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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

• INSTITUTO DYM S.A. ha realitzat aquest estudi per a la Universitat
Oberta de Catalunya, per tal de conèixer els usos lingüístics de la 
població catalana i la seva identificació nacional.

• Objectius principals de l’estudi:
– Conèixer ...

• els usos lingüístics de la població catalana, 
• el coneixement de la llengua, així com
• aspectes de la seva identificació nacional i 
• el posicionament davant certes qüestions polítiques



• Els objectius específics són conèixer i 
interrelacionar el següent:

–– Primera llengua i llengua habitualPrimera llengua i llengua habitual
–– Usos lingUsos lingüíüístics (en lstics (en l’’entorn familiar directe i usos socials)entorn familiar directe i usos socials)
–– Coneixement del catalConeixement del catalàà i el castelli el castellàà
–– Edat i motius pels que va comenEdat i motius pels que va començçar a usar el catalar a usar el catalàà
–– Llengua habitual de lLlengua habitual de l’’entorn familiar directeentorn familiar directe
–– Origen geogrOrigen geogrààfic i any dfic i any d’’arribada a Catalunyaarribada a Catalunya
–– IdentificaciIdentificacióó nacionalnacional
–– PosiciPosicióó vers determinades qvers determinades qüüestions de caire polestions de caire políític tic 

relacionades amb el territorirelacionades amb el territori



Català
37%

Una altra llengua
2%

Castellà
55%

Altres llengües de 
l’Estat espanyol

1%

Àrab
0%

Altres llengües 
d’Europa

4%

En català i castellà 
per igual

1%

Primera llengua parlada a la llar
P14. Digui’m, si us plau, quina llengua va parlar primer, a casa, quan era petit? 

Total parla català: 37,4%
Total parla castellà: 55,1%

Base: Total entrevistes (1108)
Estudi DYM
(gener de 1998): 

Català: 41,3%

Castellà: 55,6%

Altres: 3,1%



Català
43%

En català i castellà 
per igual

6%

Castellà
47%

Altres llengües
4%

Altres llengües de 
l’Estat espanyol

0%

Llengua habitual
P1. Quina és la seva llengua habitual? 

Total parla català: 48,9%
Total parla castellà: 53,5%

Base: Total entrevistes (1108)
Estudi DYM
(gener de 1998): 

Català: 49,1%

Castellà: 50,2%

Altres: 0,7%
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Altres llengües

Castellà

Català i castellà
per igual

Català

Llengua habitual
P1. Quina és la seva llengua habitual? 

Total parla català: 48,9%
Total parla castellà: 53,5%

Base: Total entrevistes (1108)
Estudi DYM
(gener de 1998):

Nascuts a la 
resta de l’Estat: 

Català: 10,4%

Castellà: 88,3%

Altres: 1,3%

Nascuts a 
l’estranger:

Català: 14,8%

Castellà: 68,3%

Altres: 16,9%



Evolució en la llengua habitual
Gener de 1998 – 2008

(xifres relatives i absolutes)

217 000217 0003,5%3,5%Una Una altraaltra llenguallengua

+ 195 600+ 195 60015 00015 0000,2%0,2%36 40036 4000,7%0,7%AltresAltres llengllengüüeses de lde l’’Estat espanyolEstat espanyol

+ 274 000+ 274 0002 883 0002 883 00047,2%47,2%2 609 2002 609 20050,1%50,1%CastellCastellàà
+ 385 000+ 385 000385 000385 0006,3%6,3%----En En catalcatalàà i i castellcastellàà perper igualigual

+ 53 000+ 53 0002 605 0002 605 00042,6%42,6%2 552 0002 552 00049,1%49,1%CatalCatalàà
IncrementIncrement20082008Gener de 1998Gener de 1998



P1. Quina és la seva llengua habitual? 

Base: Total entrevistes (1108) 

Població de 15 anys i més, 2006 = 6 114 000

--211 000211 000216 000216 0003,5%3,5%427 000427 0007,0%7,0%Una Una altraaltra llenguallengua

--56 00056 00015 00015 0000,2%0,2%71 00071 0001,2%1,2%AltresAltres llengllengüüeses de lde l’’Estat Estat 
espanyolespanyol

--438 000438 0002 884 0002 884 00047,2%47,2%3 322 0003 322 00054,3%54,3%CastellCastellàà
+336 000+336 000385 000385 0006,3%6,3%49 00049 0000,8%0,8%En En catalcatalàà i i castellcastellàà perper igualigual

+366 000+366 0002 605 0002 605 00042,6%42,6%2 239 0002 239 00036,6%36,6%CatalCatalàà
IncrementIncrementLlenguaLlengua habitualhabitual1a 1a llenguallengua apresaapresa

P14. Digui’m, si us plau, quina llengua va parlar primer, a casa, quan era petit? 

Primera llengua parlada a la llar / Llengua habitual



En una altra llengua; 
0,0

Només en català; 
49,4

En català i castellà; 
26,1

Només en castellà; 
23,9

Usos lingüístics socials
P10, P11, P12, P13: Vostè, en quina llengua parla (o parlava) amb AMICS CATALANOPARLANTS?

Base: Total entrevistes (1108)



En una altra llengua; 
0,1

Només en català; 
3,8

En català i castellà; 
27,8

Només en castellà; 
68,0

Usos lingüístics socials
P10, P11, P12, P13: Vostè, en quina llengua parla (o parlava) amb AMICS CASTELLANOPARLANTS?

Base: Total entrevistes (1108)



En una altra llengua; 
0

Només en català; 
41,9

En català i castellà; 
27,4

Només en castellà; 
30,4

Usos lingüístics socials
P10, P11, P12, P13: Vostè, en quina llengua parla (o parlava) en una BOTIGA?

Base: Total entrevistes (1108)



En una altra llengua; 
2,0

Només en català; 
27,1

En català i castellà; 
37,6

Només en castellà; 
30,8

Usos lingüístics socials
P10, P11, P12, P13: Vostè, en quina llengua parla (o parlava) A LA FEINA O EN ELS ESTUDIS?

Base: Total entrevistes (1108)



Català; 47,3

Castellà; 49,5

Altres; 3,2

Usos lingüístics socials: mitjana d’ús
P2: Sigui quina sigui la seva llengua habitual, digui’m, si us plau, en quin tant per cent utilitza 
cadascuna de les següents llengües…

Base: Total entrevistes (1108)



Si
97,6%

No
2,4%

L’entén? El parla?

El llegeix? L’escriu?

(Base: total entrevistes: 1108)

Coneixement de la llengua catalana
Ara voldríem saber el seu coneixement de la llengua catalana...

Si
84,7%

No
12,9%NS / 

NC
2,4%

Si
91,5%

No
6,1%

NS / 
NC

2,4%
Si

61,7%

No
29,8%

NS / 
NC

8,5%



Coneixement del català. Evolució 1998 – 2008

3.775.000
5.595.000
5.178.000
5.969.000

61,7%
91,5%
84,7%
97,6%

DYM 2008 (població de 15 
anys i més, 2006 = 6 114 

000)

+ 895 500+ 895 5002.879.50055,4%Escriure’l
+ 1 078 300+ 1 078 3004.516.70086,9%Llegir-lo

+ 911 700+ 911 7005.057.30097,3%Entendre’l

Increment (Dym
gener de 1998 –

Dym 2008)

DYM gener de 1998 
(població de 15 anys i 
més, 1996 = 5 198 000)

Persones que 
diuen que 
saben …

Parlar-lo + 838 000+ 838 0004.340.00083,5%

Base: Total entrevistes (3323, gener de 1998; 1108, 2008)



9,02

5,15

7,68

7,24

8,50

9,59

9,25

9,47

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escriu

Llegeix

Parla

Entén

Català
Castellà

Gens ni mica Perfectament

Coneixement del català i del castellà
P19-P26. Ara, si us plau, avaluï el seu coneixement del català/castellà en una escala des de 0 (que vol dir “gens ni mica”) 
fins a 10 (que vol dir “perfectament”), pel que fa a...

Valors mitjans

Base: Total entrevistes (1108)



4,40
5,15

7,68
7,24

8,508,36

6,947,03
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gener de 1998 2008
Gens ni mica

Perfectament

Evolució del coneixement del català 1998-2008
P19-P26. Ara, si us plau, avaluï el seu coneixement del català/castellà en una escala des de 0 (que vol dir “gens ni mica”) 
fins a 10 (que vol dir “perfectament”), pel que fa a...

Valors mitjans

Base: Total entrevistes (3323, gener de 1998; 1108, 2008)



Base: No català com a primera llengua parlada a la llar, però el parla socialment (495)

Edat va començar a parlar català socialment
P14b. Digui’m, si us plau, aproximadament a quina edat va començar a fer servir el català de forma social (que vol dir per 
parlar amb amics o companys de feina o a les botigues o amb els veïns, etc.). No s’ha de tenir en compte si només el 
parlava per obligació a l’escola.

Mitjana d’edat: 21,3 anys

NS/NC
4,7%

Desprès 
dels 17 a.

42,3%

No l'ha 
parlat mai

3,8%
Dels 10 als 

17 a.
26,5%

Abans dels 
10 a.

22,7%



Base: No català com a primera llengua parlada a la llar, però el parla socialment (495)

Motius pels quals va començar  a parlar català
P14c. I per quin motiu va parlar el català per primer cop de forma social? Ens referim a un fet concret que fes que parlés el 
català per primera vegada (sense tenir en compte les classes de català de l’escola) 

18,4

12,1

10,6

9,5

9,8

5,6

5,1

4,7

3,3

2,3

1,8

1,7

1,1

0,7

0,6

Per motius laborals

Pels amics

Amb els companys d’estudis

El seu entorn parlava en català

Per un canvi de residència

Per interès personal, perquè li agrada

Perquè està a Catalunya, per respecte als catalans

Per integrar-se en la societat

Per la família

Per la seva parella

Per poder contestar si la gent li parlava en català

Pels fills

No el parla, o el parla molt poc de forma social

No hi ha cap fet concret

Després de la mort de Franco



Llengua habitual membres de l’entorn familiar
P15, P16, P17, P18: Quina és (o era) la llengua habitual de la parella? 

44,7

2,6

48

0,51,9

0,11,8

Català

En català i castellà
per igual

Castellà

Altres llengües de
l’Estat espanyol

Altres llengües
d’Europa

Àrab

Una altra llengua

Base: té o ha tingut parella (1033)



Ús del català amb membres de la família

36,6 36,3 36,7 37,8 45,0
3,40 3,30 4,90

9,80

17,50

51,40 51,70 50,90 47,90 32,80
4,704,507,408,708,60

0

20

40

60

80

100

M are Pare Germans (*) Parella (*) Fills (*)

A lt res

C ast ellà

C at alà i  cast ellà

C at alà

* = Base: els que en tenen / n’han tingut



37,7

9,2

4,1

45,8

1,8

0,5

0,7

A Catalunya

Al País Valencià

A les Illes Balears

A la Franja d’Aragó o
de Ponent

A la resta d’Espanya

A la resta d’Europa

A la resta del mon

Lloc de naixement de l’entorn familiar
P29, P31, P18b: On va néixer el pare? 

Base (per pare i mare): Total entrevistes (1108)



9,9

59,7

4,723,9

1,1

0,4 0,3

A Catalunya

Al País Valencià

A les Illes Balears

A la Franja d’Aragó o
de Ponent

A la resta d’Espanya

A la resta d’Europa

A la resta del mon

Lloc de naixement de l’entorn familiar

Base: Total entrevistes (1108)

P27. Digui’m, si us plau, on va néixer vostè? 



22,619,4

31,3

6,8
1,90,8

4,0

4,3

3,1

5,7

Només català
Més català que espanyol
Tant català com espanyol
Més espanyol que català
Només a espanyol
Europeu
Estranger
Com del seu país d’origen
Altres respostes
No sap/no contesta

Identitat nacional
P34. Vostè com se sent, principalment? 

Base: Total entrevistes (1108)



Identitat nacional

6%15%

41%

13%

25%

Nascuts als Països Catalans

3,5
3,2

24,6
31,8

32,1

Només català
Més català que espanyol
Tant català com espanyol
Més espanyol que català
Només a espanyol

5%

14%

16% 55%

10%

Nascuts als
Països Catalans

(61,5% del total)

Nascuts a la 
resta de l’Estat

(23,9% del total)

Nascuts a 
l’estranger 

(14,6% del total)



• Està a favor o en contra del fet que les seleccions esportives les seleccions esportives 
catalanes puguin jugar partits oficials internacionals? catalanes puguin jugar partits oficials internacionals? 

• Està a favor o en contra que les Administracions catalanes passin a les Administracions catalanes passin a 
recaptar i decidir la distribucirecaptar i decidir la distribucióó de la totalitat dels impostos que de la totalitat dels impostos que 
paguen els ciutadans i les empreses catalanes? paguen els ciutadans i les empreses catalanes? 

• Està a favor o en contra que Catalunya sigui responsable Catalunya sigui responsable 
dd’’organitzar els seus propis transports, com ara trens, aeroports,organitzar els seus propis transports, com ara trens, aeroports,
autopistes de peatge, etc.? autopistes de peatge, etc.? 

• Està a favor o en contra que la llengua catalana sigui una llengua la llengua catalana sigui una llengua 
oficial i de treball a la Unioficial i de treball a la Unióó Europea, com ara el portuguEuropea, com ara el portuguèès, el dans, el danèès s 
o el txec?o el txec?

PosiciPosicióó versvers determinadesdeterminades qqüüestionsestions de de cairecaire polpolíítictic
relacionadesrelacionades ambamb el el territoriterritori



Posicionament Polític: 
P36. Està a favor o en contra del fet que les seleccions 
esportives catalanes puguin jugar partits oficials 
internacionals? 

PERCENTATGES DE CITACIÓ

3,1
4,7

4,4

39,3

13,4

35,1

Totalment a favor

Més aviat a favor

Li és indiferent

Més aviat en
contra

Totalment en
contra

NS/NC



Posicionament Polític: 
P37. Està a favor o en contra que les Administracions catalanes 
passin a recaptar i decidir la distribució de la totalitat dels 
impostos que paguen els ciutadans i les empreses catalanes?

PERCENTATGES DE CITACIÓ

4,7

2,3

7,2

49

19,6

17,2

Totalment a favor

Més aviat a favor

Li és indiferent

Més aviat en
contra

Totalment en
contra

NS/NC



Posicionament Polític: 
P38. Està a favor o en contra que Catalunya sigui 
responsable d’organitzar els seus propis transports, 
com ara trens, aeroports, autopistes de peatge, etc.? 

PERCENTATGES DE CITACIÓ

5,2
1,5

2,5

11,7

57,6

21,5

Totalment a favor

Més aviat a favor

Li és indiferent

Més aviat en
contra

Totalment en
contra

NS/NC



Posicionament Polític: 
P39. Està a favor o en contra que la llengua catalana sigui 
una llengua oficial i de treball a la Unió Europea, com ara 
el portuguès, el danès o el txec? 

PERCENTATGES DE CITACIÓ

4,2
3,3

4,2
15,8

54,8

17,6

Totalment a favor

Més aviat a favor

Li és indiferent

Més aviat en
contra

Totalment en
contra

NS/NC



3,79
4,08

4,31
4,16

1

2

3

4

5

Seleccions esportives catalanes Competències fiscals Gestió del transport Oficialitat de la llengua

Totalment a favor

Totalment en contra

Posicionament Polític
P36. Està a favor o en contra del fet que les seleccions esportives catalanes puguin jugar partits oficials internacionals? 
P37. Està a favor o en contra que les Administracions catalanes passin a recaptar i decidir la distribució de la totalitat dels 
impostos que paguen els ciutadans i les empreses catalanes.
P38. Està a favor o en contra que Catalunya sigui responsable d’organitzar els seus propis transports, com ara trens, 
aeroports, autopistes de peatge, etc.? 
P39. Està a favor o en contra que la llengua catalana sigui una llengua oficial i de treball a la Unió Europea, com ara el 
portuguès, el danès o el txec? 

Base: Total entrevistes (1108)
MITJANES (*)

(*) Aquestes mitjanes s’han calculat atorgant els valors: 

1 (Totalment en contra); 2 (Més aviat en contra); 3 (Li és indiferent o ns/nc); 4 (Més aviat a favor); i 5 (Totalment a favor)



1%

12%

2%
36%

27%22%

Votaria a favor

Votaria en contra

S’abstindria / no
aniria a votar

Votaria en blanc

No ho sap

No contesta

En un En un referreferèèndumndum democrdemocrààtictic perper decidir la decidir la 
independindependèènciancia de Catalunya, de Catalunya, vostvostèè ququèè faria?faria?

Base:Nascut a Espanya o amb nacionalitat espanyola (1006)



59%

2%

12%
27%

Votaria

S’abstindria / no
aniria a votar

No ho sap

No contesta

En un En un referreferèèndumndum democrdemocrààtictic perper decidir la decidir la 
independindependèènciancia de Catalunya, de Catalunya, vostvostèè ququèè faria?faria?

* Participació assegurada: 59% 



62%

1%

37% Votaria a favor

Votaria en contra

Votaria en blanc

En un En un referreferèèndumndum democrdemocrààtictic perper decidir la decidir la 
independindependèènciancia de Catalunya, de Catalunya, vostvostèè ququèè faria?faria?

* Escenari 1: Tots els “No ho sap” s’abstenen de votar



1%

60%

39%

Votaria a favor

Votaria en contra

Votaria en blanc

En un En un referreferèèndumndum democrdemocrààtictic perper decidir la decidir la 
independindependèènciancia de Catalunya, de Catalunya, vostvostèè ququèè faria?faria?

* Escenari 2: Tots els “No ho sap” van a votar, a mitges en 
cada sentit



1%

56%

43%
Votaria a favor

Votaria en contra

Votaria en blanc

En un referèndum democràtic per decidir la 
independència de Catalunya, vostè què faria?

* Escenari 3: La meitat dels “No ho sap” van a votar, en 
contra



1%

52%

47%

Votaria a favor

Votaria en contra

Votaria en blanc

En un referèndum democràtic per decidir la 
independència de Catalunya, vostè què faria? 

* Escenari 4: Tots els “No ho sap” van a votar, en contra



43,6%

19,7%

23,1%

0,7%

12,9%

Votaria a favor

Votaria en 
contra 

M'abstindria

Votaria en 
blanc

Ho ho sap / no 
contesta

En un referèndum democràtic per decidir la independència de 
Catalunya, vostè què faria?

Creuament segons a) Lloc d'origen

NASCUTS ALS PAÏSOS CATALANS

20,6%

25,0%

36,3%

1,4%

16,7%

NASCUTS A LA RESTA DE 
L’ESTAT ESPANYOL



73,8%

3,5%

11,3%

0,6%

10,8%

En un referèndum democràtic per decidir la independència de 
Catalunya, vostè què faria?

Creuament segons b) Identificació nacional

“Només català”

53,0%

7,3%

22,1%

0,0%

17,6%

“Més català que espanyol”

“Només espanyol”

10,2%

37,5%

31,3%
2,1%

18,9%

6,5%
46,1%

36,1%

1,9%

9,4%
17,8%

31,3%

36,8%

0,9%

13,2%

Votaria a favor

Votaria en 
contra 

M'abstindria

Votaria en blanc

Ho ho sap / no 
contesta

“Més espanyol que català”

Tant català
com espanyol”


