paredes García (2006) entre els sexes a les gravacions que 

estudia, mentre que el nombre total de substantius diferents utilitzats per homes 

i dones és molt semblant (10 i 11, respectivament), la clau sembla trobar-se en 

el "número de veces que [se] emplea las palabras referidas al color: en las 

conversaciones de las mujeres aparecen 82 referencias al color por tan solo 36 

de los hombres" (Paredes García, 2006: 137). 

En aquest sentit, les reflexions finals que fa l'autor podrien, aparentment, 

aplicar-se també al nostre corpus d'anàlisi, ja que, tot i que tant les converses de 

PRESEEA com la prova interactiva de RESOL contenen fragments descriptius en 

els quals podria esperar-se que els informants fessin referències als colors, "su 

aparición en el discurso es muy reducida" (Paredes García, 2006: 138). És a dir, 

la comparació de la prova de disponibilitat lèxica i dels resultats de l'anàlisi de 

les interaccions indica que no hi ha una relació directa entre el coneixement de 

formes referents a colors per part dels parlants i l'ús que en fan a les entrevistes. 

Segons l'autor, això es deu a diverses raons: el tema de conversa, i el fet que el 

color es percebria com un element irrellevant excepte en situacions 

determinades. Així doncs, Paredes García (2006: 138) proposa que els colors 

s'utilitzen en tres circumstàncies: 



• 

• 
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i 54 dones d'entre 15 i 91 anys d'edat) de York, Anglaterra, en relació amb 

l'edat, el sexe i el nivell educatiu dels informants, però també amb el significat i 

la funció dels adverbis. En general, identifiquen un canvi dràstic en temps 

aparent: mentre que els parlants de més edat prefereixen construccions amb 

adjectius en funció adverbial (del tipus real good), els més joves utilitzen 

majoritàriament adverbis acabats en -ly (com really good; Tagliamonte i lto, 

2002: 252). Les autores observen, no obstant això, que la majoria de 

realitzacions d'adverbis en -ly corresponen a really (un 66 %), de manera que 

aïllen aquest adverbi en la seva anàlisi, ja que es comporta de forma diferent a la 

resta d'adverbis: 

"However, the frequency of use of really increases markedly from oldest to 

youngest, with the youngest speakers hardly ever using the zero-marked form -

only 7 percent. In contrast, the frequency of the zero form amongst all the other 

adverbs decreases only marginally across the generations" (Tagliamonte i lto, 

2002: 251). 

Les proves de significació estadística mostren que la variable de més pes és el 

significat de l'adverbi, que pot ser concret o abstracte: "adverbs which are 

associated with concrete meaning highly favour the zero-marked form at .69, 

while those associated with abstract meaning highly disfavour at .22, making 

them much more likely to be marked with -ly" (2002: 256). D'entre les variables 

socials, la correlació més forta és amb la variable nivell educatiu, tant per a 

really com per a la resta d'adverbis, seguida a poca distància per l'edat. En canvi, 

el sexe dels informants no mostra significació estadística en el cas de really, però 

sí per als altres adverbis: "males favour the zero form at .62; females disfavour 

the format .44" (2002: 254). 

Pel que fa al català i al castellà, comptem amb estudis correlacionals que 

s'ocupen de la relació entre l'ús d'adverbis en -ment i nivells de formalitat 

diferents. En català, destaca l'estudi de Gelpí (1998) i, en castellà, el de 

Kortschak i Hummel (2018). El primer, recordem, es planteja la hipòtesi que el 

to de les mostres (formal o informal) està relacionat amb l'aparició d'aquests 

adverbis i els resultats quantitatius obtinguts li permeten a l'autora confirmar-la: 

393 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

"si el text té to formal, la freqüència d'adverbis serà més alta que si el text té to 

informal" (Gelpí, 1998: 140). 

A l'estudi de Kortschak i Hummel (2018) s'analitza un subcorpus de C-Oral-Rom 

(Cresti i Moneglia, 2005) de més de 400 parlants. La majoria (188) són de la 

ciutat de Madrid i voltants, 61 són d'altres regions castellanoparlants i 161 són 

d'origen desconegut. Aquesta mostra es divideix en un subcorpus formal i un 

d'informal i els autors comparen els resultats que n'obtenen amb dades de la 

parla de Mèxic explotades prèviament per Arjona Iglesias (1991). En aquesta 

investigació, com a la de Gelpí (1998), els textos formals presenten més adverbis 

en -ment que els informals. Concretament, els autors afirmen que "los adverbios 

en -mente ocurren tres veces mas en los textos formales" (Kortschak i Hummel, 

2018: 12), tant al seu corpus com a les dades mexicanes. A més, si bé no 

observen que el nivell d'estudis mostri cap tendència aparent respecte l'ús 

d'adverbis en -ment, sí que troben que "todos los hablantes que muestran una 

predilección por este tipo de adverbios pertenecen al estrato mas cultivado" 

(2018: 17). 

Altres factors que es desprèn de la bibliografia que caldria tenir en compte en 

estudis futurs sobre els adverbis acabats en -ment són les diferències individuals 

entre els parlants (segons Kortschak i Hummel, 2018: 17, "[l]a preferencia por 

usar o no usar los adverbios en -mente es una característica basicamente 

idiolectal o individual situacional"), la influència del cotext (ja que De Smet, 

2018, demostra, amb dos corpus diferents, que l'aparició d'un adverbi acabat en 

-ly propicia, de manera estadísticament significativa, una nova aparició d'un 

altre adverbi d'aquest tipus amb una arrel diferent a les línies següents) i, 

finalment, possibles processos de canvi en marxa, com la pluralització d'adverbis 

en -mente que mostren Felíu Arquiola i Pato (2019). 

Així doncs, malgrat que, com es després d'aquest breu repàs bibliogràfic, els 

adverbis acabats en -ment han rebut força atenció de lingüistes de tradicions 

diferents, fins on arriba el nostre coneixement no s'ha abordat la possible 

correlació entre el seu ús per part d'informants adolescents i les variables que 

tractem en el nostre estudi. Si bé, com hem vist, podíem esperar que les proves 
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de llengües i els adverbis acabats en -ment, tant pel que fa a la nostra llengua 

com als estudis de la parla dels adolescents. La Taula 144 mostra les variables 

independents amb les quals s'esperava que es correlacionessin de forma 

estadísticament significativa les variables lingüístiques i les variables amb les 

quals l'anàlisi ha permès confirmar que mantenen una relació significativa. 

Taula 144. Correlacions esperades i obtingudes per a les variables lèxiques. 

Variables lèxiques 
S'esperava que Es correlaciona 

correlacionés amb ... amb ... 

V38: Fenòmens de contacte de Edat, sexe, 
Llengua inicial 

llengües llengua inicial 

V41: Colors 
Edat, sexe, 

Llengua inicial 
llengua inicial 

V45: Nombre d'adverbis 
Edat, sexe Edat 

acabats en -ment 

7.4. Discussió dels resultats: síntesi 

En aquest capítol, hem pogut dotar de significat els resultats quantitatius 

exposats al capítol anterior mitjançant la contextualització bibliogràfica de 

l'estudi de cadascuna de les variables pragmàtiques, morfosintàctiques i lèxiques 

que hem analitzat. A més, hem reflexionat sobre les conseqüències que poden 

tenir els resultats obtinguts per a la fonamentació empírica de la perfilació 

sociolingüística de mostres de parla adolescent en català. 

Si considerem ara els resultats globals que s'esperaven en comparació amb els 

obtinguts, podem constatar que tres de les vint variables (és a dir, el 15 %) 

mostren correlacions estadísticament significatives amb més variables 

independents de les que esperàvem. Aquestes variables són el nombre 

d'heterorepeticions (V6), les construccions condicionals (V18) i les perífrasis 

d'obligació (V22). Unes altres tres variables, els doblets de partícules a ver/ a 

veure (V3b), hombre / home (V3h) i o sea / o sigui (V3i), mostren correlacions 

significatives amb el mateix nombre de variables que s'esperava (dues), però una 

de les identificades és diferent a la que s'havia proposat abans de les anàlisis. A 

continuació, trobem dues variables (un 10 % de les incloses a l'estudi) que 

mostren les mateixes correlacions que s'esperaven: els determinants 
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demostratius (V23) i els pronoms clítics de datiu plural (V25). Les altres dotze 

variables (el 60 %) mostren menys correlacions estadísticament significatives de 

les esperades inicialment. 

Com hem comprovat en aquest capítol, el corpus d'anàlisi presenta 

característiques valuoses per a la fonamentació empírica de la perfilació 

lingüística. Es tracta d'un corpus format per material audiovisual transcrit i 

corresponent al mateix grup d'individus en dos moments temporals diferents 

(estudi panel). La situació comunicativa enregistrada, a més a més, és 

controlada, ja que es tracta de la mateixa prova interactiva (tasca de joc de rol), 

però, alhora, permet que els informants s'expressin oralment amb més llibertat i 

espontaneïtat que altres mètodes de recollida de dades (com proves de 

disponibilitat lèxica, elicitació de sinònims, qüestionaris o entrevistes 

semidirigides), la qual cosa es fa palesa en la creativitat demostrada per alguns 

dels informants en el control temàtic de la conversa amb l'entrevistadora. Per 

tant, els resultats obtinguts de l'anàlisi quantitativa d'aquest corpus constitueix 

una aportació rellevant per a la pràctica de la perfilació sociolingüística general, 

però també, a nivell local, per a la pràctica de perfilació sociolingüística de 

mostres en llengua catalana i, encara més específicament, de mostres que hagin 

pogut estar produïdes per parlants adolescents. 
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estudiar. Per exemple, si partim de tres variables socials binàries (considerem, 

posem per cas, el sexe, dos grups d'edat, i dues classes socials) i utilitzem dos 

representants de cada grup, amb 16 individus podem dur a terme un estudi que 

ens permetí obtenir informació sobre la relació entre aquestes variables i els trets 

lingüístics que analitzem. El problema que presenta aquest procediment de 

mostreig estratificat no proporcional per a l'aplicació dels resultats a la perfilació 

lingüística, però, és que, en termes demogràfics, no podem afirmar que una 

mostra com aquesta de 16 persones sigui representativa d'una comunitat, ja que 

no té en compte la distribució real de cada grup a la societat de partida (si hi ha, 

per exemple, molts més individus d'una de les dues edats analitzades). 

Pel que fa als treballs sobre la llengua catalana dels adolescents, provenen de 

diverses aproximacions a la lingüística: l'adquisició del llenguatge, la 

sociolingüística educativa o la didàctica de les llengües. Hem observat que 

comptem, d'una banda, amb pocs estudis, en comparació amb els que descriuen 

els usos lingüístics d'altres grups etaris i, de l'altra, que molts dels que s'han 

publicat se centren en la qüestió de la representació de les varietats juvenils als 

mitjans de comunicació, especialment pel que fa la tensió entre la voluntat de 

respectar la normativa i la de representar de forma realista el llenguatge juvenil. 

La resta, és a dir, les publicacions que descriuen trets lingüístics concrets que 

caracteritzen la parla dels adolescents catalanòfons i que aporten informació 

directament rellevant per a la perfilació lingüística se centren, majoritàriament, 

en els fenòmens de contacte entre el català i el castellà i, una vegada més, 

utilitzen mostres de població que presenten serioses limitacions per a la 

generalització dels resultats. 

Així doncs, l'angle adoptat en aquesta tesí, que combina un corpus de parla 

adolescent de mida considerable (69 informants) obtingut com a part d'un 

projecte d'investigació en sociolingüística educativa, el plantejament 

metodològic propi de la sociolingüística de la variació i l'enfocament pràctic de 

la lingüística forense constitueix una contribució innovadora a l'àmbit acadèmic 

català que resulta prometedora, en tant que obre un gran ventall de possibilitats 

d'ampliació de la recerca en aquesta llengua en el marc de la lingüística 
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aplicada. En aquesta tesi, partim, doncs, de la pregunta de recerca "hi ha 

variables lingüístiques que permeten identificar l'edat, el sexe i la llengua inicial 

més probable en el discurs d'un parlant adolescent en català?". Per respondre-la, 

l'objectiu que ens hem plantejat és el d'analitzar un seguit de variables 

lingüístiques aplicables a la perfilació sociolingüística de produccions anònimes 

en català produïdes per (pre)adolescents. El sisè capítol recull els resultats de les 

nostres anàlisis i, com s'exposa al setè capítol, només una de les variables 

lingüístiques que hem examinat no mostra cap correlació estadísticament 

significativa ni amb l'edat, ni amb el sexe ni amb la llengua inicial dels 

informants. Quant a la resta de variables, com a mínim una de les variants que 

les formen mostra correlacions estadísticament significatives amb una o més 

variables independents. Per tant, la resposta a la nostra pregunta de recerca ha 

de ser afirmativa. 

Per tal d'assolir el nostre objectiu principal, hem dividit la recerca en quatre 

objectius específics. El primer consistia a identificar variables susceptibles de ser 

realitzades pels informants que formen el corpus d'anàlisi. Per assolir-lo, ens 

hem servit, d'una banda, d'una revisió bibliogràfica de la literatura descriptiva i 

variacionista de la llengua catalana (i, en alguns casos, de la llengua castellana), 

així com de la dedicada a la lingüística forense en català i castellà. De l'altra 

banda, hem dut a terme una primera exploració d'una selecció del corpus 

d'anàlisi que ens ha permès identificar, de les possibles variables lingüístiques 

utilitzades en estudis previs, les més susceptibles d'aparèixer a la nostra mostra 

en un nombre de realitzacions suficient per a l'anàlisi estadística, descartar 

aquelles que no eren aplicables a la varietat de llengua del corpus i proposar 

algunes variables lingüístiques que encara no s'havien utilitzat en estudis de la 

variació en català. Finalment, doncs, hem inclòs a l'estudi un total de 21 

variables lingüístiques de tres nivells diferents (deu de pragmàtiques, vuit de 

morfosintàctiques i tres de lèxiques). 

El segon objectiu específic que hem assolit és el d'identificar al corpus les 

variants que realitzen els informants. Concretament, a causa de les restriccions 

imposades pel tractament estadístic de les dades, hem considerat tan sols 
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aquelles variants i variables que apareixen un mínim de deu vegades en tot el 

corpus. D'aquesta manera, a tall d'exemple, hem descartat per falta d'ocurrències 

variables com les fórmules de comiat o l'ús de verbs acabats en -guer (volguer, 

poguer, etc.) i variants com estructures condicionals amb els nexes amb/en que 

(Vl8d), con que (Vl8e) o només que (Vl8h). En relació a les variants que hem 

analitzat, cal subratllar també que, des d'una aproximació descriptivista a 

l'estudi de la llengua coherent amb la metodologia variacionista en la qual se 

sustenta el treball, hem inclòs variants no normatives però pròpies de les 

varietats orals col·loquials (per exemple, V22a tenir que). 

El tercer objectiu específic ha consistit en la quantificació de totes les ocurrències 

de les variants i variables de l'estudi presents al corpus. Per a aquesta tasca, es va 

recórrer tant al procediment "manual" de marcatge de realitzacions (diverses 

iteracions del cicle d'operacions: lectura atenta, identificació i codificació 

d'ocurrències i revisió) com a l'ús d'un conjunt de comandaments executats amb 

la interfície de consola Windows Powershell per tal d'agilitzar el recompte 

automàtic i evitar errors humans (com s'ha explicat al subapartat 5.3.2.4). 

El darrer objectiu específic d'aquest treball ha consistit en l'aplicació de tècniques 

estadístiques sobre les dades obtingudes amb la finalitat de provar o refutar les 

tres hipòtesis de les quals parteix l'estudi, que es relacionen amb l'existència de 

diferències estadísticament significatives en l'ús de les variables lingüístiques 

analitzades per part dels informants segons la seva edat (hipòtesi l), sexe 

(hipòtesi 2) i llengua inicial (hipòtesi 3). El procediment d'anàlisi estadística 

aplicat, això no obstant, proporciona més informació sobre les relacions entre les 

variables dependents i independents. A banda de l'estudi estadístic exploratori 

inicial, que ha permès observar valors utilitzats habitualment en avaluacions 

quantitatives d'un conjunt de dades com la mitjana o la mediana, ens hem servit 

de l'Anàlisi de Components Principals per explorar l'existència i la intensitat de 

relacions entre cadascuna de les variables lingüístiques i les tres variables 

independents. Per corroborar el pes estadístic de les relacions observades 

mitjançant aquesta tècnica, però, hem aplicat al conjunt de dades quantitatives 

tres proves de significació estadística no paramètriques. Per comprovar la 
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significació de les relacions entre l'edat i les variables dependents, s'ha utilitzat 

la prova dels rangs amb signe de Wikoxon, tenint en compte la dependència de 

les dades derivada del fet que provenen de mesures dels mateixos informants 

fetes en dos temps diferents. Per comprovar la significació de les relacions entre 

el sexe dels informants i les variables dependents s'ha utilitzat la prova U de 

Mann-Whitney i, finalment, per comprovar la significació de les relacions entre 

la llengua inicial i les variables lingüístiques, s'ha aplicat el test de Kruskal

Wallis. 

Quant a les hipòtesis de què partia l'estudi, en general podem afirmar que els 

resultats les confirmen totes tres, si bé cal precisar aquesta afirmació quant a les 

relacions estadísticament significatives que, segons la bibliografia prèvia, es 

podia esperar obtenir amb cadascuna de les variables lingüístiques i les que hem 

identificat mitjançant les proves de significació que acabem de descriure. Sobre 

els resultats específics en relació amb les subhipòtesis de les quals partia l'estudi 

de cadascuna de les variables lingüístiques, recordem que es recullen a les taules 

130, 138 i 143 incloses als subapartats de síntesi del setè capítol. 

Pel que fa a la primera hipòtesi, de totes les variables dependents de l'estudi, 

s'esperava que nou mostressin diferències estadísticament significatives segons 

l'edat. D'aquestes nou correlacions esperables, l'estudi realitzat n'ha corroborat 

l'existència de cinc i, a més, s'ha trobat que set dels vuit conjunts de partícules 

discursives analitzats com a V3 i la variable V22 Perífrasis d'obligació també 

mostren diferències significatives segons l'edat dels informants. En total, doncs, 

si comptabilitzem cadascun dels doblets de partícules discursives que ha mostrat 

una correlació significativa amb l'edat com una variable "de ple dret", tenim que 

tretze variables lingüístiques es correlacionen de forma estadísticament 

significativa amb l'edat dels informants i, per tant, els resultats obtinguts poden 

deure's, segons la sociolingüística de la variació, a la gradació per edats. 

En canvi, les quatre variables que esperàvem que mostressin diferències per edat 

i per a les quals hem obtingut valors p superiors al nivell de significació podrien 

o bé reflectir habilitats lingüístiques que els informants arriben a dominar abans 

de les edats analitzades (per tant, abans dels 12 anys) o bé aquelles que, tot i 
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que encara no s'han adquirit fins a nivells adults de competència lingüística, no 

mostren diferències prou acusades entre les edats analitzades com perquè siguin 

estadísticament significatives. El primer cas podria ser el de la variable VS 

Obertura de la interacció (recordem que només en una transcripció de tot el 

corpus no es realitza cap variant), mentre que el segon podria ser el de la 

variable V38 Fenòmens de contacte de llengües. Ara bé, també cal considerar la 

possibilitat que simplement les variables analitzades no estiguin relacionades 

amb l'edat dels parlants (per exemple, sembla que l'ús d'una o altra variant de 

V41 Colors podria correspondre's a l'estil idiolectal dels informants) o que el 

plantejament de les variables no sigui l'adequat per trobar les relacions que 

mantenen amb l'edat (estudis futurs podrien, en aquest sentit, explorar amb més 

deteniment l'ús dels fenòmens que nosaltres hem agrupat en la variant V38a 

Importacions o V38d Altres, per exemple). 

En relació amb la segona hipòtesi, esperàvem identificar diferències 

estadísticament significatives entre els nois i les noies en set variables 

lingüístiques. Ara bé, els resultats mostren que existeixen en el cas de dues 

d'aquestes variables, V3 Doblets de partícules discursives (concretament, V3b a 

ver l a veure i V3f después l després) i Vl 7 Tipus de preguntes, i de tres de les 

altres variables: V6 Heterorepeticions, V18 Construccions condicionals i V22 

Perífrasis d'obligació. 

Els motius pels quals els resultats no han mostrat les correlacions que 

s'esperaven a partir de la bibliografia per a la variable sexe són diversos. Primer, 

cal considerar que la major part dels estudis sobre les diferències entre els estils 

interaccionals entre homes i dones es van dur a terme fa més de vint anys, en 

comunitats de parla diferents a la nostra i utilitzant com a informants parlants 

adults, no adolescents. Totes aquestes diferències amb el nostre corpus podrien 

explicar les diferències en els resultats dels estudis previs i del nostre. Cal tenir 

en compte que les societats i els seus usos lingüístics canvien constantment i que 

els adolescents es distancien d'altres grups etaris mitjançant, entre altres 

recursos al seu abast, el seu comportament lingüístic (Tuson, 1998). 
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Pel que fa a la tercera hipòtesi, de les nou variables dependents que suggeríem a 

priori, a partir de la revisió bibliogràfica, que podien mostrar diferències 

significatives entre els grups de llengua inicial, vuit en mostren, segons els 

resultats de la prova de significació. A més, cal afegir-hi la variable V18 

Construccions condicionals, que també en presenta. Així doncs, si considerem el 

conjunt de doblets de partícules discursives com una sola característica 

lingüística, la variable llengua inicial és la variable independent que es 

correlaciona de forma estadísticament significativa amb més trets lingüístics 

diferents. En aquest sentit, els nostres resultats s'alineen amb les observacions 

d'autors com Sorolla i Flors-Mas (2020) i Flors-Mas, Sorolla, Pradilla i Vila 

(2021) sobre el paper destacat que juga la llengua inicial en l'explicació dels 

usos lingüístics dels parlants al context sociolingüístic català. 

A l'hora de considerar les possibles raons per les quals la llengua inicial es 

mostra o no correlacionada amb les variables lingüístiques cal també recordar 

que la distribució d'informants al corpus no és igual a tots els grups. 

Concretament, ens mostrem reticents a extreure conclusions sobre el 

comportament lingüístic dels parlants que declaren tenir tant el català com el 

castellà com a llengües inicials perquè només n'hi ha deu al corpus d'anàlisi, a 

diferència dels altres dos grups, que estan formats per més de 25 informants. 

Una de les conclusions metodològiques més clares que es desprèn dels resultats 

obtinguts és la importància d'aplicar, en la mesura del possible, les proves de 

significació estadística d'un estudi a totes les variables lingüístiques que examini, 

tant a aquelles que la revisió de literatura especialitzada ja ha demostrat que 

solen mostrar-se correlacionades amb les variables independents com aquelles 

per a les quals encara no s'han obtingut resultats rellevants. En el nostre treball, 

aquesta decisió metodològica ha permès identificar sis correlacions que no es 

preveien abans de l'estudi. 

Cal destacar igualment altres aspectes metodològics d'aquest treball que 

afegeixen valor a l'estudi. Com hem explicat, els estudis panel com el que es 

presenta aquí són escassos a la bibliografia sobre la variació i, encara més 

específicament, en la que tracta la llengua catalana. A més, tampoc és habitual 
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trobar estudis centrats en parlants preadolescents i adolescents ni que tinguin un 

corpus de més de 65 informants. Així mateix, la varietat de tècniques 

estadístiques utilitzades també constitueix un pas endavant en la recerca sobre la 

variació, ja que no es limita a l'estadística descriptiva, com els primers estudis 

correlacionals, ni a les tècniques de significació estadística, com els que podríem 

encabir en una segona onada metodològica, sinó que l'Anàlisi de Components 

Principals ens permet aprofundir en les relacions que indiquen les proves de 

significació i, mitjançant els arbres de classificació, podem identificar quines 

variables, d'entre totes les dependents, caracteritzen de manera més efectiva els 

informants de les edats, els sexes i les llengües inicials que investiguem. 

Aquest estudi de variables pragmàtiques, morfosintàctiques i lèxiques utilitzades 

per 69 informants (pre)adolescents de tres grups de llengua inicial en dos 

moments temporals (a les edats de 12-13 anys i 15-16 anys) contribueix de 

manera directa a la fonamentació empírica i la precisió de les tasques de 

perfilació sociolingüística de mostres dubitades en català que puguin haver estat 

produïdes per joves menors d'edat. D'aquesta manera, representa un exemple de 

com la recerca sobre la variació lingüística present en una mostra determinada 

pot nodrir una àrea concreta de la lingüística aplicada, en el nostre cas, una de 

les tasques que formen la lingüística forense, la perfilació sociolingüística. A més, 

posa de manifest que l'estudi de la variació, no només fa valioses contribucions a 

la descripció de les llengües (com el fet mateix de demostrar que la variació 

lingüística és sistemàtica i no caòtica), sinó que també pot fer aportacions 

destacades a diversos àmbits, com l'estudi del desenvolupament i l'adquisició 

lingüístics, la sociolingüística educativa i la política lingüística o la lingüística 

forense. Aquesta última és l'àrea que, com hem pogut comprovar amb la revisió 

bibliogràfica, necessita més impuls acadèmic en llengua catalana. Mostra d'això 

és el fet que aquest estudi sigui, fins on arriba el nostre coneixement, el primer a 

enfocar-se cap a la perfilació lingüística no només pel que fa a parlants de català 

menors d'edat, sinó també, en efecte, de qualsevol edat. En altres paraules, 

comptem, actualment, amb molt pocs estudis empírics sobre la llengua catalana 



Edat, sexe i llengua inicial en l'elaboració de perfils lingüístics forenses d'adolescents en català 

dedicats a la millora de pràctiques en lingüística forense, a diferència d'altres 

llengües i contextos acadèmics. 

Així doncs, les aportacions principals d'aquesta tesi a la lingüística catalana són 

dues. D'una banda, l'anàlisi quantitativa realitzada sobre l'ús de 21 variables 

lingüístiques en una mostra de mida considerable (69 informants) de parla 

(pre)adolescent, ja que representa una clara contribució a la descripció de les 

varietats catalanes emprades per usuaris de la llengua que es troben en l'últim 

tram de l'etapa escolar (entre 12 i 16 anys). D'una altra, l'anàlisi de les relacions 

entre aquestes variables lingüístiques i les tres variables independents, ja que, 

com s'ha explicat, a més de contribuir a la comprensió global de la interacció 

entre la llengua i la societat en un context demolíngüístic complex com el català, 

permeten identificar l'edat, el sexe i la llengua inicial més probables dels autors 

de mostres lingüístiques comparables al nostre corpus pel que fa a la varietat i la 

modalitat de llengua. Aquesta darrera aportació obre una possible línia 

d'investigacions futures centrades en l'impuls de la lingüística forense en català a 

partir de l'aplicació de la metodologia pròpia dels estudis sobre la variació 

lingüística, que compten amb una àmplia tradició en els territoris de parla 

catalana. Els fruits d'aquesta línia d'investigació podrien ser de tots colors. 

Una de les limitacions més evidents d'aquesta tesi és el nombre de variables 

independents que hem pogut incloure a l'estudi, de manera que una de les 

possibles recerques futures és precisament la de realitzar un estudi semblant que 

consideri més variables sociolingüístiques, com la localitat o àrea geogràfica 

(recordem que hem trobat indicis que algunes de les variables que apareixen al 

corpus es veuen influenciades per la població dels informants, Manlleu o 

Mataró). També seria interessant tenir estudis sobre altres dialectes, ja que les 

dues localitats de les quals prové el nostre corpus pertanyen al català central. 

Com hem vist, altres variables habituals a la sociolingüística de la variació són la 

classe social o l'origen ètnic dels parlants (alguns exemples de l'aplicació 

d'aquests factors a l'estudi de la variació lingüística al context català i espanyol 

són Marzo i Turell, 2007 o Ballart Macabich, 2013). 
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La següent limitació de la nostra investigació que es pot convertir en una 

oportunitat d'ampliar la recerca sobre el català aplicable a la lingüística forense 

és el fet que el corpus utilitzat es va recollir entre el 2006 i el 2012, és a dir, fa 

més de deu anys. Per continuar incrementant el volum de dades sobre la llengua 

catalana dels adolescents, seria de gran interès dur a terme un estudi 

comparable al que presentem aquí amb una mostra més recent i, fins i tot (si fos 

possible), amb una mostra encara més antiga. D'aquesta manera, es podria 

observar si els resultats obtinguts aquí caracteritzen tan sols els adolescents 

catalans nascuts a final dels anys 1990 o també els d'altres generacions. 

Una altra qüestió relativa a la mostra que hem analitzat és el fet que hi ha un 

desequilibri pel que fa al nombre d'integrants del grup de bilingües inicials, com 

ja hem indicat. Seria necessari que estudis futurs comptessin amb un nombre 

més semblant d'informants de cada grup de llengua inicial. Pel que fa al 

contingut del corpus, caldria que nous treballs els objectius dels quals estiguessin 

relacionats, com el nostre, amb la lingüística forense poguessin analitzar mostres 

més comparables, quant al tema tractat pels informants, als assumptes que 

poden trobar-se en textos rellevants per a processos judicials i investigacions. Per 

exemple, en el cas de voler contribuir a l'anàlisi de mostres provinents de les 

xarxes socials relacionades amb casos de (ciber)assetjament de menors, l'ideal 

seria comptar amb mostres en què els informants valoren negativament algú. 

En definitiva, però, com hem vist al llarg de la discussió dels resultats, en català 

encara no disposem d'un nombre gaire elevat treballs sobre la distribució 

sociolingüística actual de les variables lingüístiques que hem analitzat (o 

d'altres). La recerca de la variació lingüística contribueix, com hem observat, al 

coneixement general sobre les llengües i pot servir, per tant, per a finalitats molt 

diverses. En aquesta tesi, ens hem centrat en la llengua dels (pre)adolescents 

amb la finalitat de contribuir a la perfilació sociolingüística en contextos 

forenses. Part dels actes delictius amb els quals poden veure's involucrats els 

menors d'edat i que, per tant, poden fer que es trobin immersos en processos 

investigatius o judicials tenen lloc a internet. En aquest sentit, cal tenir en 

compte que la facilitat d'accés a aquest mitjà i la universalització dels dispositius 
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mòbils permeten que els adolescents hi passin molt de temps (el 31,6 % dels 

menors d'entre 11 i 18 anys passa més de 5 hores al dia connectat a internet, 

segons Andrade, Guadix, Rial i Suarez 2021: 25). Així, per exemple, Andrade, 

Guadix, Rial i Suarez (2021: 73) estimen que un 22,5 % dels menors que van 

enquestar podrien estar patint ciberassetjament i que un 19, 7 % podrien estar 

actuant com a ciberassetjadors. L'assetjament no és l'única activitat delictiva que 

pot realitzar-se majoritàriament a través de la llengua, sinó que també hem de 

tenir en compte delictes com el frau o la captació de menors, per nombrar-ne 

d'altres. Si bé els riscos associats a l'ús d'internet no són els únics que poden fer 

que els adolescents arribin als àmbits judicials, on poden jugar un paper destacat 

les proves lingüístiques, aquestes dades són un indicador de la vulnerabilitat dels 

joves a internet, que s'ha de sumar a la que poden patir al món no virtual. Els 

usos lingüístics dels adolescents, com hem observat, poden resultar clau en 

contextos forenses, de manera que cal continuar investigant-los. 

Finalment, subratllem la necessitat d'adoptar una perspectiva holística en la 

recerca lingüística. En aquest treball, ens hem aproximat a les dades des d'una 

metodologia quantitativa, però, com s'ha indicat al llarg del treball, caldria que 

investigacions futures ampliessin els nostres resultats mitjançant anàlisis 

qualitatives. A més, però, també és necessari que nous treballs tinguin en compte 

altres eixos de la variació lingüística dels quals no hem pogut donar compte 

aquí. Parafrasejant Lorente Casafont (1998: 87-88): 

"Hi ha una relació directa entre qualsevol canvi [lingüístic] i causes de caràcter 

social o funcional; i quan un parlant selecciona una variant lèxica ho fa seguint 

motivacions contextuals (variació funcional), dialectals (variació geogràfica) o 

personals (variació idiolectal o estilística). Si els models teòrics han d'explicitar 

els criteris que condicionen les opcions dels parlants, sembla plausible que les 

motivacions externes han de poder ser-hi codificades". 

En el cas del llenguatge adolescent, a més de factors sociolingüístics com els que 

hem tractat aquí, cal que tinguem presents que el complex procés d'adquisició 

lingüística que presentàvem de forma simplificada a la introducció encara es 

troba en marxa (o, considerant que no acaba mai, més efervescent que a 
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l'adultesa). En definitiva, l'aproximació variacionista posa a l'abast del lingüista 

un marc metodològic que permet contribuir "a l'estudi de la llengua des de la 

perspectiva polinivellada" (Pradilla 2011: 13 7), ja que permet considerar la 

interacció d'un gran nombre de factors que condicionen l'actuació lingüística 

dels parlants. D'aquesta manera, si entenem la sociolingüística variacionista com 

un calidoscopi (Pradilla, 2011), per comprendre les complexitats de l'univers de 

la llengua en ús necessitem treballs que aconsegueixin combinar de manera 

satisfactòria aquesta eina amb el microscopi de la teoria lingüística. 



 

  

https://doi.org/10.1525/ae.1976.3.4.02a00140
https://dcvb.iec.cat/
http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap6-4.htm
https://www.jstor.org/stable/30028145


 

 

ʒ

https://doi.org/10.1017/S0954394500000247
https://www.cienciadedatos.net/documentos/18_prueba_de_los_rangos_con_signo_de_wilcoxon
https://www.cienciadedatos.net/documentos/18_prueba_de_los_rangos_con_signo_de_wilcoxon
https://www.cienciadedatos.net/documentos/17_mann%E2%80%93whitney_u_test#Mann_Whitney_Wilcoxon
https://www.cienciadedatos.net/documentos/17_mann%E2%80%93whitney_u_test#Mann_Whitney_Wilcoxon
https://doi.org/10.1017/S0047404500006102


https://doi.org/10.14198/ELUA1998.12.03


 

  

https://doi-org/10.2436/20.2504.01.55
https://doi-org/10.2436/20.2504.01.55
https://doi.org/10.12797/SI.16.2017.16.01
https://www.bsm.upf.edu/ca/noticies/els-perits-judicials-linguistes-podran-obtenir-una-titulacio-universitaria-oficial
https://www.bsm.upf.edu/ca/noticies/els-perits-judicials-linguistes-podran-obtenir-una-titulacio-universitaria-oficial


https://www.jstor.org/stable/40299616
https://doi.org.com/10.2436/20.2504.01.43
https://doi.org.com/i:10.1016/j.langsci.2010.10.002
https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1615


 

ț

https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.04.009


 

https://doi.org/10.2436/20.2504.01.48
https://doi.org/10.1016/0021-9924(89)90010-5


 

https://doi.org/10.2436/20.8030.02.81
https://doi.org/10.1080/07908318.2016.1132657
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/
http://www.dpde.es/


ş

https://doi-org/10.2436/15.8090.02.6
https://doi-org/10.2436/15.8090.02.6
https://doi.org/10.1515/tlr-2018-2010


 

https://doi.org/10.1017/S0954394506060017
https://esadir.cat/


https://doi.org/10.1515/ling.1987.25.2.257
https://doi.org/10.1002/9780470756591.ch17
https://doi.org/10.1515/ling-2013-0010
https://doi.org/10.4067/S0071-17132011000200003
https://doi.org/10.4067/S0071-17132011000200003


 

https://doi.org/10.2436/20.8030.02.54
https://doi.org/10.35869/vial.v0i16.93


 

https://doi.org/10.1016/S0378-2166(03)00004-3
https://doi.org/10.2436/20.2500.01.49
https://doi.org/10.1177/1461445607075347


 

Č ć ć

https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.09.006
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacualitativa.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacualitativa.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacuantitativa.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacuantitativa.htm
https://doi.org/10.1111/j.1467-968X.1995.tb00435.x
https://doi.org/10.1515/zaa-2018-0028


 

https://doi.org/10.1515/COG.2006.015
https://doi.org/10.2436/20.3002.01.8
https://doi.org/10.3309/1989-578X-11-10
https://doi.org/10.1007/s13752-016-0256-0


 

https://doi.org/10.1023/A:1024640612273
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.553.1313&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.553.1313&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1558/sols.v7i2.173


 

https://doi.org/10.14198/fem.2021.38.05
https://doi.org/10.2436/20.2504.01.168
https://doi.org/10.2307/455431
https://doi.org/10.7764/onomazein.44.08
https://doi.org/10.1080/00437956.1959.11659702


 

https://revistes.ub.edu/index.php/LSC/issue/view/266
https://doi.org/10.2436/rld.i70.2018.3175


https://doi.org/10.1075/lplp.20028.flo
http://www.jstor.org/stable/27921930
https://doi.org/10.1177/1461445613482429
http://www.iula.upf.edu/rec/forensic_isi/docums/forensic_isi_ca.pdf
https://doi.org/10.1016/0378-2166(94)90101-5
https://doi.org/10.2436/20.2504.01.150


 

https://doi.org/10.2436/20.2504.01.91
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.03.006
http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/print/309
http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/node/144


https://doi.org/10.1344/LSC-2011.9.7
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html


 

‐

https://doi.org/10.1558/ijsll.19548
https://doi.org/10.1525/si.2000.23.2.117
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_estudis/ESTUDIS30.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_estudis/ESTUDIS30.pdf


https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/seleccionActividades/seleccionActividades.jsf?id=c515329aecc25965&idioma=ca&tipo=activ&elmeucv=N
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/seleccionActividades/seleccionActividades.jsf?id=c515329aecc25965&idioma=ca&tipo=activ&elmeucv=N
https://doi.org/10.1348/135532506X156620
https://doi.org/10.1016/j.ecl.2019.01.001
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199945092.013.1
http://diccionari.cat/


 

http://doi.org/10.14198/ELUA1993.9.08


https://doi.org/10.17533/udea.lyl.n69a13
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CLAC.2015.v62.49499
https://doi.org/10.1111/1467-9481.00117
https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/27.0.0?topic=trees-creating-decision
https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/27.0.0?topic=trees-creating-decision
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=217&capitol=11


 

https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=265&capitol=13
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=163&capitol=22
https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf
https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf
https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=7289


https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=4985
https://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=3566&t=201300&by=at
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10364
https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2008.pdf
https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2008.pdf
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=9548&geo=mun%3A081120&t=200700
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=9548&geo=mun%3A081120&t=200700
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=9548&geo=mun%3A081213&t=200700
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=9548&geo=mun%3A081213&t=200700
https://www.idescat.cat/emex/?id=081120


 

. 

https://www.idescat.cat/emex/?id=081213
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=893
http://dlc.iec.cat/
http://dlc.iec.cat/
https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=350&capitol=29
http://www.iula.upf.edu/rec/forensic_isi/index.htm
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176795&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176795&menu=ultiDatos&idp=1254735573206


https://doi.org/10.1080/08351813.2021.1939532
http://www.jstor.org/stable/455434
https://doi-org.sire.ub.edu/10.1515/9783110197181-142
https://doi-org.sire.ub.edu/10.1515/9783110197181-142
https://doi.org/10.24201/nrfh.v66i1.3391


 

 

https://doi.org/10.1558/sll.1998.5.2.193
https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.3.686
https://doi.org/10.1017/S0954394500000338


https://doi.org/10.3109/02699209808985221
https://doi.org/10.5539/ach.v1n2p72


 



https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.03.008
https://doi.org/10.1111/j.1749-818x.2009.00144.x
https://doi.org/10.2436/20.2504.01
https://doi.org/10.1007/978-3-319-53646-0_1


 



https://doi.org/10.1344/AFEL2018.8.4


 

https://doi.org/10.1174/021037002762064055


https://doi.org/10.1207/S15327647JCD0201_2


 

 

https://doi.org/10.1558/sll.2005.12.2.143


https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2015/168378/recerca_immigracioVII_a2015p43.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2015/168378/recerca_immigracioVII_a2015p43.pdf
https://doi.org/10.1558/ijsll.v17i1.45


 



https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8345-7.ch012
https://doi.org/10.1016/S0378-2166(03)00117-6
https://doi.org/10.1023/A:1022396112719
https://doi.org/10.7203/qf.23.13530
https://doi.org/10.4067/S0071-17131998003300007
https://doi.org/10.4067/S0071-17132002003700007
https://doi.org/10.2436/20.2504.01/30


 

https://doi.org/10.1017/S1366728911000496
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01estiu/metodologia/pradillab1_9.htm
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01estiu/metodologia/pradillab1_9.htm
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm03tardor/docs/pradilla.pdf
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm03tardor/docs/pradilla.pdf




 

 

https://cuscub.files.wordpress.com/2019/01/apunts-cusc-num-5-gener-2019-linguistica-forense.pdf
https://cuscub.files.wordpress.com/2019/01/apunts-cusc-num-5-gener-2019-linguistica-forense.pdf
https://doi.org/10.5209/ESMP.62234


https://doi.org/10.13092/lo.20.1063
http://dx.doi.org/10.2307/1519752
https://doi.org/10.4067/S0718-93032010000200012
https://www.amla.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Conferencia-Deixis-espacial-y-deixis-discursiva-BIS.pdf
https://www.amla.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Conferencia-Deixis-espacial-y-deixis-discursiva-BIS.pdf


 

https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01hivern/catalana/romero1_7.htm
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01hivern/catalana/romero1_7.htm
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm03tardor/docs/romero.pdf
https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm03tardor/docs/romero.pdf
https://doi.org/10.1017=S0047404520000251
https://www.jstor.org/stable/30200436
https://doi.org/10.1080/0013838X.2012.668785
https://www.jstor.org/stable/10.2307/48587506


https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.02.009
https://doi.org/10.1002/wcs.1421
https://doi.org/10.4067/S0718-09342017000100006
https://doi.org/10.4067/S0718-09342017000100006
https://doi.org/10.15581/008.32.2.513-35


 

 

https://doi.org/10.14746/strop.2016.432.003
https://doi.org/10.2436/20.2504.01.183
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED027522.pdf


http://www.ub.edu/comhodiria/


 

https://doi.org/10.2436/rld.i73.2020.3448


 

http://www.jstor.org/stable/24048492
https://doi.org/10.1017/CBO9780511801624
https://www.jstor.org/stable/415006
https://doi.org/10.2436/20.2504.01.66


 

 

https://doi.org/10.1075/wll.13.2.02tol


https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm03tardor/docs/turell.pdf
https://doi.org/10.1558/ijsll.v11i1.1


 

https://doi.org/10.1558/ijsll.v17i2.211
https://doi.org/10.2436/20.2504.01.50
https://www.upf.edu/web/upfsolidaria/servei-gratuit-d-assessorament-linguistic
https://www.upf.edu/web/upfsolidaria/servei-gratuit-d-assessorament-linguistic


https://doi.org/10.14746/strop.2016.432.001
https://doi.org/10.1515/soprag-2020-0009
https://doi.org/10.1515/soprag-2020-0009


 

https://aldc.espais.iec.cat/
https://webs.ucm.es/info/especulo/numero7/index.htm
https://doi.org/10.1344/LSC-2004.1.1


https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1436517
https://doi.org/10.1002/acp.741
http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm09hivern/docs/wieland.pdf
http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm09hivern/docs/wieland.pdf


 

https://doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/04256-5
https://doi.org/10.1558/ijsll.v20i1.45
https://doi.org/10.2991/assehr.k.201215.307
https://doi.org/10.1515/dialect-2019-0007


 



 

 

 

 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




		2022-03-21T17:32:21+0100
	ROSER GIMENEZ GARCIA - DNI 39387305N




