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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. Presentació i motivació       

   Va ser durant la transició democràtica espanyola, a finals del segle passat, quan 

finalment es va introduir l’ensenyament obligatori en català a les escoles de Catalunya, Illes 

Balears i País Valencià. Aquesta avanç té un paper central en les polítiques lingüístiques de 

tots aquests territoris, així com també en l’ús i el prestigi social de la llengua i el domini i 

coneixement tècnic en tots els seus nivells i registres. 

Actualment, el grau d’aprenentatge i assimilació de la normativa per part de la població 

escolaritzada en català encara no s’ha investigat prou, tot i que la lamentació i preocupació pel 

nivell generalitzat mostrat pels alumnes de secundària, batxillerat i a la universitat és present 

dins i fora de l’àmbit acadèmic.  

El domini satisfactori en tots els nivells d’una llengua és precisament allò que es 

converteix en un senyal d’identitat evident que pot salvar una llengua subordinada de la 

confusió híbrida amb la llengua dominant. Per això, la normativa de l’ús de la llengua 

catalana ha de ser sòlida, segura i compartida per tots els membres de la comunitat 

catalanoparlant funcionant com un referent aglutinador i identificador que contribueixi a la 

consolidació unitària de la llengua pròpia.   

Així, aquest treball neix motivat per l’interès de fer una aportació significativa als 

estudis que avaluen el nivell d’implantació i assimilació reals de la normativa catalana per tal 

d’evidenciar els aspectes que requereixen més atenció i contribuir a la millora de la qualitat de 

l’ensenyament. Per fer-ho, es prepararà un qüestionari que permetrà avaluar de manera 

general el domini de la norma i també de manera més concreta aquells aspectes que 

tradicionalment s’han considerat de més difícil assimilació. Aquest qüestionari serà resolt per 

estudiants de magisteri del primer any d’Educació Infantil i s’ha decidit així perquè, per una 

banda, aquesta mostra permetrà aproximar-nos al nivell que tenen els alumnes en arribar a la 

universitat i, per altra banda, perquè entenem que la llengua és un instrument i element central 

de l’escola i serà interessant analitzar el grau de coneixement que en tenen els futurs docents. 

Per aconseguir-ho, el treball es dividirà en 6 apartats en els quals, per començar, 

s’exposaran els objectius i hipòtesis inicials de la feina, després, es durà a terme un repàs de 

tota aquella informació rellevant disponible fins al moment sobre el grau d’aprenentatge de la 

normativa de la població escolaritzada, les dificultats d’assimilació d’algunes normes 

concretes, etc. Tot seguit s’explicarà la metodologia aplicada, les característiques de la 

recollida de dades i es justificarà la mostra d’informants. A continuació s’exposaran i 
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analitzaran els resultats obtinguts de la recollida per després detallar les conclusions en el 

darrer apartat. A més, per acabar es farà un repàs dels principals resultats i aportacions de 

l’estudi que contribueixen a respondre les preguntes inicials.  

1.2. Objectiu: pregunta i hipòtesi inicial        

L’objectiu principal de l’estudi, doncs, és comprovar i fer una descripció de les 

principals mancances en el coneixement i domini de la normativa catalana, sobretot parant 

atenció en aquelles normes de més difícil assimilació, d’un grup d’estudiants que cursen el 

primer any a la universitat. Per fer-ho, es partirà d’una mostra d’individus del Grau 

d’Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears i es pretén donar resposta a preguntes 

com: Quines són les principals llacunes i mancances pel que fa al domini de la norma del 

català després de tot el procés d’escolarització? Quin és el grau d’implantació de les normés 

de més difícil assimilació en català? Quines són les causes d’aquest resultat? Quines mesures 

correctores seria adequat posar en pràctica?  

S’espera que els resultats obtinguts puguin ajudar a intentar donar resposta a totes 

aquestes qüestions i també a contribuir de manera modesta als estudis principals que 

s’encarreguen d’avaluar el grau d’implantació de la normativa catalana o estudiar-ne els 

aspectes conflictius. A més, a partir d’aquests resultats es pretén convidar a la reflexió per 

intentar explicar a què es poden deure i també, si cal, replantejar la política escolar pel que fa 

a l’ensenyament de la normativa lingüística o la fase d’elaboració del corpus en el procés 

d’estandardització i normalització lingüística.  

La hipòtesi que es planteja doncs és doble, per una banda, es vol demostrar que 

l’alumnat quan accedeix als estudis universitaris, després dels estudis obligatoris, arriba amb 

un nivell de mancances que evidencien que la normativa catalana, des d’aquells aspectes més 

bàsics fins aquells considerats tradicionalment de més difícil assimilació, no està ben 

interioritzada. Per aquestes raons calen mesures que contribueixin a millorar la qualitat de 

l’ensenyament a les escoles i instituts. Per altra banda, es pretén demostrar, coincidint amb 

diversos autors, que la normativa dels pronoms relatius i també la dels pronoms febles 

originen una sèrie de conflictes, dubtes i vacil·lacions en el català d’avui als quals caldria 

parar atenció.  

1.3. Estat de la qüestió 

Ara, per tal d’entendre totes aquelles qüestions tractades al debat sorgit al voltant del 

grau d’aprenentatge de la normativa catalana per part de la població escolaritzada, farem un 
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breu repàs a la història de l’estandardització catalana, la introducció de la llengua catalana a 

l’escola i algunes d’aquelles opinions que reclamen modificacions d’alguna norma concreta 

perquè no s’ha implantat prou.  

1.3.1. L’estandardització catalana i la introducció del català com a llengua vehicular a 

l’ensenyament 

Durant l’edat mitjana, de cada vegada és més evident la necessitat imperiosa de posar a 

l’abast d’un públic més ampli textos de tota mena que fins aleshores havien estat reservats 

exclusivament al llatí. Per aquesta raó, la llengua catalana és una de les primeres llengües 

vulgars promogudes als usos cultes i formals i els primers documents escrits íntegrament en 

català, ben igual que en la majoria de les llengües romàniques, corresponen a la segona meitat 

del segle XII. Això implica que aparegui una varietat de la llengua apta per als usos formals i 

cultes motivada per causes literàries i polítiques: per una banda, la situació sociopolítica de la 

llengua és molt semblant a la de les llengües veïnades, amb el poder polític de la Corona 

catalanoaragonesa i les institucions d’estat corresponents i, per altra banda, amb l’aparició de 

les obres literàries i filosòfiques escrites en català per Ramon Llull que «constituïren 

evidentment un model de prosa cultivada i elegant, precisa i tècnica alhora.» (Riquer 1964: I, 

340) 

A més, pel que fa a la difusió i consolidació d’un model de llengua escrita unificat i apte 

per als usos formals, cal destacar el paper de la Cancelleria Reial, un organisme burocràtic de 

la cort que s’encarregava de les tasques administratives en llengua llatina, catalana i 

aragonesa. Va ser el model de llengua culta en català fixat per aquest òrgan en els textos 

administratius, amb prestigi sobre tot el conjunt de territoris catalanoparlants, aquell que va 

influir en els textos de creació literària posteriors o fins i tot en la llengua parlada.  

Posteriorment, a partir dels segles XV i XVI, i sobretot a partir de la creació de la 

impremta, la majoria de les llengües romàniques consoliden el seu model d’estàndard per la 

necessitat d’imprimir llibres amb una normativa unificada o estandarditzada. Aquest invent 

suposa una revolució cultural de la qual la llengua catalana en queda despenjada sobretot pel 

fet d’haver perdut l’impuls i protecció exclusiu del poder polític de la cort, després del 

desplaçament de la cort catalana a Castella a conseqüència de la unió dinàstica entre Ferran 

d’Aragó i Isabel de Castella. 

Durant aquesta època apareixen les primeres gramàtiques de la resta de llengües 

romàniques, però en català no se n’escriu cap d’equiparable perquè la situació sociopolítica 

no ho afavoreix. Així comença el període de subordinació al poder de la cort castellana que 
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culmina al segle XVIII amb la Guerra de Successió i els Decrets de Nova Planta. La nova 

planta aboleix les corts dels diferents regnes de la Corona d’Aragó i les integra en les de 

Castella, que de fet es converteixen en les Corts d’Espanya i això dóna peu al naixement de 

l’Estat Espanyol modern, a partir de l’expansió de la nació castellana a la totalitat de l’estat. 

Així neix un model polític centralitzador que pretén dur a terme un procés d’uniformització 

nacional on tot el territori ha de ser igual; un estat, una nació, una llengua i una cultura. 

(Ferrer 1985:25) 

Per tant, coincidint amb el moment de consolidació i estandardització de la majoria de 

les llengües europees com a llengües de cultura i poder, els territoris de parla catalana perden 

totes les institucions d’autogovern i s’inicia la prohibició d’usar el català en els principals 

àmbits de la societat: a l’administració, ensenyament, església, impremta, teatre, etc. 

D’aquesta manera comença un procés acurat de substitució lingüística on els àmbits d’ús de la 

llengua catalana de cada cop queden més reduïts i en conseqüència també s’incrementa l’ús 

del castellà en l’àmbit literari ja que és la llengua de comunicació i el mitjà d’expressió 

escrita. Una altra conseqüència directa d’aquesta situació és que la llengua catalana queda 

exclosa de la necessitat, present en les altres llengües, de fixar un model estàndard apte per a 

les comunicacions formals i secundàries que doni resposta a les necessitats comunicatives de 

les societats modernes, ja que el model de llengua castellana és l’imposat per satisfer aquesta 

necessitat. Així i tot, cal fer menció a alguns testimonis isolats que reivindicaren la necessitat 

d’unificar i fixar una norma per la llengua catalana, com per exemple, Bernat Fenollar i Jeroni 

Pau amb les Regles d’esquivar vocables, mots grossers o pagesívols (1492-97), la 

Grammatica Cathalána (1743) de Josep Ullastre, Gramàtica i apologia de la llengua 

catalana (1814) de Josep Pau Bellot, Gramàtica de la llengua catalana (1867) d’Antoni de 

Bofarull i Adolf Blanc, etc.   

Aquesta situació de subordinació i prohibicions s’allarga fins el segle XIX quan, com a 

conseqüència de la revolució industrial esdevinguda a Catalunya, sorgeix una nova classe 

social, la burgesia, que, davant la inoperància de les estructures estatals que li ofereix el 

govern Espanyol, experimenta la necessitat de dotar-se d’unes estructures d’autogovern 

pròpies i modernes que satisfacin les seves demandes. És en aquest context, emmarcat en el 

programa de la Renaixença, quan la llengua catalana esdevé un tret definidor d’aquesta nova 

realitat sociopolítica que es vol configurar i, per primer cop en molts anys, sorgeixen veus 

provinents dels principals nuclis intel·lectuals de Catalunya que esbossen un programa 

d’actuació que té per objectiu la recuperació de la llengua pròpia en tots els àmbits d’on havia 

estat exclosa per llei. Aquest procés comença amb la restauració dels Jocs Florals al 1859, 
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quan s’evidencia la necessitat urgent d’escometre la normativització de la llengua i aleshores 

sorgeixen diverses posicions entorn al debat obert sobre la qüestió ortogràfica, i a causa de la 

diversitat de propostes i la intransigència d’alguns dels seus defensors, la resolució del 

problema ortogràfic queda paralitzat durant molts anys. (Ruiz et al. 1996:136-40) 

No va ser fins a la publicació de la revista L’Avenç (1881-1893) quan la qüestió es va 

desencallar definitivament gràcies a una campanya promoguda durant els anys 1890-1892 i 

encapçalada per Pompeu Fabra, que tenia com a objectiu posar fi a l’anarquia ortogràfica, 

unificar els dos models de llengua (culta i popular) i depurar el lèxic de barbarismes. A partir 

d’aquesta moment, comença el procés d’adaptació de la llengua catalana a les necessitats d’un 

estat modern i el personatge que té un paper decisiu en la tasca és Pompeu Fabra, el màxim 

impulsor de la reforma lingüística promoguda primerament des de la revista L’Avenç. (Ruiz et 

al. 1996:141) 

El primer article on Fabra donà a conèixer els seus criteris es diu Ensayo de gramàtica 

del catalán moderno (1891) i també Contribució a la gramàtica de la llengua catalana 

(1898). Després va participar en el Primer Congrés de la Llengua Catalana al 1906, on 

presentà la ponència «Qüestions d’ortografia catalana». L’any 1907 es va crear l’Institut 

d’Estudis Catalans, que l’any 1911 es va ampliar amb la Secció Filològica, encarregada de 

l’elaboració de la normativa de la llengua catalana. El manacorí Antoni Maria Alcover, 

organitzador del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) i impulsor del 

Diccionari català-valencià-balear (1926-1962) va ser l’encarregat de presidir la Secció 

Filològica, de manera que també esdevé una figura central en l’establiment de la normativa 

actual de la llengua catalana. Posteriorment, cridat per Prat de la Riba per endegar la 

normativització de la llengua catalana, Pompeu Fabra s’incorporà a l’IEC i va passar a 

presidir-ne la Secció Filològica. (Ruiz et al. 1996:170) 

Per tant, veim que la tasca de codificació de la llengua catalana es va desenvolupar 

durant el primer terç del segle XX gràcies sobretot a la reforma ortogràfica de Fabra que 

abraça els camps ortogràfic, gramatical i lèxic: en una primera etapa del procés els seus 

esforços es van dirigir cap a la qüestió ortogràfica que va quedar resolta amb la publicació de 

les Normes ortogràfiques al 1913 i del Diccionari ortogràfic al 1917. Paral·lelament ja havia 

començat a treballar en la codificació gramatical del català com evidencia la Gramática de la 

lengua catalana (1912) i per encàrrec de l’IEC va elaborar i la Gramàtica catalana que es 

publicà al 1918. Finalment, per concloure aquest procés de normativització al 1932 es publica 

el Diccionari general de la llengua catalana. La suma de totes aquestes obres es consideren el 

corpus normatiu bàsic de la llengua catalana i varen contribuir enormement a convertir el 
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català en una llengua nacional, moderna i de cultura; és a dir, en una llengua apta per a tots els 

usos lingüístics de la contemporaneïtat. A més, l’obra de Fabra és molt significativa perquè 

representa l’assoliment de la primera fase de l’estandardització del català modern. 

Aquesta proposta de codificació impulsada per Fabra va ser acceptada a tots els 

territoris de parla catalana on posteriorment es publiquen obres que parteixen de la normativa 

de l’Institut però també inclouen adaptacions de les varietats geogràfiques de cada territori. 

Aquestes obres de divulgació normativa complementàries varen ser impulsades a les Illes 

Balears per Francesc de Borja Moll i a València amb les Normes de Castelló (1932).  

Tot aquest procés de configuració de l’estàndard de la llengua catalana es desenvolupa 

al llarg del segle XX superant greus adversitats definides per fets i moments històrics que no 

varen afavorir en absolut el procés de normalització i reconeixement de la llengua catalana. 

Aquesta és una història d’avenços i retrocessos que finalment s’ha estabilitzat gràcies a la 

recuperació de les institucions democràtiques i l’aplicació de polítiques lingüístiques dirigides 

a la recuperació i la normalització lingüística.  

La història de la introducció de l’ensenyament en català a l’escola també mostra un gran 

paral·lelisme amb les dificultats viscudes al país. Aquesta és de gran importància perquè com 

sabem, l’escola és una de les institucions fonamentals de la societat en la mesura que és on es 

preparen els futurs ciutadans i és important que la llengua pròpia en sigui l’eina de cohesió, 

aprenentatge i convivència. D’aquesta manera es contribueix de manera decisiva en la 

conservació, enriquiment i consolidació d’una idioma. A més, el domini de la llengua del país 

on es viu es fonamental per tal de garantir una base que permeti continuar aprenent amb 

autonomia, ser crític, aportar coneixement a la societat i aprendre altres idiomes. (Generalitat 

2015:6-7) 

Com hem explicat anteriorment, les dificultats per consolidar l’escola en català tenen 

relació amb les vicissituds polítiques patides al país. Va ser durant els segles XVIII i XIX 

quan es va consolidar l’escola com a institució social en una Europa marcada per profundes 

transformacions polítiques, econòmiques i socials. Cada estat decideix introduir la seva 

llengua nacional com a única de l’escola, i els territoris de parla catalana veuen com l’Estat 

Espanyol descarta el català com a llengua formal per a l’ensenyament i aprenentatge a favor 

del castellà a través de la Real Cédula de Aranjuez al 1768. Al Rosselló pateixen una situació 

similar però amb l’adopció de la llengua francesa com a vehicular a l’escola. Després, al 1857 

es va aprovar la “Ley de instrución pública” o Llei Moyano. «Aquesta va ser la primera llei en 

què l’Estat espanyol regulava els plans d’estudis i fixava l’obligatorietat de l’ensenyament 

primari. [...] que pretenia garantir un ensenyament universal, gratuït i centralitzat. Amb aquest 
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marc legal es va començar a desenvolupar un sistema educatiu modern a Espanya. En 

qüestions lingüístiques, a l’article 88 es deia: “La Gramática y Ortografía de la Academia 

Española seran texto obligatorio y único para estas materias en la enseñanza pública”.» 

(Generalitat 2015:19). Aquesta va ser la llei que va determinar l’ensenyament a l’estat 

espanyol fins l’any 1970.  

Tot i això, recordem que a finals de segle XIX amb el moviment de la Renaixença a 

Catalunya hi va haver una forta reivindicació de la llengua catalana com a expressió 

d’identitat nacional i dins aquest context neix l’Associació Protectora de l’Ensenyança 

Catalana amb l’objectiu de protegir i promoure l’ensenyament en català. La seva tasca es va 

perllongar fins al 1939, fent en tots aquests anys una contribució determinant per a 

l’enriquiment de la cultura catalana. 

Posteriorment, assistim a la institucionalització de la llengua catalana gràcies, primer, a 

la presidència de la Diputació Provincial de Barcelona d’Enric Prat de la Riba al 1907 i 

després, de la Mancomunitat de Catalunya, que va representar el primer òrgan d’autogovern 

català des de 1714. A partir d’aquest moment, Catalunya viu un període de reivindicació 

cultural, idiomàtica i política que repercutirà de manera favorable al País Valencià i Balears, 

on, de manera més discreta, apareixen moviments relacionats amb el nacionalisme polític i el 

clima de recuperació cultural català (Ruiz et al. 1996:165). Aquesta política orientada a la 

recuperació i normalització del català en tots els àmbits, també a l’escola, s’estancà 

definitivament l’any 1923 després del cop d’estat del General Primo de Rivera.  

Anys després, amb l’arribada de la Segona República (1931) es restitueix la Generalitat 

de Catalunya com a institució de govern i es deroguen les lleis que prohibien el català a 

l’ensenyament, aquests fets permeteren la creació d’una gran xarxa d’escoles que tenien el 

català com a llengua vehicular. Però tota l’activitat pedagògica resultant d’aquesta iniciativa 

es va veure interrompuda i censurada per la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i els 

següents 36 anys de dictadura militar, que varen posar fi a aquest breu període republicà.  

És en aquest període franquista on les mesures de repressió que tenien per objectiu la 

desaparició de la llengua catalana són més fortes que mai: les institucions d’autogovern varen 

ser suprimides i es prohibeix de bell nou la llengua catalana en tots els seus àmbits, però, 

malgrat les persecucions i prohibicions, l’ensenyament de la llengua catalana resisteix i 

avançava lentament de manera clandestina. A les Illes Balears, la pervivència de la tasca 

començada per l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923), la labor de Francesc de Borja 

Moll i de l’OCB contribueixen al manteniment de l’ensenyament del català amb 

l’organització de cursos de català, l’edició de textos i trobades culturals, clandestines al 
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principi. A partir dels anys 60, sorgeixen iniciatives que reclamen la recuperació de l’escola 

catalana amb distintes propostes pedagògiques amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i ser 

escoltats per les autoritats dirigents, ja que paral·lelament es preparava la “Ley general de 

educación” que tenia per objectiu actualitzar tot el sistema educatiu espanyol. La LGE, 

aprovada l’any 1970, no va recollir les reclamacions de la campanya “Català a l’escola” però 

inclou l’article 1.3 on es refereix a “la incorporación de las peculiaridades regionales i del 

cultivo de las lenguas nativas” que podem considerar com una primera passa cap a la 

incorporació del català com a llengua d’ensenyament a l’escola. (Generalitat 2015:31). 

Al 1975 s’aprova el Decret 1433/1975, anomenat de “Lenguas nativas”, que va ser 

resultat de diverses propostes elaborades conjuntament per la Junta de Govern del Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya i les Balears. Aquest decret no varia gaire d’allò 

manifestat a la LGE, però és més concret pel que fa al tractament de llengües a l’escola i 

autoritza a ensenyar el català almenys una hora setmanal. Tot i que també recalca: ”Las 

enseñanzas en estos Centros tenderán a asegurar el fácil acceso al castellano, lengua 

nacional y oficial, de los alumnos que hayan recibido otra lengua española como materna, 

así como a hacer posible el conocimiento de esta última y el acceso a sus manifestaciones 

culturales a los alumnos que lo soliciten”. (Teixidor 2015:23) 

A partir dels anys 70, i sobretot després de la mort del dictador Franco, comença l’etapa 

coneguda històricament com “La transició democràtica espanyola”. Aquest període es 

caracteritza per la democratització de l’Estat i la recuperació de les institucions d’autogovern 

catalanes entre d’altres. És en aquest context quan s’aproven els diferents estatuts 

d’autonomia (1979 a Catalunya, 1982 al País Valencià i 1983 a les Illes Balears), i així, a poc 

a poc la llengua catalana va recuperant àmbits d’ús com el de l’escola, ja que la llengua forma 

part oficialment de la nova configuració del país. En el terreny educatiu, els canvis comencen 

a Catalunya amb el decret 1433/1975 “por el que se regula la incorporación de las lenguas 

nativas en los programas de los Centros de Educación Preescolar y General Básica” 

(Generalitat 2015:34). A partir d’aquest moment, s’organitzen els primers cursos de reciclatge 

i formació de personal docent sobretot gràcies al treball ja començat durant el període de la 

dictadura per sectors socials com l’Associació de Mestres Rosa Sensat, professors de la Junta 

Assessora per als Estudis de Català, la promoció del concepte d’escola catalana promoguda 

per Òmnium Cultural, l’Obra Cultural Balear, etc. Molt lentament la introducció de la llengua 

catalana a les escoles del país es va fent més present.   

Al 1978, a Catalunya el Reial Decret 2092/1978 «va regular definitivament la 

incorporació de la llengua catalana a l’ensenyament […] donava validesa legal, entre d’altres, 
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als títols de Mestre de Català emesos per la Generalitat republicana i les institucions 

privades.» (Generalitat 2015:37). En el cas de les Illes Balears, va ser l’any 1979 quan 

s’aprovà el Reial Decret 2193/1979 anomenat Decret de bilingüisme, el qual estableix que el 

català sigui obligatori per a tot l’alumnat fora de l’ensenyament universitari, i el 1981 hi 

hagué les primeres oposicions de professors de català (Alomar 2008:387). Aquestes lleis 

varen ser fonamentals per consolidar i estendre l’ensenyament de la llengua en tots els 

territoris i també per cobrir la gran demanda de mestres especialistes en català. Tot aquest 

procés es veu afavorit també per la posterior aprovació de la Llei de Normalització 

Lingüística (1983 a Catalunya i 1986 a les Illes Balears) i la Llei d'Ús i Ensenyament del 

Valencià de 1983, que estableixen un paper preeminent del català a tots els centres educatius 

del país i de manera extensiva a totes les etapes de l’educació. A més, apareixen les primeres 

veus que defensen la idea d’educar els alumnes en la llengua minoritzada justificant aquest 

model com el més vàlid per garantir la recuperació lingüística. Al 1990 s’aprova una nova 

reforma educativa coneguda com LOGSE impulsada pel govern espanyol que permet 

consolidar definitivament el català com a llengua de referència. D’aquesta manera es començà 

a aplicar un programa d’immersió lingüística que cercava assegurar un domini equiparable del 

català i castellà. 

La consolidació del model d’escola en català ha estat el resultat d’un gran esforç 

col·lectiu que demostra la voluntat de preservar la llengua pròpia per part de la societat com a 

garantia de cohesió social. En gairebé només 20 anys aquest procés es va veure assolit amb un 

èxit, acollida i reconeixement que han despertat admiració a nivell internacional pels seus 

valors inclusius i integradors. Actualment el model d’immersió lingüística en català es 

segueix estenent i actualitzant d’acord amb la realitat sociolingüística del país. Tot i això, 

encara hi ha camí per fer, ja que la introducció del català a les aules no és igual ni a tots els 

centres escolars ni a tots els territoris del país. Tanmateix, malgrat les dificultats i limitacions 

jurídiques encara existents avui en dia, és innegable afirmar que la introducció del català a les 

escoles ha estat un avenç importantíssim pel que fa al projecte de normalització de la llengua, 

juntament amb l’ús del català als mitjans de comunicació i a l’administració pública. Els tres 

pilars o àmbits fonamentals d’una llengua en plenitud d’ús.  

Actualment, les dades que ens arriben del darrer Informe sobre la situació de la llengua 

catalana 2014 de la Xarxa CRUSCAT assenyalen que un total de 13.4999.028 habitants 

formen part de la comunitat lingüística catalana. D’aquests, un 90,8 % afirma entendre la 

llengua (11,9 milions de persones), un 64,3 % declara saber-la parlar (8,4 milions de 

persones), un 70,5 % manifesta saber llegir-la (9,2 milions de persones) i un 46,1 % respon 
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que la sap escriure (6 milions de persones). També es destaca una tendència creixent durant 

els darrers 25 anys gràcies als estudis comparatius dels informes dels anys 1986, 1991, 2001 i 

2011 que té molt a veure amb la introducció del català a l’ensenyament: «El creixement en 

nombres absoluts havia estat unànime en totes les competències. Segons els resultats de tipus 

censal, el nombre de persones que declaraven saber parlar la llengua havia crescut en 2,5 

milions [...] L’increment havia estat superior en la capacitat receptiva d’entendre la llengua 

(3,3 milions). [...] En el cas de les competències escrites, l’increment havia estat més potent 

que en la competència oral. En aquest cas, cal puntualitzar que aquests valors eren molt 

baixos l’any 1986. Així, durant aquestes dues dècades i mitja s’havia incrementat en 4,5 

milions el nombre d’habitants que sabia llegir la llengua, i s’havia superat la suma de 

persones que declaraven saber parlar la llengua durant l’última dècada. La capacitat d’escriure 

s’havia incrementat en 3,8 milions de persones.» (Sorolla 2014:23) 

Indiscutiblement el paper de l’escola ha estat fonamental per obtenir aquest augment de 

competències lingüístiques en català, tot i que l’estandardització i normalització de la llengua 

encara resta lluny d’arribar a una situació de plenitud ja que malgrat l’oficialitat i la presència 

del català a la vida pública, la llengua continua en un esquema de dominació i subordinació de 

la llengua castellana a l’Estat Espanyol i de la llengua francesa a França. Aquestes continuen 

sent les llengües de referència i necessàries, que determinen l’evolució del català, i aquests 

dèficits vénen donats, en part, per una manca de conscienciació i lleialtat lingüística de molts 

catalanoparlants, que és un ingredient essencial per al bon funcionament de les comunitats 

lingüístiques. Per a la normalització del català cal un gir en aquests aspectes, entre d’altres. 

(Bibiloni 1997:141-43) 

1.3.2. Alguns aspectes conflictius de la normativa catalana i polèmiques 

L’autoritat lingüistica del català actualment recau en l’Institut d’Estudis Catalans des 

del Reial decret 3118/1976 i les lleis 8/1991 i 1/1998 així que és competència principal de 

l’IEC fixar, modificar o aclarir la normativa catalana vigent d’ençà la normativització 

establerta per Fabra amb les seves obres d’ortografia, gramàtica i el diccionari. (Llach et al. 

2015:115) 

Al 1924, només 6 anys després de la publicació de la gramàtica oficial, Fabra publicà 

l’obra Les principals faltes de gramàtica. Aquesta podriem dir que es tracta de la primera, i 

discreta, avaluació de la implantació de la normativa de la llengua catalana amb un objectiu 

pedagògic i divulgador per tal d’aclarir tots aquells aspectes que aleshores generaven errors i 

confusió de manera més freqüent. Crida l’atenció que la majoria dels punts que el gramàtic 
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considerava de més difícil assimilació, encara avui en dia altres autors els destaquen en llistes 

com la creada per Josep Ruaix (1989) en Punts conflictius del català (deu estudis sobre 

gramàtica normativa), Jordi Ginebra (2013) al seu informe ¿Sabem si la normativ sintàctica 

s’assimila?, l’article de Griselda Oliver i Alabau (2015) Els deu errors més freqüents en 

català, etc. D’aquestes coincidències podem pensar, o bé, que en el procés de planificació del 

corpus català la fase de vehiculació o difusió no ha tingut èxit per la dificultat d’aprenentatge 

que la normativa comporta als parlants, o bé, que les característiques extralingüístiques del 

context històric, encara desigualitari en el marc polític constitucional espanyol pel que fa al 

tractament de les diverses llengües de l’estat, ha suposat una resistència per a la codificació i 

la vehiculació de la varietat estàndard que ha impedit l’extensió de l’ús a tots els nivells 

necessaris per a qualsevol procés d’estandardització i normalització.  

A l’actualitat, després de la publicació del nou diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 

(1995), amb diversos materials de caràcter normatiu aprovats per la Secció Filològica i la 

imminent sortida d’una nova gramàtica normativa de la llengua catalana que actualment es 

troba en la fase de revisió de la redacció final (Marí 2015:149), sembla que la societat 

catalana hauria de quedar suficientment coberta de les eines necessàries de consulta sobre la 

normativa lingüística. Tot i això, no vol dir que quedin resoltes definitivament algunes 

qüestions de la normativa lingüística que tradicionalment s’han considerat conflictives i és 

precisament aquesta autoritat acadèmica la que té la darrera paraula per establir la norma del 

català i, per tant, la responsable de prendre decisions que resolguin totes aquelles qüestions 

(normes, regles i excepcions) que semblen obstaculitzar l’aprenentatge d’un model de llengua 

unificat i, en conseqüència, poder fer-ne un ús normal sense pors ni prejudicis. Com 

expliquen Llach, et al. (2015): «L’establiment de la normativa d’un llengua persegueix 

diversos objectius, un dels quals és ser referència per als usuaris de la llengua. És en aquesta 

funció que volem fer èmfasi, perquè cal trobar un equilibri entre la preservació i 

l’encunyament de noves normes. És ben cert que és un equilibri difícil d’assolir, perquè es pot 

suposar que hi ha tants equilibris com usuaris, o com grups d’usuaris. Però més enllà d’assolir 

l’equilibri, hi ha el repte d’arribar al màxim nombre d’usuaris. I és en aquest punt que sembla 

que s’ha de reclamar una certa flexibilitat i una adequació als usos actuals de la  llengua. Una 

normativa implantada vol dir una normativa entesa, assumida i utilitzada. Al nostre entendre, 

el primer factor és cabdal: una normativa entesa vol dir una normativa que es pot aprendre, 

que permet establir generalitzacions, que dóna seguretat a l’usuari. Si no compleix aquests 

requisits, es pot generar un rebuig a les normes, cosa que comportarà uns usos totalment 

fluctuants entre diverses solucions.» 

http://traces.uab.cat/search?f=title&p=Josep%20Ruaix%20i%20Vinyet%20%27Punts%20conflictius%20del%20catal%C3%A0%20%28deu%20estudis%20sobre%20gram%C3%A0tica%20normativa%29%27&sc=1&ln=en
http://traces.uab.cat/search?f=title&p=Josep%20Ruaix%20i%20Vinyet%20%27Punts%20conflictius%20del%20catal%C3%A0%20%28deu%20estudis%20sobre%20gram%C3%A0tica%20normativa%29%27&sc=1&ln=en
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Actualment, podem considerar que les fases de l’estandardització de la llengua catalana 

s’han assolit amb èxit malgrat els obstacles i resistències heretats de la persecució històrica de 

la llengua que encara perviuen. Tot i això, encara hi ha alguns aspectes normatius que no han 

quedat ben fixats o no s’han resolt de manera satisfactòria i són discutits perquè entrebanquen 

el procés de normalització lingüística. Per això, paral·lelament a la feina desenvolupada per 

l’IEC, també han sorgit diversos autors i estudiosos de la llengua que proposen solucions 

alternatives sobre qüestions gramaticals considerades discutibles o de difícil assimilació, 

normalment partint d’elements intralingüístics, respectant la tradició de la llengua i 

contrastant la realització actual, amb l’objectiu de resoldre-les definitivament. Com sabem, 

una de les condicions fonamentals que garantiran el reconeixement i funcionament de la 

normativització és l’acceptació de les propostes lingüístiques feta pels usuaris de la llengua, i 

és en aquest punt on volem centrar el treball. Per això hem seleccionat dos aspectes de la 

normativa que tradicionalment s’han considerat de difícil assimilació per tal d’avaluar el 

nivell d’implantació entre els usuaris i extreure’n conclusions sobre les causes i solucions.  

1.3.3. Delimitació del concepte de norma 

Cal deixar constància que l’objecte d’anàlisi d’aquest treball és el coneixement 

funcional dels adults de la normativa del català en un estadi del procés de fabricació de textos 

en estàndard. Així, i per tal d’evitar confusions, ens trobam amb la necessitat d’especificar els 

límits i divergències existents entre els conceptes de norma  i llengua.  

Per una banda, segons el DIEC, la llengua es defineix com un «Sistema de signes orals, 

reflectit sovint en un codi escrit, que serveix bàsicament per a la comunicació». En general, 

trobem definicions que es refereixen a les llengües de manera sincrònica, però com explica 

Coseriu (citat per Bellés, 1994) això no nega que diacrònicament aquestes es vegin 

modificades per factors externs i interns que fan evolucionar els seus propis esquemes i 

acabin produint canvis lingüístics. 

Per altra banda, seguint la definició del DIEC la norma és una «Regla a seguir en fer 

alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu capteniment, etc.». Concretant la definició al 

nivell que ens interessa, la norma lingüística «es materialitza en la codificació ortogràfica, 

conjunt de regles i prescripcions, que permet homogeneïtzar les manifestacions concretes que 

cada usuari fa de la norma lingüística que té interioritzada» (Bellés 1994:60). Ens referim a un 

ideal que és comú i acceptat per un grup social (els parlants) i manifesta l’equilibri del 

sistema, així com  la seva continuïtat perquè permet establir un llaç d’unió entre l’aspecte 

abstracte de la llengua i l’aspecte concret de la parla. Seguint Cuenca (citat per Pradilla, 
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2001), aquesta norma presenta una doble naturalesa: una part objectiva que inclou tot allò 

acceptat implícitament pels membres de la comunitat i una part prescriptiva que depèn de la 

formulació d’una autoritat que té la funció de determinar convencionalment així com ha de 

ser. Els objectius principals d’aquesta autoritat són determinar allò que és correcte i incorrecte 

en els usos cultes de la llengua i frenar els canvis lingüístics que es solen produir per la 

influència de factors externs a la llengua (encara que, com hem explicat abans, també n’hi ha 

que deriven de factors interns o lingüístics). En el cas de la llengua catalana, podem afirmar 

que la durada de la situació de subordinació i minorització lingüística ha tingut com a 

conseqüència, entre d’altres, la influència de la llengua dominant sobre l’estructura de la 

llengua dominada.  

Tot això ens interessa perquè, si en algun moment ens referim a un ús antinormatiu d’un 

aspecte concret, ens referirem al fet que els usuaris contradiuen les prescripcions de la norma, 

no pas de la llengua. Coincidint amb Bellés (1994): «Hem d’intentar acostar-nos al problema 

de la discordança entre ús i norma sense apriorismes, sense prejudicis que puguen orientar el 

nostre estudi cap a posicions partidistes i interessades; [...] els canvis que es produeixen en 

totes les llengües del món, [...] són els que les han fetes nàixer i evolucionar; cal que decidim 

fredament, amb tots els criteris de valoració al davant, si el canvi de la norma establerta és 

necessari o no, si permet l’enriquiment de la llengua o si la sotmet al dictat de la llengua 

superposada, si coincideix amb la realització genuïna que fa algun dialecte o si és una solució 

de laboratori inacceptable per a tothom; [...] cal considerar els canvis lingüístics que es poden 

verificar amb l’estudi diatòpic simplement com una dimensió creativa de la llengua, com una 

manera d’adaptar l’idioma a les necessitats d’expressió.» 

1.3.4. Avaluació de la implantació de la normativa 

L’avaluació de la implantació normativa s’emmarca en el procés de normalització de 

qualsevol llengua minoritzada i aquest, alhora, forma part d’un marc més ampli que es 

correspon amb el procés de planificació lingüística. Segons Quirion (citat per Casas & 

Comajoan 2015): «En normativa, la implantació significa que, un cop exposats a les formes 

oficials proposades en un marc de condicions sociolingüístiques favorables, els destinataris 

les aprenen, les valoren i acaben usant-les». Seguint Ginebra (2013:2): «Quan parlem 

d’acceptació de la llengua codificada volem indicar tant l’acceptació formal del sistema de 

normes fixat com, sobretot, la interiorització mental pràctica que en fan els parlants. 

L’avaluació és la valoració dels progressos que es fan en la implantació social de la varietat 

codificada, i té una doble vessant: l’avaluació que fan els tècnics de planificació lingüística de 
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com el codi és acceptat i de com funciona (inclou l’activitat de la correcció), i l’avaluació que 

fa la mateixa societat de manera implícita en fer-la seva o no fer-la seva (per exemple, el fet 

que la societat no assumeixi en la pràctica un dels trets o elements de la nova varietat 

codificada equival a una valoració negativa).»  

Segons Einar Haugen (citat per Bibiloni, 1997), en el procés de creació de l’estàndard 

es poden distingir quatre fases: la fase de selecció, la fase de codificació, la fase de 

vehiculació i la fase d’elaboració. Les fases de selecció i vehiculació es consideren etapes de 

naturalesa social i impliquen la planificació de l’estatus de la llengua. Després, la codificació i 

l'elaboració són etapes de naturalesa lingüística i, per això, es relacionen més amb la 

planificació del corpus de la llengua. 

Resumidament: en la fase de selecció es tria una o més de les varietats de la llengua 

perquè serveixi de base per fixar l’estàndard. En la fase de la codificació (grafització, 

gramaticació i lexicació) l’objectiu és dotar la varietat seleccionada de les característiques 

formals necessàries perquè pugui funcionar com a llengua estàndard. Aquesta és una operació 

tècnica dirigida per especialistes de la llengua (gramàtics, lingüistes, etc.) que tenen en 

compte diversos criteris per triar les solucions lingüístiques que definiran la varietat 

estàndard. La fase de vehiculació o difusió consisteix en la posada en circulació de la varietat 

codificada dins tots els àmbits d’ús d’una llengua: administració, educació, mitjans de 

comunicació, serveis, productes culturals, béns de consum, etc. És en aquesta fase on cal 

avaluar el nivell d’acceptació social de les propostes de codificació, reconsiderar-les i, si cal, 

rectificar-les, i aquest és un procés d’actualització que no acaba mai i coincideix amb la 

darrera fase del procés: l’elaboració. La varietat codificada, ja implantada en la societat, 

necessitarà una contínua revisió i modernització per tal d’adaptar-la a les noves necessitats 

comunicatives provocades pels avenços tecnològics, els canvis socials o la mateixa evolució 

lingüística. En són exemples la creació de terminologia moderna, l’elaboració estilística, 

l’especialització dels recursos expressius, etc. 

En el camp dels estudis d’implantació terminològica trobam l’article d’Alonso et al. 

2002 (citat per Montané, 2015) on s’afirma que hi ha una necessitat d’actualització del lèxic 

per tal d’adaptar-lo a l’evolució de les especialitats i de la llengua en general: «Com recullen 

la majoria de metodologies de treball terminològic, si una proposta no té èxit, al cap d’un 

temps ha de ser revisada, atès que si és rebutjada pels seus usuaris potencials només 

contribuirà a fixar, per exclusió, el terme forani o espuri al qual volia substituir.» 

Recuperant el treball de Ginebra (2013) l’autor fa menció d’algunes de les raons per les 

quals una norma pot no haver-se implantat prou o és d’implantació problemàtica: perquè 
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aquesta és tècnicament errònia, perquè no s’ha formulat adequadament, perquè no s’ha difós 

prou, perquè conviu amb una altra norma al·lògena més forta que l’anul·la, etc. Quan 

analitzem els resultats de la recerca caldrà reflexionar sobre totes aquestes raons tenint en 

compte que «l’estandardització, com a establiment o implantació de les normes, és un procés 

cooperatiu, en què els resultats depenen de la coordinació sistemàtica entre l’autoritat 

normativa i els grans agents de la vehiculació» (Marí 2015:141).  

Pel que fa a la tradició en estudis en recerca sistemàtica sobre el grau d’implantació de 

la normativa, Ginebra (2013) coincideix amb la opinió i anàlisi que també fan altres autors 

(Labèrnia 2010, Costa & Labèrnia 201, Montané 2015, Casas & Comajoan 2015 etc.) quan 

afirmen que aquesta és escassa tant en l’àmbit català com en l’internacional: «tot i que ja fa 

més de trenta anys que es fa ensenyament en català i que disposem d’una àmplia bibliografia 

sobre la didàctica de la llengua, no hi ha encara suficients treballs dedicats a la implantació de 

la normativa lingüística1 en l’àmbit educatiu (més enllà de les impressions dels docents)» 

(Casas & Comajoan 2015:176). Segurament l’estudi de la implantació ha estat desatès 

significativament durant tants anys per causes tant teòriques com d’aplicació (l’alt cost que 

suposen els treballs). Tot i això, actualment l’avaluació de la implantació en llengua catalana 

està prenent importància, tal i com ho demostra la proliferació de treballs sorgits tant per 

iniciativa institucional com universitària. Autors com Ginebra (2013), Vila (2015) i Montané 

(2015) coincideixen a indicar que tots aquests estudi aporten dades rellevants i 

complementàries que contribueixen a l’avenç en aquest camp i demostren que la combinació 

de tècniques lingüístiques i sociolingüístiques no són incompatibles, sinó complementàries: 

«La recerca en avaluació de la implantació de la normativa [...] no s’ha de limitar a l’anàlisi 

positiva de les dades, sinó que ha de mirar d’aprofundir en l’estudi de les causes de la situació 

de cada element, és a dir, del sistema de factors lingüístics, sociolingüístics i etnolingüístics 

que regeixen l’adquisició o rebuig de cada precepte sintàctic» (Ginebra 2013:102).  

A continuació, ens referirem a una sèrie d’estudis més o menys actuals que tracten de 

manera parcial la competència normativa de la població adulta un cop superada 

l’escolarització obligatòria en una situació de normalitat. En primer lloc, podem destacar 

l’estudi de Bassols i Paloma (2004) on mitjançant enquestes avaluen la competència 

normativa (amb atenció especial a la sintaxi) d’un grup d’alumnes de primer curs de la 

Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. Després trobam els treball de Brunat et al. 

(2006 i 2009) que tracten de la formació lingüística de l’alumnat de Magisteri centrant-se en 

diferents aspectes. Altres treballs com els del col·lectiu Baldaquí (2006, 2011), Baldaquí et al. 

(2010), Ponsoda (1996), Ponsoda i Segura (1997) i Segura (2003) es dediquen a fer recerques 
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sobre l’estandardització lingüística entre els joves al País Valencià i sobre la inseguretat 

lingüística d’aquests. Altres treballs als quals ja hem fet referència són els de Labèrnia (2010) 

i Costa i Labèrnia (2014) a la UPF orientats específicament a avaluar la implantació entre els 

joves de la normativa catalana dels pronoms relatius. També, Casas i Comajoan (2015) i el 

seu treball sobre la detecció, la correcció i la justificació d’errors de normativa per part d’un 

grup d’alumnes de primer dels graus de mestre o Bach i Bernal (2015) i el seu treball on es 

descriuen el grau de coneixement de la llengua catalana dels estudiants de la Facultat de 

Traducció i Interpretació de la UPF (curs 2012-2013) i s’expliquen les possibles causes de les 

diferències entre la percepció que els estudiants tenen i la realitat dels resultats.  

2. METODOLOGIA  

En aquest apartat es detallarà i justificarà la metodologia i la mostra seleccionada per a 

l’obtenció de les dades necessàries per donar resposta a les preguntes inicials i confirmar la 

hipòtesi plantejada a l’inici del treball. Un cop obtinguts els resultats, aquests seran analitzats 

de manera detallada en el següent apartat.  

2.1. Model i guió del qüestionari       

El mètode de recollida de dades escollit per aconseguir els objectius establerts és 

quantitatiu i es basarà en una doble prova que pretén aconseguir informació diferent i 

complementària: en primer lloc, un qüestionari que ens proporcionarà notícies sobre la 

resolució d’exercicis de pronoms relatius i pronoms febles en discursos planificats i, en segon 

lloc, una redacció breu que servirà per avaluar de manera més general i espontània el 

coneixement de la normativa dels estudiants.   

L’enquesta segurament és la principal tècnica utilitzada en la investigació social. Entre 

els avantatges que ofereix destaca l’obtenció d’informació quantificada d’una gran varietat de 

característiques objectives de la població. Aquesta tècnica es basa en l’ús de qüestionaris amb 

preguntes generalment de resposta tancada que es poden fer arribar de manera presencial o no. 

A l’hora d’avaluar els resultats cal tenir en compte que l’enquesta es passa a una mostra del 

conjunt de la població que es vol estudiar i perquè sigui representativa ha de tenir unes 

dimensions determinades i ha de reproduir a petita escala les proporcions que presenta tota la 

població. Segons Labov (citat per Labèrnia, 2010) la mostra, com a mínim, hauria de ser el 

0,025% de la població seleccionada. D’acord amb aquest criteris, el nostre treball tendrà un 

caràcter parcial atès que les proporcions de la mostra (55 alumnes) no poden ser 

representatives del conjunt de la societat. Les motivacions que ens han fet decidir seleccionar 
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aquest grup d’alumnes es relacionen amb altres característiques com el fet de ser estudiants 

d’educació infantil i, per tant, futurs transmissors de la normativa.  

Un cop recollida la informació, la manera més eficaç de mostrar els resultats obtinguts 

és tractar-los amb eines estadístiques que permeten generalitzar el resultat al conjunt de la 

població amb uns nivells de fiabilitat i un marge d’errors determinat. Així, per verificar si la 

hipòtesi és vertadera o falsa s’expressaran les dades i resultats posteriorment amb el 

llenguatge de les matemàtiques i l’ús de l’estadística, cosa que permetrà generalitzar els 

resultats de la investigació de manera extensiva i fer prediccions sobre l’efecte que poden 

tenir certs elements o causes en unes condicions determinades.  

A més, també es faran servir tècniques per obtenir informació sociolingüística sobre els 

informants que sigui útil i rellevant per complementar l’estudi, com quina és la primera 

llengua, la llengua d’ús habitual a casa i la d’identificació. També s’ha demanat el nom i 

cognoms de cada informant per tal de poder relacionar les enquestes amb les redaccions de 

cada alumne, però aquesta informació posteriorment no serà utilitzada.  

2.1.1. L’enquesta 

Per començar, i com hem explicat anteriorment, hem pensat de dissenyar un qüestionari 

que constarà de dues seccions. En la primera es plantegen dos exercicis de pronoms relatius 

(omplir buits i traducció) i en la segona dos exercicis de pronoms febles (omplir buits i 

combinacions). Cada exercici conté deu qüestions a resoldre: un total quaranta pràctiques 

expressament pensades per a l’obtenció d’informació sobre la resolució d’exercicis en 

discursos planificats.
1
 

Pel que fa a la primera secció, els exercicis han estat extrets a partir del projecte Deladi 

(2007-2010) de la UPF, HUM2007-61916/FILO, subvencionat pel Ministeri d’Educació i 

Ciència. Uns altres subjectes van realitzar aquestes mateixes activitats l’any 1997 per a un 

treball anterior no completat, així que posteriorment els resultats de la recollida varen ser 

reutilitzats per Joan Costa (tutor) i Aina Labèrnia (alumna) per a la realització del TFM 

Proposta metodològica per a l’avaluació de la implantació de la norma dels pronoms relatius 

en català (2010) i la posterior publicació conjunta La implantació de la normativa dels 

relatius: els resultats en dos exercicis gramaticals (2014). Els autors expliquen que els seus 

objectius són, entre d’altres, «ampliar el corpus de relatius amb la resta d’activitats que va 

realitzar la població estudiada en el projecte Deladi [...], utilitzar la proposta metodològica 

resultant de l’estudi per a l’avaluació de la implantació de la norma en relació amb altres 

                                                 
1
 Vegeu l’annex 1. 
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aspectes sintàctics de la llengua i estudiar l’avaluació de la implantació de la norma dels 

pronoms relatius en català en una mostra representativa i exhaustiva» (Labèrnia 2010:6). Hem 

decidit d’aprofitar també aquesta proposta d’exercicis per finalment afegir una comparació 

amb els resultats obtinguts en ambdós treballs.  

En relació amb la segona secció, els exercicis de pronoms febles han estat extrets del 

llibre Faci’ls fàcils. Els pronoms febles (1994) de Jaume Macià i Guilà et. al., intentant que hi 

hagués varietat en les respostes i un nivell de dificultat adequat.  

En total s’estima que el qüestionari pugui ser resolt amb un màxim de 30 minuts.  

2.1.2 Dades de corpus  

A més, s’ha decidit d’analitzar un text escrit perquè la redacció és un instrument de gran 

utilitat per avaluar el grau de coneixement de la normativa catalana de manera més espontània 

sense que l’atzar en l’encert hi pugui intervenir de manera especialment significativa. Aquesta 

opció permetrà també poder fer una descripció més general del grau de coneixement de la 

normativa ja que inclourà una quantitat més elevada d’aspectes que podrem quantificar i valorar.  

Les redaccions seleccionades corresponen a la dels alumnes que han contestat l’enquesta 

prèviament i han estat extretes de la prova d’avaluació final que realitzaren el quadrimestre passat i 

on un dels apartats consistia a compondre un text de 250 paraules sobre un tema concret. Per tant, 

aquesta redacció es va fer en un context d’examen on s’espera que els informants estiguessin atents 

a no cometre errors i a més no poguessin consultar els possibles dubtes que els sorgissin. Per això, 

pensam que aquesta és una bona opció per obtenir informació transparent i directa sobre allò que 

ens interessa d’acord amb els objectius del treball. En els exàmens finals, l’enunciat de l’exercici es 

plantejava de la següent manera pels alumnes del grup del matí: «Escriviu una carta d’agraïment al 

director d’un hotel per l’atenció que heu rebut del personal quan heu tengut un problema important 

durant la vostra estada» i, en canvi, en l’examen del grup de la tarda l’enunciat deia: «Elaborau una 

sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Palma, demanant-hi que us concedeixin el poliesportiu de 

Son Moix per fer-hi una jornada esportiva amb els alumnes de l’escoleta. La jornada constarà de 

tres activitats, les quals heu d’exposar-hi». 

Cal afegir que per raons alienes al treball, només s’ha pogut treballar amb una mostra de 54 

redaccions. En un cas la redacció corresponent al nom de l’enquestada no s’ha revisat perquè 

aquesta no es va presentar a la convocatòria del febrer, per tant, es treballarà amb una mostra 

lleugerament menor en comparació amb el nombre d’enquestes.  

2.3. Procediment  
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Per tal de comprovar la viabilitat i el temps de resolució del qüestionari es va decidir de 

provar-lo prèviament amb un grup d’alumnes de primer curs del Grau de Llengua i Literatura 

Catalanes. D’aquesta manera ens asseguràvem de poder detectar els conflictes o dubtes 

principals que podia generar la primera proposta. Després de revisar els resultats, es va 

acordar canviar el darrer exercici de pronoms febles eliminant les oracions que demanaven 

una resposta amb combinacions de tres o més pronoms ja que no hi va haver cap resposta 

correcta i això es va interpretar com una manca de connexió entre l’exercici i els individus 

seleccionats. Finalment, en la proposta definitiva les substitucions pronominals són d’un o dos 

pronoms com a màxim. 

Un cop establert el guió definitiu del qüestionari, aquest va ser repartit als alumnes del 

Grau d’Educació Infantil durant les hores lectives de l’assignatura impartida per Sebastià 

Roig Rigo 22008 - La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de 

l'Escriptura. La majoria d’informants varen tardar entre 15 i 30 minuts a completar l’enquesta 

i en total s’han obtingut 55 qüestionaris resolts, tot i que cal tenir en compte que no tots els 

alumnes matriculats eren presents a l’aula o varen accedir a participar-hi. 

Pel que fa a l’anàlisi del segon recurs d’obtenció de dades, s’ha tingut accés a les 

redaccions realitzades pels informants dels exàmens finals del passat mes de febrer (2016) de 

l’assignatura 22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica del Grau d’Educació Infantil. 

Aquesta assignatura correspon al primer quadrimestre del curs i va ser impartida pels 

professors Miquel Gomila Garcies i Carles Canals Gozálvez. Els textos han estat analitzats a 

la universitat sota la supervisió d’aquests professors.  

2.4 Presentació de la mostra  

Com ja hem explicat, els informants d’aquest estudi són 55 estudiants de primer curs del 

Grau d’Educació Infantil. La majoria d’ells han iniciat els estudis universitaris el curs 2015-

2016 quan la nota d’accés d’aquest grau a la Universitat de les Illes Balears era un 6,67.  

D’acord amb la informació obtinguda a partir dels qüestionaris, gairebé la meitat dels 

alumnes, un 49%, tenen el català com a llengua materna. Una proporció més baixa que es 

correspon amb el 38%, afirma haver après a parlar en castellà, un 11% contesta haver après a 

parlar en les dues llengües i un 2% no ha contestat. A continuació, pel que fa a la llengua 

habitual a casa, el percentatge més alt amb un 58% torna correspondre a la llengua catalana, 

seguit del castellà amb un 36%, l’ús igualitari entre català i castellà representa un 4% i un 2% 

no ha contestat. Finalment, fixant-nos en la llengua d’identificació, el català encapçala el 

http://www.uib.cat/personal/ABTIxMzg2/
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percentatge amb un 58%, després, el castellà ho és per a un 38%, un 2% contesten català i 

castellà i un 2% no ha donat cap resposta.  

49%

38%

11%2%

Llengua materna

Català

Castellà

Català i

castellà

Sense

resposta

 

58%
36%

4%2%

Llengua d'ús habitual

Català

Castellà

Català i castellà

Sense resposta

 

58%

38%

2%2%

Llengua d'identificació

Català

Castellà

Català i castellà

Sense resposta

 

Aquests alumnes han estat seleccionats per al desenvolupament d’aquest treball perquè, en 

primer lloc, un dels objectius és valorar la realitat del coneixement de la normativa catalana 

en arribar a la universitat, és a dir, després d’haver superat tots els filtres que normalment 

certifiquen un nivell C1 de llengua catalana. En segon lloc, aquest grau representa un grup 

nombrós d’informants (s’ofereixen fins a 120 places) que ens assegurava treballar amb una 

mostra significativa d’informants que, en tercer lloc, ens interessen sobretot perquè seran els 

futurs mestres que treballaran la llengua des dels nivells més elementals de l’educació, quan 

s’ensenya a parlar, escriure, llegir i utilitzar un idioma. Per això, ens agradaria comprovar 

quin és el grau de dèficit lingüístic que pateixen els futurs ensenyants que acabaran formant 

en matèria de llengua, entre d’altres, els futurs estudiants de les Balears. 

3. ANÀLISI DELS RESULTATS                 

Un cop recollida la informació procedirem a l’anàlisi i interpretació dels resultats. Per 

fer-ho, hem fet servir diferents tècniques: per una banda, per a l’anàlisi de les enquestes, s’han 
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emplenat taules d’Excel
2
 on les diferents columnes mostren les respostes obtingudes de cada 

participant de manera que ens permet consultar la informació de manera pràctica i 

esquemàtica. Després s’ha fet una avaluació de la implantació que es detallarà més endavant. 

Per altra banda, per a l’anàlisi d’errors en les redaccions, s’ha preparat una taula
3
 amb una 

selecció dels principals errors esperats de cada àmbit gramatical i s’han anat quantificant a 

mesura que es revisaven els textos. En alguns casos s’han afegit noves categories d’errors que 

no s’havien previst prèviament i que després han estat situades dins l’esquema general o tot el 

contrari: algunes categories no han sumat cap error i han estat eliminades de la taula final.  

3.1. Les enquestes 

Per tal d’avaluar el nivell d’implantació dels exercicis de pronoms relatius i pronoms 

febles, farem un càlcul del coeficient d’implantació que ens permetrà obtenir informació de 

manera quantitativa pel que fa a l’ús de les propostes oficials i els errors detectats. Aquest 

mètode proposat per M. Amor Montané i M. Teresa Cabré (2010 i 2015) ja ha estat utilitzat 

en altres casos com en el treball de Labèrnia (2010). L’objecte d’anàlisi bàsic d’aquest 

procediment són el que les autores anomenen casos normalitzats constituïts per totes les 

formes normalitzades, les formes no normalitzades i les formes desestimades existents, és a 

dir, el conjunt de denominacions que comparteixen el mateix sentit localitzades en un context: 

«El càlcul de la implantació de les unitats [...] que formen part d’un cas normalitzat 

proporciona una mesura quantitativa objectiva per a saber i poder comparar el nivell 

d’implantació de les unitats objecte d’anàlisi. […] Els resultats s’estandarditzen mitjançant el 

que Quirion (2003: 122) anomena coeficient d’implantació (CI), un índex que estableix per a 

cada cas una relació entre el nombre d’ocurrències d’un terme del cas i el nombre total 

d’ocurrències de tots els termes del cas. Esquemàticament, es calcula de la manera següent» 

(Montané 2015:89): 

 

Aquest càlcul permet poder fer posteriorment un establiment de l’estatus respecte de la 

norma establerta per a la llengua catalana. 

Les pautes recomanades per aquesta proposta s’han aplicat de manera un poc adaptada. 

Així, un cop els resultats han estat ordenats en columnes d’Excel s’ha marcat cada estructura 

                                                 
2
 Vegeu annex 2 

3
 Vegeu annex 3 
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obtinguda determinant si aquesta és normativa o no d’acord amb els criteris oficials de la 

normativa catalana.
4
 Després, s’ha calculat el coeficient d’implantació (CI) de cada estructura 

i d’acord amb els resultats s’ha pogut fer una ponderació per intentar explicar-ne el valor real, 

en aquest cas, poder confirmar si la norma establerta en la codificació s’ha après i s’ha fet 

servir. En els casos amb resultats negatius que evidencien una manca d’implantació caldrà fer 

una reflexió posterior per saber si allò que no ha funcionat de la política adoptada ha estat en 

la fase de codificació o la de vehiculació.  

Tenint en compte les característiques dels exercicis proposats a l’enquesta i tenint com a 

referència el treball de fi de màster de Labèrnia (2010), la manera més adequada de calcular el 

coeficient d’implantació és la següent en els casos en què el nombre total de respostes 

coincideixen amb el total d’enquestats: 

 

En aquesta adaptació, la freqüència absoluta és el nombre d’ocurrències d’una 

estructura de relatiu per a un cas (és a dir, una frase de l’exercici que demana un relatiu amb 

una funció sintàctica concreta, unes característiques de l’antecedent i un tipus d’oració de 

relatiu determinada). El coeficient d’implantació es calcula dividint el nombre d’ocurrències 

d’una estructura de relatiu (o de pronoms febles) per a una frase entre el nombre d’enquestats 

(en aquest cas 55). En els casos en què hi ha hagut més d’una resposta per enquestat, el 

nombre d’ocurrències X d’un cas concret es divideix pel nombre total de respostes del cas.  

Pel que fa als valors que ens permeten establir el grau d’implantació (alt, intermedi o 

baix), consideram vàlida l’adaptació aplicada per Costa i Labèrnia (2014) basats en valors 

proposats per Montané (2010) amb anterioritat. Així, els percentatges següents seran els que 

ens permetran avaluar el grau d’implantació de les solucions normatives i no normatives de 

cada cas o frase: 

- Molt Alt (quan el 90-100% de la mostra dona una solució normativa oficial) 

- Alt (70-89.9%) 

- Intermedi (50-69,9%) 

- Baix (30-49,9%) 

- Molt baix (0-29,9%) 

                                                 
4
 Per avaluar aquestes formes, en el cas dels pronoms relatius, hem adoptat el mateix criteri que Labèrnia (2010) 

que tingueren en compte, primerament, la Gramàtica Catalana de 1933 i el DGLC, però també, les Converses 

filològiques (Rafel, 1983-84), Fabra (1956) Solà (2002) i Segarra (1987).  
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Com hem explicat anteriorment, els resultats seran obtinguts després de fer del càlcul 

del coeficient d’implantació de cada exercici, de manera que les dades finals ens permetran 

fer una valoració quantitativa, objectiva i comparativa del grau d’implantació en cada cas.  

Tot seguit, procedirem a mostrar els resultats obtinguts del càlcul de la freqüència 

absoluta, del coeficient d’implantació i el grau d’implantació de les formes normatives, les no 

normatives (en cas que n’hi hagi) i també les solucions que eviten l’ús de relatius de totes les 

pràctiques de pronoms relatius i pronoms febles de les enquestes. Per mostrar aquests 

resultats, primer els desglossarem en un quadre que inclogui el càlcul individual de totes les 

respostes obtingudes i després farem un càlcul de caràcter més general amb respostes 

agrupades. Les respostes que tenen un estatus normatiu estaran marcades en negreta, les que 

no són normatives es mostraran en cursiva i les respostes en blanc o les que no inclouen cap 

pronom relatiu o pronom feble es mostraran sense marcar. Hem de tenir en compte que per fer 

aquests càlculs s’ha arrodonit a partir del segon decimal en el cas de la freqüència d’aparició 

de cada ocurrència i a partir del tercer decimal en el cas del càlcul del CI.   

3.1.1 Exercicis de pronoms relatius 

Començarem per l’exercici d’omplir buits amb pronoms relatius. En aquesta pràctica, 

de les 550 respostes, 44 han estat en blanc. Aquesta dada ens pot donar informació sobre el 

grau d’adequació de la prova que seria del 92%, tot i que per valorar aquesta informació 

també hem de tenir en compte altres causes no relacionades amb l’adequació de l’exercici que 

hagin pogut tenir com a conseqüència la resposta en blanc, sobretot el desconeixement de la 

gramàtica per part de l’alumnat.  

1. L’esdeveniment es va produir l’any ___________ es va proclamar la República. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

que 28 49,1% 0,49 

en el qual 6 10,5% 0,11 

en què 3 5,3% 0,05 

en que 7 12,3% 0,12 

què 4 7% 0,07 

el qual 3 5,3% 0,05 

on 3 5,3% 0,05 
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en el que 2 3,5% 0,03 

al qual 1 1,7% 0,02 

Total 57 100 0,99 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (37)  0,65 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (20)  0,35 

 Grau d’implantació   baix 

 

2. L’afer ____________ parla la premsa pot constituir un escàndol. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

del qual 13 23,6% 0,24 

de què 2 3,6% 0,04 

del que 13 23,6% 0,24 

que 12 21,8% 0,22 

el qual 4 7,3% 0,07 

del qual 4 7,3% 0,07 

de la qual 2 3,6% 0,04 

què 1 1,8% 0,02 

qual 1 1,8% 0,02 

de que 1 1,8% 0,02 

sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 99,8 1,02 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (15)  0,28 
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 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (39) 0,72 

 Grau d’implantació   alt 

 

3. L’home _____________ vam veure continua desaparegut. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

que 41 68,3% 0,68 

qui 11 18,3% 0,18 

què 5 8,3% 0,08 

el qual 3 5% 0,05 

Total 60 99,9 0,99 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (41)  0,68 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (19)  0,32 

 Grau d’implantació   baix 

 

4. L’assumpte que ocupa l’atenció d’aquesta Corporació requereix una gestió ben 

planificada fins a l’últim detall, ____________ gestió, per tant, no pot ser confiada sinó a 

una persona de confiança d’aquesta Corporació. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

la qual 4 7,3% 0,07 

qual 8 14,5% 0,15 

on 4 7,3% 0,07 

que 3 5,4% 0,05 
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solucions que eviten 

l’ús dels relatius 

(aquesta, on la, 

mentres, dita, la, 

una i d’aquella) 

21 38,2% 0,38 

sense resposta 15 27,3% 0,27 

Total 55 100 0,99 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (4)  0,07 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (51) 0,93 

 Grau d’implantació   molt alt 

 

5. La senyora Pilar Oliva és la persona __________ encomanaran les tasques esmentades. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

a qui 3 5,3% 0,05 

a la qual 7 12,3% 0,12 

qui 16 28% 0,28 

que 15 26,3% 0,26 

a qui 5 8,8% 0,09 

la qual 5 8,8% 0,09 

a la que 2 3,5% 0,03 

en qui 1 1,8% 0,02 

el qual 1 1,8% 0,02 

la que 1 1,8% 0,02 

què 1 1,8% 0,02 

Total 57 100,2 1 
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Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (10)  0,18 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (47) 0,82 

 Grau d’implantació   alt 

 

6. L’empresa es va constituir l’any 1936, ____________ va començar la Guerra Civil.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

quan
5
 35 63,6% 0,64 

on 6 10,9% 0,11 

la qual 2 3,6% 0,07 

qual 1 1,8% 0,02 

que 1 1,8% 0,02 

en que 1 1,8% 0,02 

el mateix que 1 1,8% 0,02 

l’any que 1 1,8% 0,02 

el qual 1 1,8% 0,02 

solucions que eviten 

l’ús dels relatius (i, 

quant) 

3 5,5% 0,05 

sense resposta 3 5,5% 0,05 

Total 55 99,9 1,04 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (35)  0,64 

 Grau d’implantació  intermedi 

                                                 
5
 Seguint a Costa i Labèrnia (2014) i Labèrnia (2010), considerarem aquesta resposta vàlida pel fet de ser 

normativa tot i que tenim en compte que no és del tot clar que es pugui considerar un pronom relatiu.  
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 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (20) 0,36 

 Grau d’implantació   baix 

 

7. Els opositors estan convocats a les nou; ____________ arribaran tard seran 

automàticament exclosos.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

els que 25 43,1% 0,43 

els qui 17 29,3% 0,29 

qui 5 8,6% 0,09 

qual 2 3,4% 0,03 

que 2 3,4% 0,03 

Sense resposta 7 12,1% 0,12 

Total 58 99,9 0,99 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (42)  0,72 

 Grau d’implantació  alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (16)  0,28 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

8. Tothom __________ desitgi participar en la subhasta ha d’emplenar el formulari de 

sol·licitud.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

qui 18 31% 0,31 

que 36 62,1% 0,62 

què 4 6,9% 0,07 
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Total 58 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (18)  0,31 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (40)  0,69 

 Grau d’implantació   alt 

 

9. La denunciant va ser maltractada, (fet) _____________, òbviament, no està acostumada. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

que 15 25,9% 0,26 

la qual 7 12,1% 0,12 

al qual 4 6,9% 0,07 

qui 3 5,2% 0,05 

al que 2 3,4% 0,03 

fet al que 2 3,4% 0,03 

fet que 2 3,4% 0,03 

què 1 1,7% 0,02 

el qual 1 1,7% 0,02 

qual 1 1,7% 0,02 

solucions que eviten 

l’ús dels relatius (i, 

per tant, de fet, per 

que) 

4 6,9% 0,07 

sense resposta 16 27,6% 0,28 

Total 58 99,9 1 

 

Càlcul conjunt: 
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 Coeficient d’implantació de les formes normatives (0)  0 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (58)  1 

 Grau d’implantació   molt alt 

 

10. La senyora Ballester, ____________ ningú coneix, es va adreçar a aquest Servei.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

la qual 24 40% 0,40 

que 13 21,7% 0,22 

a qui 2 3,3% 0,03 

a la qual 1 1,7% 0,02 

qui 17 28,3% 0,28 

què 1 1,7% 0,02 

la què 1 1,7% 0,02 

sense resposta 1 1,7% 0,02 

Total 60 100,1 1,01 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (40)  0,66 

 Grau d’implantació  alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (20) 0,34 

 Grau d’implantació   baix 

A continuació, seguirem analitzant els resultats obtinguts del segon exercici de pronoms 

relatius: la traducció. De la mateixa manera que abans, valorarem el grau d’adequació tenint 

en compte el nombre de respostes en blanc. Aquesta vegada trobam un total de 14 respostes 

en blanc de 550, per tant, el grau d’adequació podríem considerar que ha estat del 97,5%. 

1. El señor Pérez, a quien nadie ha visto hace días, es buscado por la policía.  
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Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

a qui 27 48,2% 0,48 

el qual 7 12,5% 0,12 

al qual 3 5,3% 0,05 

que 1 1,8% 0,02 

qui 15 26,8% 0,27 

el que 1 1,8% 0,02 

al qui 1 1,8% 0,02 

a quien 1 1,8% 0,02 

Total 56 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (38)  0,68 

 Grau d’implantació  alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (18) 0,32 

 Grau d’implantació   baix 

 

2. La señora Dolores Cabeza, quien no figura en el acta de la reunión, declara haber asistido 

a la misma.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

qui 35 63,6% 0,64 

la qual 14 25,5% 0,25 

que 6 10,9% 0,11 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 
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 Coeficient d’implantació de les formes normatives (55)  1 

 Grau d’implantació  molt alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (0)  0 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

3. La empresa XYZ, cuyos problemas económicos investiga el Ministerio de Hacienda, pasa 

por una crisis profunda.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

de la qual 9 16,4% 0,16 

els quals 12 21,8% 0,22 

la qual 7 12,7% 0,13 

dels quals 5 9,1% 0,09 

on 2 3,6% 0,04 

quals 2 3,6% 0,04 

cuals 2 3,6% 0,04 

en la qual 2 3,6% 0,04 

els cuals 1 1,8% 0,02 

dels qual 1 1,8% 0,02 

en el qual 1 1,8% 0,02 

qui 1 1,8% 0,02 

quins 1 1,8% 0,02 

dels cuals 1 1,8% 0,02 

que 1 1,8% 0,02 

cuyos 1 1,8% 0,02 

solucions que eviten 

l’ús dels relatius 

(amb) 

1 1,8% 0,02 
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sense resposta 5 9,1% 0,09 

Total 55 99,7 1,03 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (9)  0,16 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (46) 0,84 

 Grau d’implantació   alt 

 

4. Estas circunstancias, que en todo momento este tribunal ha tenido en cuenta, no 

constituyen un atenuante. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

que 49 89,1% 0,89 

les quals 4 7,3% 0,07 

q
6
 1 1,8% 0,02 

en que 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (50)  0,91 

 Grau d’implantació  molt alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (5) 0,09 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

5. La secretaria general ha dimitido, lo que es un síntoma de la crisis de la organización.  

                                                 
6
 Aquesta resposta no la considerarem en cap cas correcta perquè no s’adequa a les normes ortogràfiques 

prescrites. De tota manera, per aquest resultat podem tenir en compte la influència que ha pogut tenir l’escriptura 

simplificada utilitzada habitualment per prendre notes a classe o també a les xarxes socials i els missatges de 

telèfon. 
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Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

la qual cosa 9 16,4% 0,16 

cosa que 1 1,8% 0,02 

el que 23 41,8% 0,42 

el qual 10 18,2% 0,18 

lo que és 2 3,6% 0,04 

el què 2 3,6% 0,04 

la cual cosa 1 1,8% 0,02 

q 1 1,8% 0,02 

la que 1 1,8% 0,02 

lo qual 1 1,8% 0,02 

què es 1 1,8% 0,02 

solucions que eviten 

l’ús dels relatius (i 

això, allò que) 

2 3,6% 0,04 

sense resposta 1 1,8% 0,02 

Total 55 99,8 1,02 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (10)  0,18 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (45) 0,82 

 Grau d’implantació   alt 

 

6. El sospechoso, a quien la víctima había confiado sus asuntos, tiene una coartada firme.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

a qui 45 78,9% 0,79 
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al qual 7 12,3% 0,12 

qui 1 1,7% 0,02 

el qual 1 1,7% 0,02 

al qui 1 1,7% 0,02 

el que 1 1,7% 0,02 

sense resposta 1 1,7% 0,02 

Total 57 99,7 1,01 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (53)  0,93 

 Grau d’implantació  molt alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (4) 0,07 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

7. Es la Iglesia donde tantas veces predicó dicho santo.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

on 52 94,5% 0,94 

a on 2 3,6% 0,04 

allà on 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (55)  1 

 Grau d’implantació  molt alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (0) 0 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

8. El que transgrediere este reglamento, deberá cumplir las sanciones previstas.  



38 

 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

qui 14 24,6% 0,24 

el qui 5 8,8% 0,09 

aquell que 1 1,7% 0,02 

el que 32 56,1% 0,56 

que 1 1,7% 0,02 

ell que 1 1,7% 0,02 

sense resposta 3 5,3% 0,05 

Total 57 99,9 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (20)  0,35 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (37) 0,65 

 Grau d’implantació   intermedi 

 

9. Entre las alumnas, la que demostrará tener más disciplina debería ser recompensada.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

la que 32 58,2% 0,58 

la qui 9 16,4% 0,16 

qui 4 7,3% 0,07 

aquella que 3 5,4% 0,05 

la qual 4 7,3% 0,0 

la q 1 1,8% 0,02 

sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 100 0,99 
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Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (48)  0,87 

 Grau d’implantació  alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (7) 0,13 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

10. La acusación no ha presentado pruebas concluyentes contra el acusado, por lo que este 

tribunal declara nulo el juicio. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

per la qual cosa 10 18,2% 0,18 

pel que 9 16,4% 0,16 

per el que 7 12,7% 0,13 

pel qual 4 7,3% 0,07 

per el qual 3 5,4% 0,05 

per lo qual 3 5,4% 0,05 

per lo que 2 3,6% 0,04 

per la cual cosa
7
 1 1,8% 0,02 

per el cual 1 1,8% 0,02 

pel cual 1 1,8% 0,02 

la qual cosa 1 1,8% 0,02 

per el q 1 1,8% 0,02 

solucions que eviten 

l’ús dels relatius 

(degut a això, per 

tant, com a 

conseqüència, això 

fa que, per això, per 

10 18,1% 0,18 

                                                 
7
 Aquesta resposta no la considerarem en cap cas correcta perquè no s’adequa a les normes ortogràfiques 

prescrites. Crida l’atenció que fins i tot amb la referència d’aquest relatiu a l’enunciat de l’exercici hi hagi errors.  
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aquest motiu) 

sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 99,7 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (10)  0,18 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (45) 0,82 

 Grau d’implantació   alt 

3.1.2 Exercicis de pronoms febles 

En tercer lloc, analitzarem el primer exercici de pronoms febles, on s’havia d’encerclar 

la resposta correcta d’un grup d’opcions. En aquesta pràctica, un total de 5 respostes de 550 

han quedat en blanc, per tant, el grau d’adequació ha estat del 99,1%.  

1. Li han demanat la càmera tants cops, que al final________ha deixada. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

els l’ 24 43,6% 0,44 

els hi 26 47,3% 0,47 

els la 4 7,3% 0,07 

els n’ 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (24)  0,44 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (31) 0,56 

 Grau d’implantació   intermedi 
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2. Li hem dit que no volíem panets i resulta que ha acabat preparant_______ dos per a 

cadascú. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-nos-en 30 54,5% 0,55 

-vos 0 0 0 

-nos 20 36,4% 0,36 

-los-hi 5 9,1% 0,09 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (30)  0,55 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (25) 0,45 

 Grau d’implantació   baix 

 

3. Van assegurar que li cantarien les quaranta, però veig que no_______ han cantades... 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

les hi 39 70,9% 0,71 

lis 0 0 0 

se les 9 16,4% 0,16 

se li 7 12,7% 0,13 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (39)  0,71 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (16) 0,29 
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 Grau d’implantació   baix 

 

4. En sortir al terreny de joc, el futbolista va notar que les botes li feien mal i__________va 

canviar. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

se les 34 61,8% 0,62 

els hi 1 1,8% 0,02 

se’ls 14 25,5% 0,25 

les hi 5 9,1% 0,09 

sense resposta 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (34)  0,62 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (21) 0,38 

 Grau d’implantació   baix 

 

5. Li volia prendre el punyal dels dits, però no va aconseguir agafar__________. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-l’hi 23 41,8% 0,42 

-la-hi 0 0 0 

-se’l 10 18,2% 0,18 

-li-ho 21 38,2% 0,38 

Sense resposta 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 
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Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (23)  0,42 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (32) 0,58 

 Grau d’implantació   intermedi 

 

6. Si havia anat a comprar el pa, no és perquè fos servicial sinó perquè son 

pare_________havia manat. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

li ho 24 43,6% 0,44 

l’hi 25 45,5% 0,45 

s’ho 4 7,3% 0,07 

n’hi 1 1,8% 0,02 

Sense resposta 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (24)  0,44 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (31) 0,56 

 Grau d’implantació   intermedi 

 

7. Van entrar al bar de sempre. Com que el cambrer ja sabia que volien un cafè, va 

començar a preparar___________. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-los-el 22 40% 0,40 

-els-el 7 12,7% 0,13 
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-se’l 8 14,5% 0,14 

-los-hi 17 30,9% 0,31 

Sense resposta 1 1,8% 0,02 

Total 55 99,9 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (22)  0,40 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (33) 0,60 

 Grau d’implantació   intermedi 

 

8. Perdonau-me, però m’he oblidat el paquet a la feina: ja vindré a dur_______ demà passat. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-vos-el 41 74,5% 0,74 

-vos-lo 11 20% 0,20 

-us-lo 2 3,6% 0,04 

-us-el 1 1,8% 0,02 

Total 55 99,9 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (41)  0,75 

 Grau d’implantació  alt 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (14) 0,25 

 Grau d’implantació   molt baix 

 

9. Aquell padrí es desvivia per les persones del poble i els escrivia poemes. Es tancava totes 

les tardes per escriure__________un parell. 
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Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

‘ls-en 35 63,6% 0,64 

-los-en 13 23,6% 0,24 

-lis-en 3 5,5% 0,05 

-les-en 3 5,5% 0,05 

Sense resposta 1 1,8% 0,02 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (35)  0,64 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (20) 0,36 

 Grau d’implantació   baix 

 

10. Li han regalat uns aparells molt sofisticats, però no________ sap manejar 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

els 36 65,4% 0,65 

els en 12 21,8% 0,22 

els he 4 7,3% 0,07 

en 3 5,5% 0,05 

Total 55 100 0,99 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (36)  0,65 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (19) 0,35 

 Grau d’implantació   baix 
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En darrer lloc, mostraren els resultats del quart exercici de pronoms febles. Per calcular 

el coeficient d’implantació de cada pronom hem de tenir en compte que els elements que 

s’havien de substituir estaven marcats en negreta en tots els casos i que en la majoria es 

demanaven combinacions de 2 pronoms febles. Per aprofundir més en l’avaluació de la 

implantació, en els casos on el resultat final és normatiu, s’ha trobat adient també fer el càlcul 

d’aquelles respostes que només hagin resolt bé una de les substitucions que es demanaven, 

així aquestes solucions correctes no quedaran del tot descartades en la conclusió final.  

Pel que fa al grau d’adequació de l’activitat, podríem dir que com que un total de 49 

respostes de 770 han estat en blanc, aquest és alt i es correspon amb un 93,7%. 

1. Cal dur aquests papers a l’ajuntament: no ________ podries dur tu mateixa, Núria? 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

els hi 27 49,1% 0,49 

els 10 18,2% 0,18 

ho 3 5,5% 0,05 

els en 3 5,5% 0,05 

els-hi 2 3,6% 0,04 

els ho 2 3,6% 0,04 

hi 1 1,8% 0,02 

les-hi 1 1,8% 0,02 

en’ls 1 1,8% 0,02 

el 1 1,8% 0,02 

me’ls 1 1,8% 0,02 

els he 1 1,8% 0,02 

sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 100 1,01 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (27)  0,49 

 Grau d’implantació  baix 
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 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (28) 0,51 

 Grau d’implantació   intermedi 

 

2. He comprat aquest disc per als meus néts, però veig que no _________ agrada gaire. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

els 22 40% 0,40 

els hi 24 43,6% 0,44 

els-hi 2 3,6% 0,04 

l’ 1 1,8% 0,02 

lis 1 1,8% 0,02 

ha 1 1,8% 0,02 

ho 1 1,8% 0,02 

als 1 1,8% 0,02 

sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 100 1,02 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (22)  0,40 

 Grau d’implantació  baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (33) 0,60 

 Grau d’implantació   intermedi 

 

3. Vés corrent a dir als pares de n’Imma que l’han segrestada. Comunica __________ de 

seguida, perquè corre perill.... 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

‘ls-ho 9 16,4% 0,16 
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los-hi 5 9,1% 0,1 

‘ls hi 4 7,3% 0,07 

-ho 4 7,3% 0,07 

lis 3 5,5% 0,05 

‘ls-hi 3 5,5% 0,05 

‘ls hi ho 2 3,6% 0,04 

ho 2 3,6% 0,04 

lis-ho 2 3,6% 0,04 

lo hi 2 3,6% 0,04 

‘ls 2 3,6% 0,04 

‘ls hi-ho 1 1,8% 0,02 

-lis 1 1,8% 0,02 

‘ls-hi-ho 1 1,8% 0,02 

-los hi 1 1,8% 0,02 

els ho 1 1,8% 0,02 

‘ls en 1 1,8% 0,02 

l’ 1 1,8% 0,02 

li-ho 1 1,8% 0,02 

-nos-les 1 1,8% 0,02 

els 1 1,8% 0,02 

los-en 1 1,8% 0,02 

les 1 1,8% 0,02 

-lo 1 1,8% 0,02 

els-hi 1 1,8% 0,02 

sense resposta 3 5,5% 0,05 

Total 55 99,8 1,03 
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Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (9)  0,16 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (46) 0,84 

 Grau d’implantació   alt 

 

4. Els de l’altra classe ens havien agafat l’esborrador i vàrem organitzar un pla d’atac per 

prendre _____________. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

‘ls-el 2 3,6% 0,04 

‘ls hi 16 29,1% 0,29 

-los-hi 6 10,9% 0,11 

‘ls-ho 4 7,3% 0,07 

‘ls ho 4 7,3% 0,07 

-l’hi 3 5,5% 0,05 

-los-el 2 3,6% 0,04 

‘ls-lo 2 3,6% 0,04 

-lis 2 3,6% 0,04 

-lo 2 3,6% 0,04 

los 1 1,8% 0,02 

els-ho 1 1,8% 0,02 

-lis-lo 1 1,8% 0,02 

-los-ho 1 1,8% 0,02 

‘ls 1 1,8% 0,02 

-los-en 1 1,8% 0,02 

-los-la 1 1,8% 0,02 
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-lo-hi 1 1,8% 0,02 

els-en 1 1,8% 0,02 

-li 1 1,8% 0,02 

sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 99,7 1,03 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (2)  0,04 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (53) 0,96 

 Grau d’implantació   molt alt 

 

5. En Joan i na Maria tenen la teva calculadora. Quan els vegis, demana 

______________. 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

‘ls-la 3 5,5% 0,05 

‘ls-hi 12 21,8% 0,22 

‘ls hi 8 14,5% 0,15 

-li 3 5,5% 0,05 

lis 2 3,6% 0,04 

li 2 3,6% 0,04 

los-hi 2 3,6% 0,04 

-lis-la 2 3,6% 0,04 

los-la 2 3,6% 0,04 

‘lo-hi 1 1,8% 0,02 

li-els 1 1,8% 0,02 

hos 1 1,8% 0,02 
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los-en 1 1,8% 0,02 

els 1 1,8% 0,02 

els-hi 1 1,8% 0,02 

‘ls-en 1 1,8% 0,02 

-les-ho 1 1,8% 0,02 

lis-en 1 1,8% 0,02 

‘ls-ho 1 1,8% 0,02 

‘ls-li 1 1,8% 0,02 

els en 1 1,8% 0,02 

-la-hi 1 1,8% 0,02 

-los hi 1 1,8% 0,02 

-lis 1 1,8% 0,02 

Sense resposta 4 7,3% 0,07 

Total 55 99,60 1,04 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (3)  0,05 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (52) 0,95 

 Grau d’implantació   molt alt 

 

6. En Tomeu sabia que els seus fills arribarien amb molta gana de l’excursió i va pensar que 

_____ prepararia patates, però no sabia si coure ________ o bé fregir ________. 

6.1 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

els 32 58,2% 0,58 

els hi 13 23,6% 0,24 
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lis 4 7,3% 0,07 

li 3 5,5% 0,05 

Sense resposta 3 5,5% 0,05 

Total 55 100 0,99 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (32)  0,58 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (23) 0,42 

 Grau d’implantació   baix 

6.2 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

‘ls-les 0 0 0 

-les 35 63,6% 0,64 

les 6 10,9% 0,11 

‘ls 5 9,1% 0,09 

-ne 2 3,6% 0,04 

en 1 1,8% 0,02 

ho 1 1,8% 0,02 

los 1 1,8% 0,02 

la 1 1,8% 0,02 

lis 1 1,8% 0,02 

Sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 99,8 1,02 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (35)  0,64 
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 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (20) 0,36 

 Grau d’implantació   baix 

6.3 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

‘ls-les 0 0 0 

-les 37 67,3% 0,67 

les 7 12,7% 0,13 

-ne 3 5,5% 0,05 

los 2 3,6% 0,04 

-lo 1 1,8% 0,02 

-li 1 1,8% 0,02 

‘ls 1 1,8% 0,02 

-los 1 1,8% 0,02 

Sense resposta 2 3,6% 0,04 

Total 55 99,9 1,01 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (37)  0,67 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (18) 0,33 

 Grau d’implantació   baix 

7. Treu allò de l’abast d’aquesta criatura, que si _________ fica dins la boca pot ser 

perillós.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 
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s’ho 29 52,7% 0,53 

ho 8 14,5% 0,14 

li 2 3,6% 0,04 

lo-hi 1 1,8% 0,02 

els el 1 1,8% 0,02 

els en 1 1,8% 0,02 

se’n ho 1 1,8% 0,02 

se’l 1 1,8% 0,02 

l’hi 1 1,8% 0,02 

li en 1 1,8% 0,02 

es 1 1,8% 0,02 

se les 1 1,8% 0,02 

sense resposta 7 12,7% 0,13 

Total 55 99,7 1,02 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (29)  0,53 

 Grau d’implantació  intermedi 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (26) 0,47 

 Grau d’implantació   baix 

 

8. Quan et va preguntar com et deies, per què no_______ vas dir? 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

li ho 12 21,8% 0,22 

li 14 25,5% 0,25 

ho 8 14,5% 0,15 
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l’hi 5 9,1% 0,09 

ho 4 7,3% 0,07 

els hi 3 5,5% 0,05 

m’ho 2 3,6% 0,04 

els 1 1,8% 0,02 

-ho-el 1 1,8% 0,02 

li en 1 1,8% 0,02 

els ho 1 1,8% 0,02 

sense resposta 3 5,5% 0,05 

Total 55 100 100 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (12)  0,22 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (43) 0,78 

 Grau d’implantació   alt 

 

9. Vam veure que aquella ploma d’or li feia tanta il·lusió, que ______ vam comprar per al 

seu aniversari.  

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

la hi 11 20% 0,20 

li 14 25,45% 0,25 

l’hi 11 20% 0,20 

la 6 10,9% 0,11 

li la 2 3,6% 0,04 

li ho 2 3,6% 0,04 

l’hi ho 1 1,8% 0,02 
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hi 1 1,8% 0,02 

la li 1 1,8% 0,02 

els hi 1 1,8% 0,02 

sense resposta 5 9,1% 0,09 

Total 55 100 1,01 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (11)  0,20 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (44) 0,80 

 Grau d’implantació   alt 

 

10. La dama va deixar caure un mocador i el cavaller va córrer a recollir_______. Abans 

de tornar_______, va acostar________ als llavis i hi va fer moltes besades.  

10.1 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-l’hi 0 0 0 

-lo 28 50,9% 0,51 

-ho 5 9,1% 0,09 

-la 3 5,5% 0,05 

-li 3 5,5% 0,05 

-li-ho 3 5,5% 0,05 

-lo-li 2 3,6% 0,04 

-lo-hi 2 3,6% 0,04 

-li ho 1 1,8% 0,02 

-lo hi 1 1,8% 0,02 

-l’ho 1 1,8% 0,02 
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Les 1 1,8% 0,02 

-la-li 1 1,8% 0,02 

-li-la 1 1,8% 0,02 

sense resposta 3 5,5% 0,05 

Total 55 100 1 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (28)  0,51 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (27) 0,49 

 Grau d’implantació   molt alt 

10.2 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-l’hi 2 3,6% 0,04 

-li 17 30,9% 0,31 

-lo 12 21,8% 0,22 

hi 6 10,9% 0,11 

li 4 7,3% 0,07 

-li-ho 2 3,6% 0,04 

-ho 2 3,6% 0,04 

-li ho 1 1,8% 0,02 

-l’ho 1 1,8% 0,02 

-la-li 1 1,8% 0,02 

‘ls 1 1,8% 0,02 

la 1 1,8% 0,02 

sense resposta 5 9,1% 0,09 
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Total 55 99,8 1,02 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (2)  0,04 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (53) 0,96 

 Grau d’implantació   molt alt 

10.3 

Formes utilitzades Respostes Freqüència 
Coeficient 

d’implantació 

-se’l 6 10,9% 0,11 

-se 17 30,9% 0,31 

-lo 6 10,9% 0,11 

s’hi 3 5,5% 0,05 

ho 2 3,6% 0,04 

-li 2 3,6% 0,04 

s’ho 2 3,6% 0,04 

lo 2 3,6% 0,04 

-la 2 3,6% 0,04 

sa 1 1,8% 0,02 

se 1 1,8% 0,02 

-hi 1 1,8% 0,02 

els 1 1,8% 0,02 

se la 1 1,8% 0,02 

se hi 1 1,8% 0,02 

li 1 1,8% 0,02 

sense resposta 6 10,9% 0,11 
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Total 55 99,7 1,03 

 

Càlcul conjunt: 

 Coeficient d’implantació de les formes normatives (6) 0,11 

 Grau d’implantació  molt baix 

 

 Coeficient d’implantació de les formes no normatives (49) 0,89 

 Grau d’implantació   alt 

A continuació, i per tal de resumir i agrupar tota la informació, mostrarem dels resultats 

obtinguts de l’anàlisi de manera conjunta i generalitzada. Començarem pels exercicis de 

pronoms relatius: 

Coeficient d'implantació 

Pronoms relatius 

Exercici  1 2 

Respostes 

 

Formes 

normatives 

Formes no 

normatives 

Formes 

normatives 

Formes no 

normatives 

1 0,65 0,35 0,68 0,32 

2 0,28 0,72 1 0 

3 0,68 0,32 0,16 0,84 

4 0,07 0,93 0,91 0,09 

5 0,18 0,82 0,18 0,82 

6 0,64 0,36 0,93 0,07 

7 0,72 0,28 1 0 

8 0,31 0,69 0,35 0,65 

9 0 1 0,87 0,13 

10 0,66 0,34 0,18 0,82 

TOTAL 4,19 5,81 6,26 3,74 

CI 0,42 0,58 0,63 0,37 

baix intermedi intermedi baix 

 

Tot seguit, mostram el resultat conjunt de la suma dels dos exercicis per calcular el CI 

total dels exercicis de pronoms relatius: 

CI Exercicis 1 i 2 TOTAL FINAL 

Respostes 

normatives 
0,42 + 0,63 = 1,05/2 = 

0,52 

intermedi 

Respostes no 

normatives 
0,58 + 0,37 = 0,95/2 = 

0,47 

baix 
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En comparació, en el treball de Costa i Labèrnia (2014) els resultats mostren que entre 

l’alumnat estudiat la implantació de la normativa dels relatius és alta (el 87,3 % de les 

respostes segueixen la normativa), tot i que hi ha algun cas d’implantació molt baixa com 

l’estructura de relativa explicativa amb relatiu adjectiu especificador, on també en aquest 

treball el resultat és similar. De tota manera, cal assenyalar que la mostra treballada per 

Labèrnia recull els resultats de 26 estudiants de Traducció de 1996-97, catalanoparlants i 

escolaritzats íntegrament en català, que recentment havien treballat la teoria dels pronoms 

relatius i, per tant, en el moment de participar en l’experiment la tenia més present.  

El quadre següent es correspon amb els resultats obtinguts dels exercicis de pronoms 

febles: 

Coeficient d'implantació 

Pronoms febles 

Exercici  3 4 

Respostes Formes 

normatives 

Formes no 

normatives 

Formes 

normatives 

Formes no 

normatives 

1 0,44 0,56 0,49 0,51 

2 0,55 0,45 0,4 0,6 

3 0,71 0,29 0,16 0,84 

4 0,62 0,38 0,04 0,96 

5 0,42 0,58 0,05 0,95 

6 0,44 0,56 0,58 0,42 

7 0,4 0,6 0,64 0,36 

8 0,75 0,25 0,67 0,33 

9 0,64 0,36 0,53 0,47 

10 0,65 0,35 0,22 0,78 

11   0,2 0,8 

12   0,51 0,49 

13   0,04 0,96 

14   0,11 0,89 

TOTAL 5,62 4,38 4,64 9,36 

CI 0,56 0,44 0,33 0,67 

intermedi baix baix alt 
 

Resultat del càlcul conjunt del CI també en els exercicis de pronoms febles: 

CI Exercicis 1 i 2 TOTAL FINAL 

Respostes 

normatives 
0,56 + 0,33 = 0,89/2 = 

0,45 

baix 

Respostes no 

normatives 
0,44 + 0,67 = 1,1/2 = 

0,55 

intermedi 
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3.2 Les redaccions 

Pel que fa a l’anàlisi del corpus textual, i com hem explicat anteriorment, hem dissenyat 

una taula que permet mostrar detalladament els resultats de la suma d’errors detectats en la 

revisió de les redaccions. La taula que presentam a continuació és la llista final amb els 

percentatges resolts: 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple

8
 

Percentatge 

d’àmbit (280) 

Percentatge 

total (693) 

Ortografia 

 

ela geminada 8 
1 

2,9% 1,1% 

accentuació 151 
2 

53,9% 21,8% 

dièresi 24 
3 

8,6% 3,5% 

guionet en 

compostes 
2 

4 
0,7% 0,3% 

s/ss 19 
5 

6,8% 2,7% 

apostrofació 15 
6 

5,4% 2,2% 

contraccions 3 
7 

1,1% 0,4% 

b/v 6 
8 

2,1% 0,86% 

o/u àtones 3 
9 

1,1% 2,2% 

c/g en posició 

final 
1 

10 
0,3% 0,1% 

s/z/ç 4 
11 

1,4% 0,6% 

tj/j 2 
12 

0,7% 0,3% 

g/j 2 
13 

0,7% 0,3% 

hem/em 3 
14 

1,1% 0,4% 

e/a en so neutre 11 
15 

3,9% 1,6% 

nm enlloc de 

mm 
1 

16 
0,3% 0,1% 

r final 1 
17 

0,3% 0,1% 

majúscules i 

minúscules 
12 

18 
4,3% 1,7% 

altres 12 
19 

4,3% 1,7% 

Total  280 
 

99,9% 41,96% 
 

                                                 
8
 Vegeu l’ annex 4 per accedir a una selecció d’exemples de totes les categories de cada àmbit.  
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Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (37) 

Percentatge 

total (693) 

Morfologia 

concordança 

verbal 
8 

1 
21,6% 1,2% 

conjugació verbal 3 
2 

8,1% 0,4% 

gerundi 

incorrecte 
5 

3 
13,5% 0,7% 

tan/ tant 3 
4 

8,1% 0,4% 

lo neutre 1 
5 

2,6% 0,1% 

e/a en mots de 

dues 

terminacions 

9 
6 

24,3% 1,3% 

pertot/per tot 1 
7 

2,7% 0,1% 

enlloc/en lloc 1 
8 

2,7% 0,1% 

sobretot/sobre tot 1 
9 

2,7% 0,1% 

qualque/qualcuna 1 
10 

2,7% 0,1% 

alhora/a l’hora 3 
11 

8,1% 0,4% 

aglutinació del 

verb haver 
1 

12 
2,7% 0,1% 

Total  39 
 

99,8% 5,3% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (121) 

Percentatge 

total (693) 

Sintaxi 

 

pleonasmes 5 
1 

4,1% 0,7% 

pronoms febles 21 
2 

17,4% 3,1% 

pronoms relatius 7 
3 

5,8% 1,1% 

CD + a 3 
4 

2,5% 0,4% 

canvi i caiguda 

de preposició 
9 

5 
7,4% 1,3% 

perquè/per 1 
6 

0,8% 0,1% 
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què/per a què 

no obstant 1 
7 

0,8% 0,1% 

que/què 4 
8 

3,3% 0,6% 

molt/gaire 1 
9 

0,8% 0,1% 

per/per a 41 
10 

33,9% 5,9% 

degut a 1 
11 

0,8% 0,1% 

preposicions 23 
12 

19% 3,3% 

conjuncions 2 
13 

1,7% 0,3% 

ser i estar 2 
14 

1,7% 0,3% 

Total  121 
 

100% 17,4% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (86) 

Percentatge 

total (693) 

Lèxic 

precisió lèxica 11 
1 

12,8% 1,6% 

castellanismes
9
 75 

2 
87,2% 10,8% 

Total  86 
 

100% 12,4% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (39) 

Percentatge 

total (693) 

Puntuació 

 

coma en lloc de 

punt 
2 

1 
5,1% 0,3% 

punt en lloc de 

coma 
4 

2 
10,3% 0,6% 

omissió de coma 25 
3 

64,1% 3,6% 

ús anòmal de 

dos punts 
2 

4 
5,1% 0,3% 

                                                 
9
 La majoria de castellanismes trobats es corresponen amb els anomenats barbarismes, per això hem decidit 

ubicar-los a l’àmbit del lèxic, tot i això, també hem trobat altres tipus de castellanismes que es poden veure en 

els exemples de l’annex 4. 
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coma en lloc 

d’un altre signe 
1 

5 
2,6% 0,1% 

coma 

innecessària 
3 

6 
7,7% 0,4% 

punt innecessari 2 
7 

5,1% 0,3% 

Total  39 
 

100% 5,6% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (54) 

Percentatge 

total (693) 

Cohesió 

elements de 

cohesió textual 

 

22 
1 

40,7% 3,2% 

canvi de 

paràgraf 
14 

2 
25,9% 2% 

construcció 

d’infinitiu sense 

el verb que el 

regeix 

10 
3 

18,5% 1,4% 

redundàncies 8 
4 

14,8% 1,2% 

Total  54 
 

99,9% 7,8% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (6) 

Percentatge 

total (693) 

Convencions 

 
diversos 6 

1 
100% 0,8% 

Total  6 
 

100% 0,8% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (64) 

Percentatge 

total (693) 

Adequació 

 

ús de vostè 12 
1 

18,7% 1,7% 

flexió verbal 

estàndard 
9 

2 
14,1% 1,3% 
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registre 30 
3 

46,9% 4,3% 

model de 

document 
10 

4 
15,6% 1,4% 

ús de l’article 

salat 
3 

5 
4,7% 0,4% 

Total  61 
 

100 9,2% 

 

Àmbit 

gramatical 
Errors Quantificació Exemple 

Percentatge 

d’àmbit (7) 

Percentatge 

total (693) 

Coherència 

 
diversos 7 

1 
100% 1% 

Total  7 
 

100% 1% 

 

Per tant, ens trobam amb un total de 693 errors en 54 redaccions, aproximadament 

podríem dir que hi ha 13 errades per alumne. Aquests errors són molt variables però, en 

general, demostren un coneixement poc sòlid de molts dels aspectes normatius de la llengua. 

El gràfic següent mostra el percentatge total d’errors detectats segons l’àmbit gramatical
10

: 

40%

18%

14%

12%

9%
5%

1% 1%

Errades gramaticals per àmbits

Ortografia

Sintaxi

Cohesió

Lèxic

Adequació

Morfologia

Coherència

Convencions

 

Com veim, al capdamunt de la llista se situen els àmbits d’ortografia i sintaxi (sumen 

més de la meitat dels errors), seguits de la cohesió, el lèxic, l’adequació, la morfologia, la 

                                                 
10

 Cal tenir en compte que les errades de puntuació s’han inclòs en l’àmbit de la cohesió.  
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coherència i les convencions. Ara, per continuar amb l’anàlisi, mostraren una sèrie de gràfics 

que resumeixen tots els errors detectats per subàmbits: 

53%

8%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

2%
1%

1%
1%

1%

1%

1% 1%
1%

1%

1%

Ortografia

accentuació

dièresi

s/ss

apostrofació

majúscules i minúscules

altres

e/a en so neutre

ela geminada

b/v

s/z/ç

contraccions

hem/em

o/u àtones

g/j

guionet en compostes

tj/j

r final

nm enlloc de mm

c/g en posició final
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87%

13%

Lèxic

castellanismes

precisió lèxica
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4. CONCLUSIONS      

En aquest treball, hem analitzat el resultat de 1.100 respostes sobre pronoms relatius, 

1.320 respostes de pronoms febles i les errades de 54 redaccions. Els resultats globals 

demostren que, com havíem previst en les hipòtesis inicials, el nivell d’implantació de la 

normativa dels pronoms relatius i pronoms febles és intermèdia-baixa, per tant, demostra 

dificultats d’assimilació i que l’alumnat arriba a la universitat amb un grau de dèficit 

lingüístic per sota del nivell esperat després de tot el procés d’escolarització obligatòria i els 

anys de batxillerat o cicles formatius.  

A continuació, farem referència als resultats més rellevants que caldria destacar de totes 

les proves realitzades. En primer lloc, pel que fa als resultats d’implantació dels pronoms 

relatius, cal destacar que en l’exercici de traducció l’ús de respostes normatives ha estat més 

alt que no en l’exercici d’omplir buits. De fet, només en un 20% dels casos els resultats han 

estat d’implantació «molt alta» i tots es corresponen amb frases del segon exercici de 

pronoms relatius. Per contra, un 25% dels casos d’implantació «molt baixa» els trobem en 

l’exercici d’emplenar buits on també només destaca un cas d’implantació «alta», després, tots 

els altres resultats són d’implantació intermèdia o baixa. Les frases que destaquen per haver 

obtingut un resultat d’implantació «molt baixa» són: 

En l’exercici d’omplir buits:  
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 Oració relativa especificativa amb relatiu complement de règim verbal amb 

antecedent sintagma nominal definit i inanimat. (2) L’afer de què/ del qual/ sobre el 

qual parla la premsa pot constituir un escàndol. 

 Oració relativa explicativa amb relatiu adjectiu especificador / Oració coordinada 

amb un adjectiu demostratiu. (4) L’assumpte que ocupa l’atenció d’aquesta 

Corporació requereix una gestió ben planificada fins a l’últim detall, la qual 

gestió, per tant, no pot ser confiada sinó a una persona de confiança d’aquesta 

Corporació 

 Oració relativa especificativa amb relatiu complement indirecte amb antecedent 

sintagma nominal definit i animat. (5) La senyora Pilar Oliva és la persona a qui/ a 

la qual encomanaran les tasques esmentades. 

 Oració relativa especificativa amb relatiu complement de règim verbal amb 

antecedent sintagma nominal indefinit i inanimat / Oració relativa explicativa amb 

relatiu adjectiu especificador. (9) La denunciant va ser maltractada, (fet)
11

 cosa a 

la qual/ cosa a què/ fet al qual/ fet a què/ a la qual cosa/ al qual fet, òbviament, no 

està acostumada. 

En l’exercici de traducció: 

 Oració explicativa amb relatiu complement del nom amb antecedent sintagma 

nominal definit i inanimat. (3) La empresa XYZ, cuyos problemas económicos 

investiga el Ministerio de Hacienda, pasa por una crisis profunda. (els problemes 

econòmics de la qual) 

 Oració relativa especificativa amb relatiu subjecte amb antecedent sintagma 

nominal indefinit i inanimat. / Oració relativa explicativa amb relatiu adjectiu 

especificador. (5) La secretaria general ha dimitido, lo que es un síntoma de la 

crisis de la organización. (la qual cosa/ cosa-fet que) 

 Oració relativa especificativa amb relatiu causal amb antecedent sintagma nominal 

indefinit i inanimat. / Relativa explicativa amb relatiu adjectiu especificador. (10) 

La acusación no ha presentado pruebas concluyentes contra el acusado, por lo que 

este tribunal declara nulo el juicio. (per la qual cosa/ cosa per la qual/ fet pel qual) 

D’aquests exemples, només en un dels casos d’emplenar buits (4) els resultats es 

corresponen amb els de l’estudi anterior realitzat per Costa i Labèrnia (2014). En aquest 

                                                 
11

 En aquest cas vàrem considerar apropiat especificar quin havia de ser l’antecedent per tal d’evitar confusions 

previsibles. A més, aquesta informació va ser recordada abans d’iniciar l’enquesta. Tot i això, no s’ha obtingut 

cap resposta normativa oficial, de fet, molts dels resultats fan servir solucions que donen lloc a un resultat mal 

cohesionat.  
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treball, el resultat de l’exemple (5) d’emplenar buits obté un grau d’implantació «intermedi» i 

també destaca pel fet d’obtenir respostes amb castellanisme o solucions que produeixen 

errades de coherència i cohesió. En tots els altres casos, el grau d’implantació que obtenen és 

«molt alt», tot i que en alguns casos esmenten el fet d’obtenir també solucions amb 

castellanismes o frases mal cohesionades.  

També ens agradaria destacar que de les 4 frases de l’exercici de traducció on el resultat 

que hem obtingut ha estat d’implantació «molt alta», només en un cas els resultats no es 

corresponen amb els del treball que hem tingut de referència. És el cas de l’oració relativa 

especificativa amb relatiu locatiu i antecedent sintagma nominal definit i inanimat (7) Es la 

Iglesia donde tantes veces predicó dicho santo. (on / en què / en la qual), on en l’estudi del 

2014 el resultat va ser d’implantació «alta» perquè 5 dels 26 enquestats va utilitzar la forma 

no admesa per la normativa oficial relatiu (on/què) + pronom de represa (hi).  

El quadre següent mostra la classificació dels resultat de totes les frases amb resultats 

normatius segons el nivell d’implantació:  

Grau d’implantació Frases Exercici 

Molt alt 4 traducció 

Alt 2 traducció i omplir buits 

Intermedi 5 traducció i omplir buits 

Baix 2 traducció i omplir buits 

Molt baix 7 traducció i omplir buits 

TOTAL 20  

 

Com hem vist a l’apartat anterior, els resultats finals conjunts demostren que el grau 

d’implantació de les formes normatives oficials és del 0,52 (intermedi). Vist des d’altres punts 

de vista, un total de 53,6% de les respostes tenen resultats normatius oficials, i de totes 

aquestes, el 55% tenen un grau d’implantació valorat positivament. Per tant, podem concloure 

que aquestes dades demostren un desconeixement de certs relatius normatius per una quantitat 

significativa de la mostra que ens indica un indici de problema d’implantació, ja que els 

resultats finals globals es situen molt al límit de la frontera entre el grau «intermedi» i «baix». 

En segon lloc, pel que fa als resultats dels exercicis de pronoms febles, podem observar 

com en l’exercici d’encerclar la resposta correcta d’entre una mostra els resultats són 

notablement superiors que en l’exercici d’emplenar buits amb combinacions pronominals. De 

fet, la totalitat dels resultats valorats amb un grau d’implantació «molt baixa» (el 29,2% de les 

frases) es corresponen amb resultats de les pràctiques del segon exercici de pronoms febles. A 
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més, en molts casos d’aquesta pràctica s’han obtingut una gran diversitat de respostes que no 

només no són normatives perquè no substitueixen adequadament la part de l’oració indicada 

de manera orientativa, sinó també, perquè tenen per resultat frases incoherents o mal 

cohesionades. El quadre següent mostra els resultat segons el grau d’implantació de totes les 

frases amb solucions normatives oficials:  

Grau d’implantació Frases Exercici 

Molt alt 0 - 

Alt 2 encerclar 

Intermedi 10 encerclar i omplir buits 

Baix 5 encerclar i omplir buits 

Molt baix 7 Omplir buits 

TOTAL 24  

 

Com podem apreciar, en comparació amb els exercicis de pronoms relatius, els resultats 

demostren un grau d’assimilació encara menor o «baix», de fet, no ha aparegut cap resultat 

d’implantació «molt alta», i el percentatge de respostes normatives oficials totals es correspon 

amb el 42,6% i, d’aquestes, el 50% tenen un grau d’implantació valorat positivament. Així, 

els resultats demostren un dèficit d’implantació significatiu que no podem ignorar i sobre el 

qual cal reflexionar.  

Per tal de poder avaluar correctament la implantació d’una norma o poder considerar-la 

«problemàtica», cal que recordem algunes de les principals raons a les quals podríem atribuir 

la causa: podria ser que la norma fos tècnicament errònia, que no s’hagi formulat 

adequadament, també es podria considerar que no hagi tengut prou difusió o que convisqui 

amb una altra norma al·lògena més forta que l’anul·la. La tria d’una de les causes s’emmarca 

dins la darrera fase de l’estandardització, l’avaluació i el seguiment de la norma elaborada i 

difosa, en la qual recordem que es comprova si realment s’ha assolit el nivell d’implantació 

esperat i l’eventual actualització en cas que no se n’hagi estès l’ús. En aquest context, obtenir 

uns resultats negatius posa en evidència la necessitat de replantejar la tasca per tal de 

modificar-la, millorar-la i per poder arribar a l’arrel del problema mentre que, paral·lelament, 

«cal intentar conèixer els motius que afavoreixen o obstaculitzen el canvi sociolingüístic que 

preveu la normalització.» (Montané 2015:92).  

Alguns autors com Vila (2015) denuncien la manca d’actuació en aquest aspecte: «Una 

de les mancances principals a l’hora de parlar de planificació lingüística és el fet, 

comunament acceptat, que en l’àrea d’estudi de les intervencions sobre la llengua, les etapes 
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d’avaluació i replantejament, si escau, de les mesures adoptades, rarament es duen a terme». 

Amb aquesta afirmació Vila no es refereix només al cas de la llengua catalana, sinó que fa 

una generalització extensible a la situació de moltes altres llengües. Nosaltres però, centrant-

nos en la situació lingüística catalana, cal que valorem quines són les possibles causes de 

l’entorn sociolingüístic que estan desafavorint el procés d’estandardització i normalització 

lingüística. Per començar, cal tenir en compte la prematura situació en què encara es troba el 

procés que, en comparació a altres llengües, és històricament més recent. A més d’això, 

segurament l’impediment principal per a la consolidació del model estàndard és la situació de 

subordinació i minorització lingüística que encara persisteix, ja que l’existència d’un altre 

estàndard que s’apropia de les principals funcions i usos d’una llengua inevitablement 

interfereix de manera negativa en el procés. Com afirma Bibiloni (1997): «Només en la 

mesura que el català aconsegueixi de ser l’instrument normal d’intercomunicació entre tots els 

que viuen en aquesta part del món serà una llengua equilibrada internament per una varietat 

referencial que cohesionarà la comunitat lingüística i en garantirà la seva existència i 

continuïtat. [...] Una societat dependent no pot tenir una llengua independent». 

Per tant, tenint en compte els obstacles encara existents en el context de la societat 

catalana actual, podríem atribuir els problemes d’implantació de la normativa a les dificultats 

lligades a la fase de difusió o implementació social de la norma. Recordem que aquest procés 

de vehiculació és relativament recent i que tot i els avenços en l’ús a l’administratiu, l’escola i 

els mitjans de comunicació, no acaba de funcionar a causa d’una sèrie de dèficits funcionals 

que té relació amb la situació de dominació política i subordinació lingüística: «la facilitació 

als ciutadans de la varietat codificada ―aspecte bàsic d’un procés d’estandardització― es 

troba en aquests moments en uns nivells molt insatisfactoris. [...] la creació en els parlants 

―normalment per la via del sistema educatiu― de la competència lingüística necessària 

respecte de la varietat estàndard, la capacitat d’usar-la sense vacil·lacions, és un objectiu 

dramàticament llunyà. Les dificultats en la implementació social del català són la causa d’una 

sèrie de dèficits funcionals de l’estàndard, per la qual cosa no podem parlar de moment d’un 

estandardització completa ni d’un estàndard reeixit» (Bibiloni 1997:141-42).  

Així, considerant la magnitud d’aquests entrebancs i el desplegament desigual de 

l’aprenentatge i l’ús públic de la llengua en els diferents territoris de parla catalana, com diu 

Marí (2015): «Seria injust (és injust, com es fa de vegades) atribuir les deficiències innegables 

que encara observem sobretot a la incapacitat dels docents i comunicadors o a l’excessiva 

complexitat de la gramàtica, l’ortografia o el lèxic de la nostra llengua.» L’autor defensa que 

el balanç global de l’estat de la implantació de les propostes normatives de Fabra i l’IEC en el 
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conjunt de la comunitat lingüística, assumint les limitacions, és raonablement satisfactori 

«considerades les dificultats sociolingüístiques i polítiques en què s’han hagut de produir la 

difusió i la familiarització dels usuaris amb la norma estàndard.» (Marí 2015:150). 

En darrer lloc, i per continuar avaluant aquesta situació, cal referir-nos als resultats de la 

correcció de textos. En aquest cas, les dades demostren un percentatge significatiu d’errades 

per estudiant, com hem vist, aproximadament 13 per redacció. A més, els resultats posen en 

evidència que els errors de puntuació i sintaxi són els més freqüents, i dins aquests àmbits 

destaquen les errades d’accentuació en el cas de l’ortografia i les preposicions en el cas de la 

sintaxi, sobretot amb l’ús de les formes per/per a. També destaquen els errors detectats a 

causa de la interferència lingüística del castellà, que suposen un 10,8% del total d’errors 

sumats. En conjunt, aquests resultats confirmen un domini lingüístic formal inferior a 

l’esperat en un nivell universitari, fins i tot en aquells aspectes normatius considerats bàsics 

com és el cas de l’accentuació. Aquesta valoració es pot contextualitzar en allò que (Ginebra 

2013:9) anomena la «crisi dels estàndards»: «La lamentació per la imperícia ciutadana —

especialment dels joves— a l’hora d’adquirir un bon domini de la llengua formal és una 

constant en diverses comunitats lingüístiques des de l’època de la industrialització, com 

mostrava ja fa gairebé trenta anys l’interessant compilació de Maurais (1985) —que contenia 

un capítol (amb un interès relatiu) sobre el català, a càrrec d’Albert Bastardas. Certament, hi 

ha casos molt diversos, però sembla que en un estudi més complet no es podrà deixar 

d’emmarcar la possible «crisi» de competència lingüística dels catalanoparlants en el context 

de la crisi (real o percebuda) d’altres estàndards d’arreu del món.» 

Les llacunes demostrades en el coneixement del codi segurament tenen a veure amb el 

mètode d’ensenyament de la normativa lingüística a les escoles i instituts, així com també el 

grau i el tipus de formació lingüística rebuda abans d’arribar a la universitat, el grau de 

contacte amb la llengua catalana i altres variables com ara la primera llengua i el tipus 

d’escola. En relació amb aquesta qüestió, són interessants les reflexions de Costa (2013) sobre 

l’ús de la normativa com a resultat final del trànsit de l’ensenyament, adquisició o 

aprenentatge, a l’ús. En aquest sentit, l’autor proposa iniciar una recerca ben dirigida sobre la 

normativa amb l’objectiu d’identificar les causes de la falta d’ús o de l’evitació de certes 

normes, per tal d’ajudar els agents (que aplicaran els resultats de la recerca) a trobar maneres 

de millorar l’ensenyament que se’n fa a escoles i instituts: «El concepte fonamental i que 

hauria de ser potser el primer pas de la recerca en normativa és el de «marc de condicions 

sociolingüístiques favorables». Aquesta formulació, crec que és paral·lela a l’esquema 

presentat per Isidor Marí (2012) sobre les «dimensions de la dinàmica sociolingüística» que 
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condicionen l’ús de la llengua: la «psicosocial» fa referència a la «valoració» necessària per 

usar una forma; la «lingüística» té a veure amb l’ús real de la forma; l’«educativa», amb 

l’aprenentatge; i la «política i d’ús social», amb el «marc de condicions sociolingüístiques 

favorables» (Costa 2013:279). Aquest no és l’únic autor que reclama que els estudis sobre la 

justificació d’errors de normativa tenguin en compte variables sociolingüístiques com poden 

ser la inseguretat formal, la inseguretat en l’estatus i la inseguretat en la identitat lingüística 

dels parlants (Casas & Comajoan 2015:192-93), per tal d’arribar a l’arrel del problema i 

trobar estratègies que permetin el capgirament d’aquesta tendència negativa.  

Com diu Marí (2015), una de les condicions principals que contribueix a millorar el 

procés de vehiculació de la norma és que totes aquelles persones que l’han d’aprendre 

s’identifiquin empàticament amb el grup social de pertinença (del qual formen part) o de 

referència (que es té com a model) quan ja han adoptat l’hàbit que es pretén difondre. La 

implicació i formació d’aquests intermediaris és un aspecte decisiu que pot influir en el canvi 

d’hàbits del comportament lingüístic, per això, l’autor proposa: «organitzar grups de treball 

amb professors que són referents en el camp de la didàctica de la llengua pot facilitar l’elecció 

de les millors pràctiques d’ensenyament i aprenentatge dels punts més complexos en 

l’adquisició de la competència lingüística.» (Marí 2015:147) 

En aquest sentit, les crítiques cap a la pedagogia i didàctica de la llengua són 

nombroses, per exemple, en opinió de Peraire (citat per Ginebra, 2013): «L’ensenyament de 

l’ortografia i la gramàtica en els plans d’estudi vigents té un caràcter cíclic i excessivament 

descontextualitzat, i aquesta orientació metodològica transmet als estudiants, segurament 

d’una manera involuntària i implícita [...], la idea que la normativa és un àmbit lingüístic 

deslligat de l’ús» o segons Casas i Comajoan (2015): «caldria indagar fins a quin punt els 

aprenents organitzen amb coherència els coneixements gramaticals que van construint i 

disposen d’estratègies per a relacionar i jerarquitzar els aspectes lingüístics que van 

conceptualitzant, d’acord amb altres variables sociolingüístiques. Per exemple, en el cas de la 

pronominalització, hi ha casos concrets amb major o menor dificultat d’aprenentatge, la qual 

cosa probablement té un impacte en la inseguretat del parlant, en la diferència entre la llengua 

oral i l’escrita, i, consegüentment, en el grau d’implantació de la normativa.»  

Per tal de seguir valorant la situació, ens interessen les reflexions de Milian (citat per 

Bach & Bernat, 2015) sobre la didàctica de la normativa quan diu «si es presenta com un 

objecte d’aprenentatge tancat en ell mateix, sense connexions amb l’ús efectiu d’aquesta 

normativa per escriure –i per escriure entès com a relació o conversa amb un lector–, esdevé 

un objecte d’ensenyament i aprenentatge buit, mancat d’interès per a molts alumnes». 
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Reflexions com aquesta conviden a fer un replantejament general sobre la didàctica de la 

llengua, que cal que s’ensenyi als alumnes de manera contextualitzada i justificada per tal de 

motivar-los a interioritzar i fer-se seus els coneixements apresos de manera significativa dins i 

fora de l’àmbit acadèmic. Les recerques més recents sobre didàctica de la llengua a l’educació 

obligatòria plantegen propostes innovadores com treballs per projectes, seqüències 

didàctiques,... que girin entorn de la reflexió metalingüística i el paper de la gramàtica amb un 

enfocament comunicatiu (Casas & Comajoan 2015:1923-94). De fet, un dels aspectes més 

reclamats per ser treballat i reforçat a les escoles i instituts és el domini de la llengua en els 

diferents registres, explicant també com en les societats actuals el fet de dominar o no la 

varietat estàndard de la llengua incideix en la imatge social que es vehicula a la qualitat dels 

textos, orals i escrits, i determina les possibilitats de promoció laboral, econòmica o social de 

l’individu.  

Per totes aquestes raons, es fa evident la necessitat urgent d’investigar metodologies 

d’ensenyament-aprenentatge de la llengua a tots els nivells de l’àmbit acadèmic (escolar i 

universitari) per poder intervenir en la política escolar i en el disseny d’un sistema didàctic 

que permeti millorar la competència lingüística de tots els alumnes, futurs universitaris, futurs 

mestres i ciutadans. 

5. LÍNIES DE FUTUR 

Com hem vist, els estudis centrats en recerca de la implantació de la normativa estan 

prenent importància i de cada cop són més nombrosos. Tots ells, estiguin centrats en el corpus 

de la llengua, en aspectes de sociolingüística o en la llengua oral, contribueixen de manera 

clau per a l’obtenció de dades representatives sobre diversos àmbits i permeten avenços en 

aquest camp. Per tant, tots aquests enfocaments són vàlids i complementaris en la mesura que 

aporten informació similar i distinta que enriqueixen els resultats finals des de diferents punts 

de vista i permeten la creació d’una panoràmica més completa sobre la qüestió que cal 

avaluar.  

Molts d’aquests estudis tenen un caràcter parcial pel fet de treballar amb una mostra 

reduïda, per això els resultats no són prou representatius per fer una projecció social del 

conjunt de la població catalanoparlant, però si permeten detectar dificultats o tendències 

concretes que seran corroborades o descartades en futures investigacions. En aquest estudi, 

hem vist com la proposta metodològica per avaluar la implantació de la norma és practicable i 

confirma algunes dificultats detectades en treballs anteriors com el de Costa i Labèrnia 

(2014). 
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Per tal de seguir avançant en aquest camp d’estudi, calen futurs projectes de recerca que 

tenguin en compte els resultats obtinguts en les investigacions fetes fins aleshores per tal de 

fer les modificacions o ampliacions necessàries i poder treballar amb una mostra d’informants 

representativa i exhaustiva. En aquest sentit ens agradaria afegir que una investigació pendent 

a fer sobre les dades recollides en aquest treball és comprovar detalladament la relació que hi 

ha entre el grau d’implantació i la llengua inicial dels subjectes enquestats per tal de 

comprovar si hi ha una diferència significativa entre aquells que tenen com a llengua materna 

el català, el castellà, el català i el castellà o altres llengües. Aquesta anàlisi de moment no s’ha 

pogut fer per limitacions de temps, però no es descarta fer-la més endavant. A més, seria 

interessant que en aquest tipus d’investigacions es considerés tenir en compte informació 

sociolingüística com el lloc d’escolarització, la via d’accés a la universitat, formació 

complementària, altres llengües, etc. que complementi i ajudi a fer la valoració final sobre la 

avaluació de la implantació de la normativa catalana en tots els seus àmbits.  
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