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4. La mesura de l’equilibri bilingüe 

Què vol dir ser bilingüe ? A partir de quin punt una persona és bilingüe ? Les 
definicions sobre què és ser bilingüe són diverses i varien des de definicions de mínims, 
com el concepte de bilingüisme incipient, de Diebold (1964 : 496)188 o l’ús del terme 
que fa Macnamara (1967 : 59-60),189 fins a definicions de màxims, com la de Bloomfield 
(1964 : 64), per a qui el bilingüisme és el control de dues llengües com si ambdues 
fossen maternes. Alguns autors han analitzat què és ser bilingüe des de diverses 
perspectives : una perspectiva és la competència bilingüe –com és el cas de les dues 
definicions que s’acaben de veure–, però també es poden tenir presents altres factors 
com ara la funció de les llengües per al parlant i per a la societat bilingües, les actituds –
és a dir, la identificació– dels parlants amb les llengües o l’origen del bilingüisme –com 
s’arriba a ser bilingüe– (Skutnabb-Kangas, 1981 : 70-93). Altres autors han posat de 
manifest la manca d’acord, tant dels teòrics com dels investigadors, en el significat 
exacte del terme bilingüisme (Cummins & Swain, 1986 : 7-8). El concepte ideal de 
bilingüe s’aproximaria al que s’ha definit com a bilingüisme equilibrat o equilingüisme, 
que s’aplica a aquells bilingües que tenen una competència ben desenvolupada en dues 
o més llengües, amb una bona fluïdesa en l’ús de les llengües en diversos contextos. En 
la pràctica, però, l’experiència ens diu que la realitat és molt més complexa, i que ser 
bilingüe és una qüestió de graus. D’aquí l’enorme diversitat que hi ha de tipologies i 
classificacions sobre el fenomen del bilingüisme.190 A més, fins i tot els bilingües 
equilibrats solen tenir major domini en una de les llengües en alguna o en totes les 
habilitats lingüístiques (Baker 1997 : 34-36). 

                                                 
188 El bilingüisme incipient fa referència a les fases inicials de l’aprenentatge lingüístic “which would 

not permit the speaker a command sufficient to produce ‘complete meaningful utterances’ either because the 
learning was restricted to a highly atomistic knowledge of the second language or because it remained 
entirely passive” (Diebold, 1964 : 496). 

189 Macnamara utilitza el terme bilingüe aplicat a persones “who possess at least one of the language 
skills even to a minimal degree in their second language” (Macnamara, 1967 : 59-60). Les habilitats 
lingüístiques (language skills) a què es refereix són, òbviament, la comprensió i l’expressió orals i la 
comprensió i l’expressió escrites. 

190 Es poden consultar classificacions tipològiques del bilingüisme a Skutnabb-Kangas (1981 : 95-103), 
Baetens (1989 : 13-73), Romaine (19952 : 78-84), Baker (1997 : 25-46), etc. 
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No hi ha dubte que per al sociolingüista és molt interessant poder establir el 
predomini d’una o altra llengua en els subjectes bilingües segons les diferents variables 
socials. Les dades més freqüents sobre el coneixement de les llengües amb què treballen 
els sociolingüistes solen ser les que provenen d’enquestes, particularment dels censos o 
dels padrons municipals. Aquestes dades, encara que són interessants per moltes raons, 
no donen cap informació sobre el predomini d’una o altra llengua en els individus 
bilingües. El fet que una persona conteste en una enquesta que sap parlar català, o sap 
llegir català, no permet saber si en té un domini mínim o màxim, si el llig o el parla millor 
o pitjor que el castellà, o si el parla o el llig realment en alguna ocasió. Baetens ha 
assenyalat les dificultats que tenen els censos per a donar raó de la major part de les 
facetes del bilingüisme, i proposa com a alternativa les investigacions detallades 
realitzades a petita escala (1989 : 135-138). 

Des d’un punt de vista educatiu la mesura de l’equilibri bilingüe és també molt 
interessant. No s’ha d’oblidar que la Llei d’Ús i Ensenyament assenyala, respecte de la 
competència lingüística dels alumnes en acabar l’escolarització obligatòria, que 

[...] al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a 
l’ensenyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, 
els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià 
en igualtat amb el castellà.191 

Aquest objectiu ambiciós ha estat ratificat posteriorment en el Currículum de 
l’etapa de l’Educació Primària per a tots els programes educatius : “l’educació 
institucional ha d’aconseguir el domini equivalent, per part dels escolars, de les dues 
llengües oficials, i una certa competència en l’ús de la llengua estrangera”.192 Per tant, 

                                                 
191 Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, títol segon, capítol primer, article 

19 punt 2. 
192 Decret 20/1992 de 17 de febrer del Govern Valencià, pel qual estableix el currículum de l’educació 

Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1728, pàg. 1469). El Currículum de l’Educació 
Secundària Obligatòria no afirma tan explícitament com el de Primària el fet que els alumnes han de tenir 
un domini equivalent de les dues llengües oficials, però assenyala com a finalitat de l’ensenyament i 
l’aprenentatge de l’àrea de Llengua i Literatura en aquesta etapa “la formació de parlants competents en les 
dues llengües oficials”, i a més explica que aquest objectiu és “la prolongació en l’Educació Secundària 
Obligatòria de les metes fixades per a l’Educació Primària” (Decret 47/1992 de 30 de març del Govern 
Valencià, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat 
Valenciana, DOGV núm. 1759, pàg. 3059). 
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no hi ha dubte que en el aquest estudi, que intenta descriure des d’un punt de vista 
sociolingüístic els jóvens de la comarca de l’Alacantí i avaluar els resultats dels 
programes educatius bilingües, no podia faltar l’anàlisi de l’equilibri –o desequilibri– 
lingüístic, tot prenent com un dels principals punts de referència els programes educatius 
en què es troben matriculats els enquestats.  

4.1 L’avaluació de la competència lingüística en els programes educatius 
bilingües 

La competència lingüística dels alumnes en les llengües del currículum ha estat 
un dels punts que s’han analitzat d’una manera més reiterada en les avaluacions dels 
resultats dels programes educatius bilingües. Això és especialment cert en el cas dels 
programes d’immersió lingüística. Diversos estudis (Swain & Lapkin, 1982 ; Cummins & 
Swain, 1986 ; Genesee, 1987)193 resumeixen els resultats de les investigacions 
realitzades, sobretot al Canadà, sobre l’avaluació dels resultats dels programes 
d’immersió lingüística. Pel que fa al coneixement i l’ús de les llengües, cal destacar les 
conclusions següents :  

a) En tots els tipus de programes d’immersió lingüística (total, parcial, 
primerenca, retardada, tardana, etc.), els escolars del grup d’immersió tenen el mateix 
domini de la L1 (dominant en el context) que els escolars del grup de control de llengua 
dominant escolaritzats en la seua pròpia llengua. Els alumnes dels programes d’immersió 
primerenca total presenten en els primers cursos (sobretot 1r i 2n curs, però depenent 
del disseny particular del programa es pot prolongar fins al 4t nivell) un domini inferior 
de la L1 en les habilitats referides a la llengua escrita. Aquest retard s’explica fàcilment 
perquè encara no s’ha introduït en el seu currículum el treball escolar escrit de la L1. De 
tota manera, a partir del moment que comencen a treballar les habilitats escrites en la L1 
aquest alumnes fan un progrés molt ràpid de manera que, després d’aproximadament un 
curs de rebre l’ensenyament de la lectura i de l’escriptura en la L1 arriben a un nivell 
semblant al dels escolars del grup de control. Això s’explica pel principi, formulat per 
Cummins, del Desenvolupament Interdependent (Swain & Lapkin, 1982 : 36-41, 82 ; 
Cummins & Swain, 1986 : 40-43 ; Genesee, 1987 : 34-37, 38, 43).194 

                                                 
193 Els resultats reportats per Genesee (1987) es poden consultar resumits a Arnau i aa. (1992 : 31-34). 
194 El Principi del Desenvolupament Interdependent postula que : “to the extend that instruction in Lx is 

effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this proficiency to Ly will occur provided there is 
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b) Els resultats referits al coneixement de la L2 per a qualsevol tipus de 
programa d’immersió lingüística indiquen que els alumnes dels programes d’immersió 
tenen una competència lingüística en la L2 inferior a la dels escolars que tenen la L2 
com a primera llengua i estan escolaritzats en la seua pròpia llengua (programes de 
manteniment en la pròpia llengua i cultura), però tenen una competència lingüística en la 
L2 molt superior a la dels escolars de llengua dominant escolaritzats en la seua llengua i 
que només estudien la llengua minoritària com a assignatura. En general, els escolars 
dels programes d’immersió lingüística tenen la mateixa comprensió oral i escrita que els 
alumnes dels grups de manteniment en la pròpia llengua i cultura, però obtenen resultats 
més baixos en els tests d’expressió oral i escrita. Si es comparen els diferents tipus de 
programes d’immersió, els alumnes dels programes d’immersió primerenca total són els 
que més s’aproximen a la competència en la L2 que tenen els alumnes de llengua 
minoritària escolaritzats en la pròpia llengua. En resum, es pot concloure que els 
alumnes d’immersió tenen una bona competència funcional en la L2, però comenten 
més errades en l’expressió que els alumnes dels programes de manteniment en la pròpia 
llengua i cultura (Swain & Lapkin, 1982 : 41-55, 82-83 ; Cummins & Swain, 1986 : 43-
49 ; Genesee, 1987 : 44, 46-47). 

c) Pel que fa a l’ús de la llengua minoritzada, els alumnes dels programes 
d’immersió lingüística empren més la L2 que els alumnes del grup de control (alumnes 
de L1 dominant escolaritzats en la pròpia llengua) en els contextos de comunicació 
interpersonal, especialment a l’escola. L’ús de la llengua en l’àmbit escolar depén del 
grau en què s’estableixen unes normes d’ús lingüístic que promouen l’ús de la llengua 
minoritària i que són assumides per tot el professorat, tant pels professors que ensenyen 
en la llengua minoritària com pels que ensenyen en la llengua dominant. Quan els 
professors d’una i altra llengua mantenen unes normes d’interacció lingüística molt 
diferents, o quan no s’aconsegueix que hi haja a l’escola una atmosfera harmoniosa pel 
que fa a l’ús de les llengües, els resultats obtinguts pel que fa a la creació models 
equilibrats d’ús lingüístic i a la consecució d’una autèntica comunicació intercultural són 
normalment pobres. Fora de l’àmbit escolar els alumnes d’immersió solen utilitzar molt 
poc la L2, almenys quan són ells els que tenen l’oportunitat de triar la llengua que 
utilitzaran. Aquest ús de la L2 ha estat caracteritzat com a “reactiu”, en oposició als 
usos “actius” : els alumnes d’immersió empren la L2 en aquells contextos en què els és 

                                                                                                                                               
adequate exposure to Ly (either in school of environment) and adequate motivation to learn Ly” (Cummins 
& Swain, 1986 : 87 ). Sobre aquest principi es pot consultar també Cummins (1983 ; 1991). 
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requerit utilitzar-la en la comunicació interpersonal (perquè l’interlocutor se’ls adreça en 
aquesta llengua o perquè no n’entén una altra) o quan valoren que les circumstàncies 
socials del context comunicatiu demanen l’ús de la L2, però l’empren poc quan són ells 
els que prenen la iniciativa en l’ús interpersonal de la llengua o en la selecció que fan 
dels mitjans de comunicació (televisió, ràdio, llibres, premsa), ja que aquesta selecció sol 
dependre exclusivament de la tria personal (Swain & Lapkin, 1982 : 53-54, 83 ; 
Genesee, 1987 : 106-115). 

Els resultats dels programes de manteniment de la pròpia llengua i cultura, també 
anomenats programes educatius en la llengua patrimonial (Heritage Language 
Education), no han estat ni de bon tros tan estudiats com els dels programes d’immersió 
(Cummins & Danesi, 1990 : 65). De tota manera, hi ha una considerable quantitat 
d’estudis, realitzats sobretot al Canadà i als EUA, que mostren d’una manera consistent 
que l’ús de la llengua patrimonial d’una manera parcial o total en l’ensenyament no 
comporta a llarg termini cap tipus de pèrdua en el desenvolupament de les destreses 
acadèmiques en la llengua majoritària. Aquesta conclusió és semblant als resultats 
obtinguts en els programes d’immersió, i suggereix que hi ha una transferència 
d’habilitats d’una a l’altra llengua. No sols això sinó que, fins i tot, sembla que els 
programes d’ensenyament en la llengua patrimonial poden millorar el rendiment escolar 
global (Cummins & Danesi, 1990 : 65-68, 125-133).195 Així, per exemple, el Conseil 
Superieur de l’Education del Quebec, ha destacat que 

Des recherches tendent à démontrer que lorsque les élèves ne maîtrisent pas 
suffisamment ni leur langue maternelle ni la langue de la société d’acceuil, ils 

                                                 
195 Recentment, amb ocasió del referèndum realitzat a l’Estat de Califòrnia (EUA) per a prohibir 

l’educació bilingüe (Proposition 227, juny de 1998), tant els detractors com els defensors de l’educació 
bilingüe van realitzar estudis per a defensar les seues posicions. L’informe contrari a l’educació bilingüe 
més conegut (Rossell & Baker, 1996) va ser contundentment contestat per la metaanàlisi realitzada per 
Greene (1998) sobre onze investigacions anteriors. L’estudi de Greene, que revalida els resultats d’una 
metaanàlisi anterior de Willig (1985), demostra que els alumnes dels programes bilingües presenten 
millors resultats -amb diferències estadísticament significatives- tant en el conjunt de tests realitzats en la 
llengua dominant (anglés) com en el conjunt de tests realitzats en la llengua minoritària (espanyol). També 
presenten millors resultats en les proves de lectura en anglés. Únicament en les proves de matemàtiques 
realitzades en anglés no es pot demostrar estadísticament que les diferències que hi ha a favor del grup que 
segueix l’ensenyament bilingüe siguen significatives. L’estudi de Greene presenta, però, alguna deficiència. 
Conforme ha assenyalat Krashen (1998), Greene no diferencia els diferents tipus de programes bilingües, i 
compara globalment “bilingual instruction (meaning the use of at least some native language in instruction) 
to ‘English-only’ instruction” (Greene, 1998), sense tenir en compte que “some kinds of programs are more 
effective than others” (Krashen, 1998). Aquesta limitació dificulta la possibilitat de comparar els resultats 
de Greene amb els de les investigacions realitzades en el nostre context. Pel que fa als resultats del 
referèndum, mostren que, malauradament, a Califòrnia –com al País Valencià–, les decisions polítiques no 
es guien necessàriament per motius científics. 
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accusent du retard dans leur développement, tant en ce qui concerne leurs 
performances linguistiques qu’en ce qui touche à l’acquisition des connaisances 
(Conseil Superieur de l’Education, 1983 : 40). 

Aquests resultats coincideixen amb els de les investigacions realitzades a 
Catalunya i al País Valencià sobre l’educació bilingüe. Una de les primeres 
investigacions importants realitzades en l’àmbit de la llengua catalana sobre els resultats 
dels programes educatius bilingües és la que va tenir lloc a Catalunya durant el curs 
1981-82. Aquest treball tenia com a objectiu principal avaluar, entre altres aspectes, el 
coneixement del català i del castellà dels alumnes del 4t nivell de EGB, tot just als tres 
anys d’entrada en vigor del Reial Decret que regulava la incorporació de la llengua 
catalana al sistema educatiu de Catalunya.196 Des del punt de vista de la competència 
lingüística, la investigació no sols es proposava avaluar el coneixement de les llengües 
catalana i castellana, sinó també determinar els factors que influeixen en aquesta 
competència (Alsina & aa., 1983 : 9). El treball de camp es va realitzar sobre un total de 
1539 alumnes197 que seguien els estudis de 4t de EGB a cinquanta-quatre escoles de 
vint-i-una comarques catalanes. Aquesta mostra estava equilibrada pel que fa al sexe, a 
la zona lingüística198 i al model d’escola (catalanitat màxima, mitjana o mínima).199  

D’entre els nombrosos resultats de la investigació, s’ha de destacar que el model 
d’escola és un factor que influeix d’una manera destacada en el coneixement d’ambdues 
llengües, però té un pes superior pel que fa a l’ensenyament del català que no a 
l’ensenyament del castellà. En les escoles de catalanització alta i mitjana els resultats 
entre les dues llengües són molt més equilibrats que no en les escoles de catalanització 
mínima, on hi ha un desequilibri notable a favor del castellà. Pel que fa a les escoles de 
catalanització mitjana, malgrat que en teoria es dóna la mateixa intensitat en 
l’aprenentatge de totes dues llengües, en la pràctica els alumnes obtenen un major 
domini del castellà (Alsina & aa., 1983 : 106).  

                                                 
196 Reial Decret 2092, de 23 de juny de 1978. 
197 Les proves d’expressió oral i de fonètica les van realitzar només 226 alumnes en català i 283 en 

castellà. 
198 Es varen establir 3 zones lingüístiques : a) comarques amb menys d’un 60% de catalanoparlants ; b) 

comarques amb un percentatge de catalanoparlants entre el 60 i el 80% i, c) comarques amb més d’un 80% 
de catalanoparlants. 

199 Les escoles de catalanitat màxima eren les que impartien en català la major part de les àrees, les de 
catalanitat mitjana les que feien un ús equilibrat del català i del castellà com a llengües d’ensenyament, i 
les de catalanitat mínima les que només impartien el català com a assignatura. 
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Altres conclusions interessants d’aquest treball precursor demostraven que la 
millor competència en llengua catalana estava relacionada amb l’origen dels alumnes i 
dels pares (els alumnes i els pares originaris de Catalunya presenten un millor domini del 
català), la situació socioprofessional (millor coneixement del català dels fills de famílies 
de classe alta i mitjana) i la condició lingüística familiar i ambiental (a una major 
presència del català en la família i en l’entorn immediat correspon un major domini 
d’aquesta llengua), entre d’altres. És de destacar que aquests factors afectaven sempre 
més el coneixement de la llengua catalana que no el de la llengua castellana (Alsina & 
aa., 1983 : 101-106). 

El treball ressenyat es va realitzar quan encara no s’havien generalitzat a 
Catalunya els programes d’immersió lingüística i, lògicament, no té en compte aquesta 
tipologia de programes educatius com un factor de la investigació. Els estudis realitzats 
posteriorment ja solen tenir en compte l’especificitat dels programes d’immersió 
lingüística. Pel que fa al coneixement de la llengua catalana, tots els estudis destaquen 
que els escolars castellanoparlants dels programes d’immersió tenen una millor 
competència en català que els escolars del mateix grup lingüístic escolaritzats en la seua 
primera llengua. Així, Bel (1990) presenta una investigació realitzada a Catalunya als 
cursos 1986-1987 i 1987-1988 sobre un total de 3486 alumnes de 1r i 2n de EGB, que 
indica que els alumnes de 2n curs escolaritzats en el PIL tenen un coneixement de la 
llengua catalana significativament superior al de l’alumne mitjà de Catalunya, però no 
assoleixen el nivell de competència dels nens catalanoparlants escolaritzats en la seua 
llengua. Pel que fa a la llengua familiar, els alumnes del PIL no experimenten cap 
pèrdua en la competència expressiva (Bel, 1990 : 26-27).  

El treball de Boixaderas, Canal i Fernández, realitzat amb alumnes 
castellanoparlants o bilingües de 3r de EGB de la ciutat de Badalona, demostra que el 
nivell de llengua catalana assolit pels alumnes del Programa d’Immersió Lingüística és 
notablement superior al dels nens que no l’han seguit, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita. Respecte del coneixement del castellà, les autores arriben a la conclusió que 
els dos grups assoleixen el mateix nivell en el domini oral de la llengua, però que hi ha 
un desfasament en la llengua escrita que és lògic si es té en compte que la introducció 
del treball escolar de les normes diferencials entre el català i el castellà s’inicia 
precisament al 3r curs (Boixaderas & Canal & Fernández, 1992 : 181).  
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Els resultats obtinguts per Ribes (1993, 1996), en una investigació realitzada amb 
alumnes de 5è de EGB de 10 escoles de diverses localitats catalanes,200 coincideix a 
grans trets amb el d’aquestes autores. S’hi demostra que els alumnes del Programa 
d’Immersió Lingüística són significativament superiors als del grup de control castellà 
(format per alumnes de llengua familiar castellana o bilingües escolaritzats bàsicament 
en castellà) en les proves de llengua catalana (morfosintaxi, comprensió escrita i 
expressió escrita), però són inferiors en les mateixes proves als alumnes del grup de 
control català (format per alumnes de llengua familiar catalana o bilingües escolaritzats 
bàsicament en català). Pel que fa al coneixement de la llengua castellana, s’hi posa de 
manifest que en la comprensió lectora no hi ha diferències significatives entre els 
alumnes del grup d’immersió i els del grup de control castellà (1993 : 72, 79 ; 1996 : 
205-206).201 Tampoc no hi ha diferències entre els tres grups d’alumnes en el 
desenvolupament de les propietats textuals de la coherència i la cohesió en l’expressió 
escrita (1993 : 80-81 ; 1996 : 206). En una anàlisi més de detall s’observa que els 
alumnes del grup d’immersió mostren percentatges significativament superiors d’errors 
lèxics i, sobretot, ortogràfics, però l’autor assenyala que aquests resultats són lògics si es 
té en compte que en el Programa d’Immersió Lingüística l’assignatura de llengua 
castellana s’introdueix en el 3r o el 4t nivell i, per tant, els alumnes de 5è no han tingut 
encara temps per a fixar l’ús de les normes ortogràfiques (1993 : 83 ; 1996 : 206). 

Serra (1997), va estudiar el rendiment acadèmic dels alumnes de classe social 
baixa en els programes d’immersió lingüística. Les proves es van realitzar durant els 
mesos de maig i juny de 1994, i la mostra estudiada estava formada per 396 alumnes de 
4t curs, 199 dels quals formaven part del grup experimental (Programa d’Immersió 
Lingüística) i 197 del grup de control (alumnes escolaritzats bàsicament en llengua 
castellana),202 tots ells matriculats en centres situats en l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Per a l’estudi es van seleccionar únicament alumnes familiarment 

                                                 
200 Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Ciutat Badia, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Montgat, 

Sabadell, Esplugues de Llobregat i Badalona (Ribes, 1993 : 46). 
201 Sorprenentment, sí que hi havia diferències significatives entre aquests dos grups i el grup de control 

català, que presentava millors puntuacions en aquesta prova que els altres grups. 
202 Les xifres es refereixen a les proves col·lectives. En les proves individuals la mostra utilitzada va ser 

més reduïda (91 i 99 alumnes respectivament). Les proves de llengua escrita es van aplicar col·lectivament 
a tots els alumnes, mentre que les proves de llengua oral (expressió oral, lectura, velocitat lectora i 
fonètica) es van aplicar de forma individual a una selecció aleatòria de 10 alumnes per classe (Serra, 
1997 : 97, 102). 
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castellanoparlants o alumnes bilingües amb un comportament lingüístic decantat cap a 
l’ús del castellà (Serra, 1997 : 101-102).  

Els resultats de les proves que van mesurar la competència en llengua catalana 
indiquen que : a) els alumnes dels grups d’immersió tenen un domini superior de la 
llengua escrita en català en tots els aspectes analitzats (morfonsintaxi, ortografia, 
comprensió lectora i expressió escrita) que els alumnes escolaritzats en la seua primera 
llengua ; b) en canvi, la variable condició lingüística familiar (castellanoparlants o 
bilingües decantats a l’ús del castellà) no té valor explicatiu de les diferències en la 
competència escrita en català ; c) els alumnes del grup d’immersió tenen un domini 
superior de la comprensió oral, l’expressió oral, la fonètica i l’eficàcia descriptiva en 
català. No hi ha diferències, en canvi, pel que fa a la correcció lectora i a la velocitat 
lectora en català ; d) La condició lingüística familiar només contribueix a explicar les 
diferències obtingudes en l’expressió oral en català ; e) La valoració global de la 
competència oral i escrita en llengua catalana mostra un major domini de l’expressió 
oral i de l’expressió escrita dels alumnes que assisteixen als programes d’immersió 
respecte dels alumnes que es troben escolaritzats en la seua primera llengua, però la 
condició lingüística familiar no apareix com un factor explicatiu rellevant de la 
competència global en la llengua oral i escrita (Serra, 1997 : 106-115). 

Pel que fa als resultats de les proves que mesuren la competència en llengua 
castellana, Serra va descobrir que : a) els alumnes dels grups escolaritzats en castellà 
tenen un domini superior de la llengua escrita en l’ortografia i la comprensió lectora. En 
la resta d’habilitats de l’expressió escrita (morfosintaxi del castellà i expressió escrita en 
castellà) no hi ha diferències significatives ; b) La condició lingüística familiar no està 
relacionada amb el domini de la llengua escrita en castellà ; c) els grups escolaritzats en 
la primera llengua mostren un domini superior de l’expressió oral en castellà en fonètica, 
correcció lectora i velocitat lectora que els grups d’immersió, però, en canvi, no hi ha 
diferències pel que fa a la comprensió oral, l’expressió oral i l’eficàcia descriptiva en 
castellà ; d) La condició lingüística familiar tampoc no està relacionada amb el domini 
de la llengua oral en castellà ; e) La valoració global de la competència oral i escrita en 
llengua castellana no demostra l’existència de diferències entre els alumnes que 
assisteixen als programes d’immersió i els alumnes escolaritzats en la seua primera 
llengua, ni tampoc segons la condició lingüística familiar (Serra, 1997 : 116-125). Per 
últim, Serra també es refereix a la competència relativa en una i altra llengua dels 
alumnes del Programa d’Immersió, tot destacant que  
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[...] la mostra d’alumnes que assisteixen en un programa d’immersió obté en 
totes les proves oral i escrites de castellà puntuacions per sobre de les que han 
obtingut en català. Òbviament, aquest mateix aspecte es reflecteix també en les 
puntuacions globals de les proves orals i escrites en ambdues llengües (Serra, 
1997 : 124). 

Per tant, sembla clar que malgrat el fet d’estar escolaritzats en un programa 
d’immersió, els alumnes castellanoparlants i bilingües decantats envers el castellà 
d’extracció sociocultural baixa continuen tenint un predomini lingüístic de la seua 
primera llengua. 

Vives Madrigal (1994 : 846-865) va avaluar durant el curs escolar 1984-1985 el 
coneixement de les llengües catalana i castellana entre els escolars mallorquins. La 
investigació es va realitzar sobre una mostra de 675 alumnes de 8è curs de EGB de 19 
centres educatius de titularitat pública i privada (Vives, 1994 : 166, 169). L’autor va 
analitzar les relacions entre el coneixement lingüístic, tant del català com del castellà, i 
diferents variables de caire individual (sexe, situació socioprofessional familiar, llengua 
familiar, condició lingüística global dels alumnes, capacitat general d’aprenentatge i 
rendiment acadèmic sociolegal), de caire ambiental (situació geogràfica de l’escola, 
règim jurídic de l’escola i ús públic de les llengües a l’escola) i de caire afectiu (actitud 
envers la llengua catalana i significat afectiu envers la llengua catalana). 
Malauradament, no va tenir en compte com a variable independent del seu estudi les 
diferències en els programes educatius dels alumnes pel que fa a l’ús de les llengües 
catalana i castellana per a vehicular els aprenentatges. Encara que l’estudi no justifica 
aquesta mancança, suposem que és deguda a l’escassetat de programes educatius 
bilingües a Mallorca en el moment de realitzar-se l’estudi.203  

Un altre aspecte que no analitza aquest treball és el predomini relatiu d’una o 
altra llengua. A més, a l’hora d’avaluar aquests resultats s’ha de tenir en compte que les 
proves de coneixement de la llengua catalana utilitzades per Vives Madrigal eren proves 
escrites de vocabulari, lectura comprensiva, ortografia, composició escrita i cultura 
literària i gramatical (Vives, 1994 : 150-151, 333-368, 413-449, 498-524, 558-575, 588-

                                                 
203 El treball de camp de l’estudi de Vives Madrigal es va realitzar al curs escolar 1984-1985. En 

aquesta època, la presència de programes educatius bilingües a Mallorca era pràcticament inexistent. La 
situació va canviar cinc anys més tard (1991), com a resultat del conveni signat el 1990 pel Ministeri 
d’Educació i Ciència i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Al curs 1990-1991, el 48.09% dels 
centres públics de EGB i el 5.76% dels privats tenien programes educatius bilingües, i el 13.91% dels 
alumnes d’educació infantil i el 15.31% dels alumnes de EGB rebien ensenyament parcialment o totalment 
en català (Sbert & Vives, 1993 : 229-239). 
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614). En general, pensem que aquestes proves mesuraven més el coneixement escolar 
de la llengua, és a dir, el rendiment acadèmic entés d’una manera tradicional, que no la 
competència lingüística global, ja que no hi havia cap prova específica referida, per 
exemple, a l’expressió oral. 

Com que no hi ha una anàlisi del predomini lingüístic, referirem només les dades 
relatives al coneixement de la llengua catalana. L’anàlisi dels resultats va demostrar que 
pel que fa al coneixement de la llengua catalana, existien diferències estadísticament 
significatives segons el sexe (a favor de les xiques), la situació socioprofessional familiar 
(puntuacions més elevades a favor dels alumnes de les classes socials més afavorides), 
llengua familiar (a favor dels alumnes catalanoparlants, seguits pels bilingües i, per últim, 
pels castellanoparlants), la condició lingüística global dels alumnes (una condició 
lingüística més decantada cap al català implica un millor coneixement d’aquesta 
llengua), la capacitat general d’aprenentatge (els alumnes amb millors qualificacions en 
les diferents matèries també tenen millors coneixements de català), el rendiment 
acadèmic sociolegal (els alumnes amb millor nota final de l’assignatura Llengua 
Catalana tenen un millor coneixement d’aquesta llengua), situació geogràfica de l’escola 
(amb diferències significatives entre la zona de Muntanya i la de Llevant, però no 
significatives entre Palma i zona Forana), el règim jurídic del centre (millor coneixement 
dels alumnes dels centres privats que no els dels centres públics), l’ús públic de les 
llengües a l’escola (a major ús públic, millor coneixement del català), l’actitud envers la 
llengua catalana (els alumnes amb una actitud positiva mostren millors coneixements de 
català que els que tenen una actitud neutra o negativa) i el significat afectiu envers la 
llengua catalana (tenen millor coneixement del català els alumnes amb una significació 
afectivoconnotativa favorable) (Vives, 1994 : 846-855). En resum, els factors que més 
influïen sobre el coneixement de la llengua catalana eren la capacitat general 
d’aprenentatge, el rendiment acadèmic sociolegal, l’actitud envers el català i la 
significació afectiva de la llengua catalana. I els que menys influència mostraven eren la 
situació socioprofessional familiar i la situació geogràfica del centre. Entremig, hi havia 
altres variables que presentaven una influència mitjana en el coneixement del català. 
Eren el sexe, el règim jurídic de l’escola, l’ús públic de les llengües a l’escola, la llengua 
familiar i la condició lingüística global (Vives, 1994 : 861-862).  
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Al País Valencià la investigació realitzada fins ara sobre els programes educatius 
bilingües no és tan extensa com a Catalunya. Un treball que cal ressenyar és el de 
Miralles i aa. (1989), fet sobre un total de 102 alumnes catalanoparlants de 2n curs de 
EGB escolaritzats en català o en castellà.204 L’avaluació del coneixement de les 
llengües, que va utilitzar com a instrument de mesura una escala de 58 ítems referits a la 
comprensió oral i escrita i a l’expressió escrita, no va mostrar diferències 
estadísticament significatives pel que fa la coneixement de les dues llengües (Miralles & 
aa., 1989 : 58, 60-61). En canvi, en analitzar els factors que formaven part de les proves 
(coneixement lingüístic general, discriminació perceptiva, conceptes i coneixement 
lèxic, coneixement sintàctic i comprensió de frases) sí que s’observava que els alumnes 
escolaritzats en català mostraven un major equilibri en les habilitats de cadascun dels 
factors en les dues llengües que no els alumnes escolaritzats en castellà (Miralles & aa., 
1989 : 61-62). 

Un altra investigació realitzada al País Valencià és la de Pascual i els seus 
col·laboradors (1989), que es va dur a terme durant el curs escolar 1986-1987 sobre una 
mostra de 90 alumnes dividida en dos grups, segons reberen l’ensenyament de l’Àrea 
d’Experiències en català o en castellà. Les proves es van administrar als subjectes dues 
vegades, al principi i al final del curs. Els resultats mostren que el rendiment en totes les 
variables lingüístiques en llengua catalana (dictat, velocitat lectora, exactitud lectora, 
comprensió lectora i fluïdesa verbal) és superior en el grup que segueix l’Àrea 
d’Experiències en català que, per tant, presenta una competència lingüística adquirida 
superior. A més, aquest grup també ha avançat més que el grup en castellà en 
l’adquisició dels continguts de l’Àrea d’Experiències. Per contra, els resultats obtinguts 
pel que fa al rendiment en les mateixes variables lingüístiques referides a la llengua 
castellana no presenten una estructura clara, ja que en general el grup que segueix 
l’ensenyament en valencià obté un rendiment global lleugerament inferior (excepte en 
comprensió lectora), però un increment percentual més acusat (Pascual & aa., 1989 : 
74-75). Per tant, la conclusió a què arriben els autors és que 

                                                 
204 60 seguien programes en llengua catalana i 42 en llengua castellana. 
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[...] el xiquet que utilitza el valencià com a llengua vehicular, adquireix una 
competència lingüística doble : d’una banda, en valencià i de l’altra, en castellà, 
mentre que el xiquet que rep l’ensenyament en castellà la seua competència 
lingüística veritablement significativa és dóna tan sols en una llengua, en aquest 
cas el castellà (Pascual & aa., 1989 : 76). 

El treball més interessant que s’ha realitzat fins ara sobre l’educació bilingüe al 
País Valencià és el de Doménech Zornoza (1990). Aquest autor, a partir d’un treball de 
camp realitzat als anys 1986-1988 sobre una mostra de 257 alumnes del Cicle Mitjà de 
EGB de quinze escoles diferents del País Valencià, que es dividien en cinc grups segons 
els diferents tractaments de les llengües en l’àrea d’experiències al sistema educatiu 
(inicial, parcial, total, castellà-castellà i català-català),205 arriba a la conclusió que l’ús 
del català com a llengua d’aprenentatge no sols fa augmentar la competència lingüística 
en aquesta llengua, sinó també en alguns aspectes del domini lingüístic del castellà pel 
fenomen de transferència lingüística. En canvi, a les escoles on predomina el castellà no 
es produeix cap fenomen de transferència lingüística del castellà cap al català 
(Doménech Zornoza, 1990 : 508). 

La majoria dels estudis precedents tenen en comú que estan realitzats amb 
alumnes dels cicles Inicial o Mitjà de EGB. Només el treball de Vives Madrigal estava 
realitzat entre alumnes de 8è de EGB, però s’ha vist que no tenia en compte ni l’estudi 
del predomini lingüístic ni tampoc la presència del català en els programes educatius. El 
treball que ara es descriurà, de Bel, Serra i Vila (1993), coincideix amb el nostre en el fet 
que estudia la població escolar de 8è curs, és a dir, el que era el darrer curs de 
l’ensenyament obligatori en el moment de la realització de l’estudi. Un altre aspecte 
interessant d’aquest treball és que les proves de llengua castellana es van elaborar en 
funció de les de llengua catalana, garantint al màxim que tinguessen una dificultat 
similar per a poder comparar directament els resultats en ambdues proves (Bel & Serra 

                                                 
205 La descripció del tractament de les llengües és una mica complexa. L’únic grup que té el català com a 

llengua vehicular de l’aprenentatge de totes les àrees de coneixement és el grup català-català. La resta de 
grups té com a llengua vehicular d’aprenentatge el castellà, excepte en l’assignatura de llengua (Valencià), 
i es diferencien en els diferents tractaments lingüístics de l’àrea d’Experiències. En el grup castellà-
castellà el treball de l’àrea d’Experiències es realitza totalment en castellà ; en el grup inicial hi ha una 
mínima introducció del català, que queda reduïda a una part del lèxic de la matèria (30 vocables de cada 
unitat temàtica), i algunes de les intervencions del mestre. En el grup parcial el treball de l’àrea es realitza 
majoritàriament en català, a excepció d’una part del lèxic (30 mots) i algunes de les intervencions del 
mestre, que són en castellà ; en el grup total tot el treball de l’àrea d’Experiències es realitza en llengua 
catalana. 
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& Vila, 1993 : 100). Aquest fet va permetre als investigadors realitzar una sèrie de 
contrastos entre els resultats de les proves en una i altra llengua que són, de fet, una 
aproximació a l’estudi de l’equilibri bilingüe. Per últim, també és molt interessant aquest 
treball perquè un dels factors que té en compte és el grau de catalanització dels centres 
educatius, aspecte que pot considerar-se equivalent als diferents programes educatius 
que són l’eix central del nostre estudi, ja que aquests programes educatius es diferencien 
fonamentalment en la major o menor presència de la llengua catalana. 

En la investigació de Bel, Serra i Vila, realitzada l’any 1990 a partir d’una mostra 
de 1347 alumnes de 59 centres diferents, es van elaborar dos índexs diferents per a 
l’avaluació de la competència lingüística : un índex de coneixement de la llengua escrita 
(PG1), que englobava la valoració de la comprensió oral, la morfosintaxi, l’ortografia, la 
comprensió escrita i l’expressió escrita, i un altre índex de competència lingüística 
general (PG2) que, a més dels aspectes anteriors, també tenia en compte l’expressió 
oral, la fonètica i la lectura. L’anàlisi dels resultats mostra que la competència escrita 
dels alumnes en llengua catalana (PG1) està relacionada amb el grau de catalanització 
escolar (mínima, mitjana o màxima) i amb la situació socioprofessional de les famílies 
(classe alta, mitjana o baixa),206 i no depén de la condició lingüística familiar 
(catalanoparlants, bilingües o castellanoparlants) ni de la titularitat jurídica dels centres 
(públics o privats). Per contra, el coneixement escrit de la llengua castellana no està 
relacionat significativament amb cap dels quatre factors esmentats. La conclusió és que 
el coneixement del català escrit depén en gran mesura de la presència en el currículum 
escolar, conclusió que es veu reforçada pel fet que la llengua familiar no intervé de 
manera significativa en aquests resultats. 

Pel que fa a la competència lingüística global (oral i escrita), l’anàlisi dels 
resultats de l’índex PG2 mostra que el grau de catalanització escolar deixa de ser un 
factor significatiu i, en canvi, la competència lingüística familiar passa a ser el factor 

                                                 
206 Bel, Serra i Vila assenyalen que pràcticament ja no hi havia centres de catalanització mínima en el 

moment de realització del treball de camp i, per tant, en la pràctica existien només dos models : centres de 
catalanització mitjana, que es caracteritzen per impartir algunes àrees de coneixement en català i d’altres en 
castellà, i centres de catalanització màxima, en els quals el català és la llengua fonamental de 
l’aprenentatge. Pel que fa als resultats, s’observa que a mesura que augmenta el nivell de catalanització 
escolar milloren els resultats mesurats per l’índex PG1. També s’observa que els fills de les famílies de 
condició socioprofessional mitjana i alta obtenen millors resultats que els fills de les famílies de condició 
socioprofessional baixa (Bel & Serra & Vila, 1993 : 101, 106-107). 
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més rellevant per a explicar-la, juntament amb la situació socioprofessional familiar.207 
En el cas de la competència global en la llengua castellana només hi ha diferències 
significatives per a la situació socioprofessional. Els autors arriben a la conclusió que 
aquests resultats constaten que l’escola treballa fonamentalment la llengua escrita, raó 
per la qual el grau de catalanització escolar és un factor explicatiu important de l’índex 
PG1. En canvi, en incloure també el coneixement oral de la llengua, el grau de 
catalanització escolar deixa de ser significatiu, però sí que ho és la llengua familiar. Però 
els mateixos autors també admeten una altra explicació complementària en el sentit que 
els alumnes aprenen el català oral independentment de quina siga la llengua 
d’aprenentatge de l’escola, però els alumnes de famílies catalanoparlants, que tenen 
majors possibilitats de utilitzar la llengua habitualment, mostren per això uns resultats 
millors en aquestes habilitats (Bel & Serra & Vila, 1993 : 107-108). 

Una altre resultat ben interessant d’aquest estudi fa referència al domini relatiu 
del català i del castellà dels escolars catalans quan finalitzen l’ensenyament obligatori. 
La conclusió obtinguda per Bel, Serra i Vila és que, malgrat que el coneixement escolar 
del català ha millorat molt des les primeres avaluacions realitzades el 1984, a l’any 1990 
l’alumne mitjà de Catalunya encara coneixia bastant millor la llengua castellana que no 
la catalana en acabar el vuitè curs de EGB, ja que hi havia una diferència de 10 punts a 
favor del castellà en els dos índexs (PG1 i PG2) i, a més, es constatava també un millor 
domini del castellà en totes les proves que formen part dels índexs. Per tant, els autors 
dedueixen que el castellà s’aprén independentment dels factors familiars o escolars, i 
això és degut a la important presència ambiental d’aquesta llengua. Ara bé, si s’observen 
els resultats dels alumnes catalanoparlants escolaritzats en escoles de catalanització 
màxima, es pot veure que hi ha un equilibri entre la competència tant escrita com oral 
(PG1 i PG2) en les dues llengües. De fet, hi ha un domini una mica més alt del català 
que no del castellà, però les diferències són petites i s’expliquen pel contacte intens que 
aquests alumnes tenen de la llengua catalana tant a l’escola com a casa.  

La conclusió seria que, malgrat els preceptes de la Llei de Normalització 
Lingüística, que es proposa com a objectiu que a l’acabament dels estudis bàsics els 
alumnes de Catalunya han de conéixer les llengües catalana i castellana d’una manera 

                                                 
207 En el sentit que una major presència familiar del català implica un millor resultat de l’índex PG2, o 

que les famílies de classe mitjana o alta presenten resultats millors en el PG2 que les de classe baixa (Bel 
& Serra & Vila, 1993 : 108). 
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equivalent,208 la majoria dels alumnes de Catalunya no arriben a aquest resultat, encara 
que el coneixement del català ha millorat en el període de vigència de la Llei. De fet, 
només els alumnes catalanoparlants escolaritzats en català aconsegueixen un domini 
equivalent d’ambdues llengües. Per tant, els autors proposen que el model escolar de la 
catalanització màxima és l’únic vàlid per a aconseguir que els alumnes de Catalunya 
tinguen un domini equivalent de les llengües catalana i castellana en finalitzar 
l’escolarització obligatòria (Bel & Serra & Vila, 1993 : 102-105, 109). 

Els estudis que s’han citat fins ara fan referència bàsicament al domini de les 
llengües en els escolars segons els programes educatius, i se centren especialment en els 
resultats dels programes d’immersió lingüística. Només el darrer treball de Bel, Serra i 
Vila estudia el domini comparat de les dues llengües per a tots els programes educatius. 
Són estudis basats en mesures directes del grau de bilingüisme, que utilitzen normalment 
tests estandarditzats de la competència en les diferents habilitats lingüístiques. Aquests 
test tenen alguns inconvenients, sobretot la dificultat inherent al procés 
d’estandardització –ja que un test estandarditzat a un territori difícilment servirà per a 
un altre lloc per causa de les diferències d’idioma i de context sociocultural–, i la 
dificultat en l’administració (Viladot, 1980 : 270-271). Tenen també alguns avantatges 
indiscutibles que els fan imprescindibles en la investigació didàctica. El principal 
avantatge és que proporcionen unes mesures molt fiables del domini de cadascuna de les 
habilitats lingüístiques avaluades. 

Una alternativa a aquest tipus de test són els que mesuren indirectament el grau 
de bilingüisme. Aquests tests, que provenen sobretot de l’àmbit de la psicolingüística, 
tenen l’avantatge de la facilitat i l’economia de recursos en l’administració, i faciliten a 
l’investigador una mesura global del grau de bilingüisme dels subjectes (Viladot, 1980 : 
271, 275). L’inconvenient principal és que no permeten l’avaluació individual de la 
competència en cadascuna de les habilitats lingüístiques, la qual cosa és una limitació 
important en la investigació pedagògica. 

Un dels precedents més interessants de mesures indirectes del bilingüisme en el 
nostre context és el treball de Viladot (1980, 1982). Aquesta autora es proposava, des 
d’una òptica psicològica, elaborar un procediment de mesura del grau de domini d’una 

                                                 
208 Llei 7/1983, de 18 d’abril de Normalització Lingüística de Catalunya, article 14 punt 4 : “Tots els 

infants de Catalunya, qualsevol que sigui llur llengua habitual en començar l’ensenyament, han de poder 
utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final dels estudis bàsics”. 
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llengua respecte a l’altra que, a més, servís per a detectar el tipus de bilingüisme –coor-
dinat o compost– dels individus (Viladot, 1980 : 274-275 ; 1982 : 69, 117). Pel que fa al 
primer objectiu, l’autora va elaborar dos índexs de predomini lingüístic basats en 
mesures diferents. Un, l’Índex Relatiu del Temps de Reacció, es basava en el temps de 
resposta dels individus als estímuls lingüístics en una i altra llengua ; l’altre, anomenat 
Índex de Verbalització, es basava en el nombre total de respostes associatives fetes en 
una i altra llengua.209 Tots dos índexs es van mostrar com a mesures del predomini 
lingüístic d’un nivell de precisió semblant, i comparables amb les mesures directes del 
predomini lingüístic obtingudes a partir d’una enquesta anomenada Qüestionari 
d’Activitat Verbal (Viladot, 1982 : 118). 

Respecte de l’avaluació del tipus de bilingüisme els resultats no van ser tan clars. 
Les mesures del percentatge del canvi de llengua i de traducció en un test de Temps de 
Reacció d’Associació Verbal,210 que estaven pensades com a proves per a determinar el 
tipus de bilingüisme, servien en realitat com a mesures del predomini lingüístic. Per tant, 
l’autora conclou en aquest apartat que ni la traducció ni el canvi de llengua poden 
utilitzar-se com a mesures del tipus o classe de bilingüisme, conforme asseguraven 
treballs anteriors.211 En conseqüència, Viladot proposa la hipòtesi alternativa que els 
individus de la mostra (16 en total) posseïen un sistema de signes compostos català-
castellà, amb domini d’una banda o de l’altra segons el grup.212 Per tant, no existiria una 
separació discreta entre bilingüisme coordinat i bilingüisme compost (o subordinat), sinó 
un continuum des d’un sistema teòric de coordinació extrema entre les dues llengües 
fins a un sistema compost extrem (Viladot, 1980 : 274-275 ; 1982 : 113-114).  

 

                                                 
209 L’Índex Relatiu del Temps de Reacció (IRTR) és el quocient entre la mitjana del temps de reacció als 

estímuls lingüístics en llengua catalana menys la mitjana del temps de reacció als estímuls lingüístics en 
llengua castellana i la mitjana del temps de reacció en la llengua més ràpida ; l’Índex de Verbalització (IV) 
es calcula restant al nombre de respostes associatives dels subjectes en català el nombre de respostes 
associatives en castellà, i dividint el resultat pel nombre total de respostes donades en la llengua que va 
evocar el major nombre de respostes (Viladot, 1982 : 82-83). 

210 L’autora anomena aquest test com a TRAV tipus Saer, ja que fou aquest autor qui el dissenyà (Viladot, 
1982 : 60, 69). 

211 El treball de Viladot es plantejava a partir d’un treball anterior de García Sevilla i els seus 
col·laboradors (1975). 

212 Els individus del treball es repartien en tres grups : a) individus que tenien entre un 80% i un 90% 
d’activitat en català ; b) individus que tenien entre un 80% i un 90% d’activitat en castellà ; b) individus 
que tenien al voltant del 50% d’activitat en cada llengua.  
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L’estudi de Bastardas (1986) és, juntament amb el de Boix (1991, 1993) –que es 
comentarà tot seguit–, el que s’ha pres més directament com a model. Bastardas, en el 
seu estudi sobre la segona generació immigrant a Vilafranca del Penedès, va mesurar el 
predomini lingüístic dels subjectes amb una sèrie de proves d’enumeració lèxica 
contextualitzada (word naming), en les quals es mesurava el repertori lèxic dels 
subjectes en alguns camps semàntics. Es tracta de proves en què es facilita als subjectes 
un tema, que normalment es relaciona amb algun àmbit d’activitat social, i el subjecte ha 
de dir la major quantitat possible de paraules sobre aqueix tema. Els exercicis es 
realitzen dues vegades sobre cada tema, una vegada en cadascuna de les llengües del 
subjecte. Això permet comparar la producció en cada llengua i calcular un coeficient 
que represente el predomini lingüístic en una o altra llengua. En l’estudi de Bastardas es 
va optar per realitzar les proves per escrit, sobre sis temàtiques diferents213 i amb una 
duració de 3 minuts per prova (1986 : 20-21). A partir dels resultats de les proves 
d’enumeració lèxica contextualitzada, Bastardas va construir tres índexs diferents del 
predomini lingüístic : el Coeficient de Bilingüitat, el Coeficient d’Interferències en 
Català i el Coeficient d’Interferències en Castellà.214 Aquests coeficients van ser 
utilitzats en el context de la investigació com a índexs de la competència lingüística, que 
va ser analitzada en relació al context lingüístic dels subjectes i al comportament 
lingüístic.215 Les hipòtesis generals del treball eren que hi havia correlacions 
significatives entre aquests tres elements lingüístics : context, comportament i 
competència. Aquestes correlacions es van demostrar, i les conclusions més generals del 
treball de Bastardas van ser que el context és l’element més important dels tres que es 
posaven en relació en l’estudi, ja que és la dimensió que més contribueix a l’adquisició 
de la competència receptiva que és, a la vegada, la que sustenta la competència 
expressiva que regula les possibilitats d’ús lingüístic (Bastardas, 1986 : 86).  

                                                 
213 Els temes triats van ser “aliments i begudes”, “la cuina i el menjador”, “el carrer”, “l’escola o 

l’institut”, “jocs, esports i distraccions” i “el cos humà” (Bastardas, 1986 : 21). 
214 El Coeficient de Bilingüitat es calculava restant al total de mots produïts en català el total de mots 

produïts en castellà, i dividint el resultat per la suma total de mots produïts en ambdues llengües. Els 
coeficients d’interferències es calculaven dividint el total d’interferències en una llengua pel total de mots 
enumerats en aqueixa llengua (Bastardas, 1986 : 27-29). 

215 Bastardas va definir operativament la competència lingüística en base a tres factors : comprensió, 
expressió i col·loquialització ; a més, explica que dins de la competència hi ha dues altres dimensions : la 
bilingüitat i la interferència. El context es va definir operativament sobretot en dues dimensions : 
l’exposició lingüística espectadora i l’exposició lingüística interpel·lant. El comportament lingüístic 
s’autoavaluava pels subjectes enquestats en diferents àmbits d’activitat social en escales de tres graus 
(Bastardas, 1986 : 18-19). 
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Pel que fa a resultats més concrets, el treball de Bastardas mostrava les 
diferències entre els coeficients de bilingüitat del grup immigrant, amb una mitjana de -
0.096, i el grup de referència catalanoparlant, amb una mitjana de -0.005, molt propera a 
l’equilibri lingüístic (Bastardas, 1986 : 50).216 L’anàlisi d’aquests resultats posava de 
manifest que el Coeficient de Bilingüitat estava correlacionat positivament amb les 
variables de comportament lingüístic i d’exposició interpel·lant, i en menor grau amb 
l’exposició espectadora (Bastardas, 1986 : 64-65). 

Una altra conclusió interessant de caire metodològic que afecta el nostre estudi 
va ser que la mesura de la bilingüitat s’hauria d’haver fet mitjançat proves orals, ja que 
les proves escrites podien estar influïdes en el context d’aquella investigació per la 
desigual competència escrita dels subjectes en les llengües catalana i castellana. Això sí, 
l’autor reconeix que la realització escrita de proves d’enumeració lèxica pot ser 
perfectament vàlida en aquelles situacions en què els subjectes tinguen una pràctica 
equilibrada en l’escriptura de totes dues llengües (Bastardas, 1986 : 88-89). D’altra 
banda, cal recordar que les raons que portaren Bastardas a la realització de proves 
escrites d’enumeració lèxica van ser les dificultats de bloqueig i de manca de 
concentració que mostraren molts individus que van realitzar la prova oralment en la 
fase d’assaig dels instruments (Bastardas, 1986 : 22).  

Un treball més proper en el temps és el de Boix (1991 : 214-216, 228-252 ; 
1993 : 141-142, 150-151). És una investigació que segueix una metodologia semblant a 
la de l’estudi de Bastardas (1986) que s’acaba de comentar. Boix va mesurar la 
competència lingüística dels subjectes a partir de la realització de proves d’enumeració 
lèxica contextualitzada. Els individus havien d’enumerar el nombre màxim de paraules 
que coneguessen sobre diversos camps semàntics proposats.217 Un dia feien 
l’enumeració d’un camp semàntic en català i un altre dia la feien en castellà. Les 
sessions, de curta durada, se separaven en el temps perquè els resultats d’una sessió no 
influïssen en els de l’altra. A partir dels resultats de les proves d’enumeració lèxica, Boix 

                                                 
216 Els valors del Coeficient de Bilingüitat podien oscil·lar entre -1 (predomini total del castellà) i +1 

(predomini total del català. El valor 0 indica l’equilibri lingüístic entre totes dues llengües. 
217 Els camps semàntics emprats per Boix foren : “objectes habituals d’una cuina o menjador”, “parts i 

òrgans del cos humà” i “coses per jugar, fer esport o distreure’s” (Boix, 1993 : 141-142). 
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va construir tres índexs diferents del predomini lingüístic : el Coeficient de Bilingüitat, el 
Coeficient d’Interferències en Català i el Coeficient d’Interferències en Castellà.218 

Les conclusions de Boix foren que els coeficients de bilingüitat dels tres grups de 
joves estudiats (catalanoparlants, castellanoparlants i bilingües familiars) eren 
significativament diferents, en el sentit que eren més favorables al català en els joves en 
la mesura que tenien una major presència familiar de la llengua catalana. En els tres 
grups de joves, però, el coeficient de bilingüitat mostrava un predomini del castellà, 
menor en el cas dels catalanoparlants (-0.1014), intermedi en el cas dels bilingües (-
0.1467) i major en el cas dels castellanoparlants (-0.2291). L’autor conclou que el 
procés de bilingüització era encara força asimètric a favor del castellà (Boix, 1993 : 
151). 

L’últim treball que ressenyarem en aquest apartat es va realitzar al País Basc 
amb els objectius d’estandarditzar un índex de bilingüitat per avaluar el predomini 
lingüístic de l’euskera o del castellà, i de mesurar la bilingüitat en la població escolar en 
relació a diversos factors, entre d’altres el model educatiu (Rodríguez Bornaetxea, 
1994 ; Balluerka & Isasi, 1994). El test utilitzat és una prova d’evocació de paraules a 
partir d’una paraula estímul escrita en una llengua diferent a la que el subjecte havia 
d’utilitzar per a produir les seues respostes. En total hi havia 10 paraules estímul, 5 en 
euskera i 5 en castellà. Aquestes paraules estímul pertanyien a les categories 
semàntiques que presenten un ús més freqüent en la vida quotidiana. El Coeficient de 
Bilingüitat es calculava restant el total de paraules produïdes en castellà al total de 
paraules produïdes en euskera i dividint el resultat pel total de paraules produïdes en les 
dues llengües. El resultat final es multiplicava per cent (Balluerka & Isasi, 1994 : 276-
277 ; Rodríguez Bornaetxea, 1994 : 119). 

L’estudi es va centrar en la població escolar de la comarca guipuscoana d’Urola-
Costa, que és, segons el Mapa Sociolingüístic de 1990, la segona zona amb major 
percentatge d’euskalduns, però és, a més, una comarca homologable a la resta de 
comarques del País Basc per la seua estructura econòmica. El treball de camp es va 
realitzar entre la totalitat de la població infantil d’aquesta comarca dels Cicles Mitjà i 

                                                 
218 Els coeficient són semblants als del treball de Bastardas (1986). També es pot consultar Boix (1993 : 

142). 
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Superior de EGB escolaritzada en el Model D, que utilitza l’euskera com a llengua 
vehicular dels ensenyaments.219 

La primera conclusió rellevant de l’estudi és que la bilingüitat evoluciona al llarg 
de l’escolaritat : durant els cursos de 4t i 5è els alumnes tenen un major domini de 
l’euskera, en el 6è curs es produeix un equilibri entre ambdues llengües i en 7è i 8è 
s’observa un major domini del castellà. La inversió del domini entre l’euskera i el 
castellà es dóna entre els 10 i els 12 anys, és a dir, en el període que coincideix amb la 
introducció obligatòria del castellà a l’escola. S’hi posa, per tant, de manifest la 
permeabilitat al castellà d’un model educatiu desenvolupat íntegrament en euskera, ja 
que no aconsegueix evitar la supremacia de la llengua dominant en els darrers nivells de 
l’ensenyament obligatori, encara que el model s’aplique en una de les zones de major 
vitalitat de l’euskera (Balluerka & Isasi, 1994 : 284 ; Rodríguez Bornaetxea, 1994 : 
120). A més a més, les diferències no són només d’ordre quantitatiu, sinó també 
qualitatiu : es produeixen molts més verbs en castellà que no en euskera i, a més, els 
termes castellans s’utilitzen d’una manera correcta i tenen un gran potencial conceptual, 
mentre que els termes en euskera fan referència a situacions aplicades no abstractes (la 
casa, la família, la realitat immediata, etc.) i, fins i tot, estan pitjor expressats 
ortogràficament (Rodríguez Bornaetxea, 1994 : 121).  

Un altre aspecte interessant que l’estudi posa de manifest és que l’edat 
d’adquisició d’ambdues llengües està relacionada amb el grau de bilingüitat dels 
subjectes. Concretament, els euskalduns natius mostren major equilibri entre les dues 
llengües respecte als bilingües simultanis i els castellans natius, els quals presenten un 
índex de bilingüitat més esbiaixat cap al castellà. D’altra banda, l’equilibri mostrat pels 
euskalduns natius no comporta un menor nivell de rendiment en castellà respecte dels 
castellans natius, sinó que és el resultat d’una major taxa de producció en euskera. En 
resum, els autors conclouen que el sistema educatiu no és suficient per ell mateix per a 
superar la asimetria lingüística que es genera en una situació de contacte de llengües. 
L’escolarització en euskera com a llengua vehicular dels aprenentatges és l’única que 
garanteix els millors resultats en el procés de bilingüització però, malgrat això, l’única 
manera que els castellanoparlants natius arriben a ser bilingües equilibrats seria a través 

                                                 
219 Els models educatius del País Basc són : a) Model A, que té com a llengua vehicular de 

l’ensenyament el castellà, i l’euskera només apareix com a assignatura ; b) Model B, que utilitza l’euskera i 
el castellà com a llengües vehiculars, repartint-se aproximadament, el 50% del temps cadascuna ; c) Model 
D, que té com a llengua vehicular l’euskera, i el castellà només apareix com a assignatura. 
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de programes d’immersió intensos i prolongats, que no existeixen al País Basc 
(Balluerka & Isasi, 1994 : 284-285).  

4.2 Elaboració del Coeficient de Bilingüitat 

 Una de les proves realitzades als alumnes estudiats pretén construir 
l’anomenat Coeficient de Bilingüitat. Aquest coeficient pot considerar-se com una 
mesura de l’equilibri lingüístic o, el que és el mateix, del major o menor domini d’una o 
d’altra de les llengües en l’individu bilingüe. El concepte de bilingüitat ha estat definit 
com 

[...] l’estat psicològic que reflecteix la relació o el grau d’equilibri entre dues 
llengües en una persona com a fruit del desenvolupament lingüístic del parlant i 
de l’entorn lingüístic dominant (Balluerka & Isasi, 1994 : 274). 

Per tant, aquest índex permetrà comparar la competència lingüística dels 
subjectes entre els diferents grups d’anàlisi i, en general, relacionar aquesta competència 
amb la resta de variables contextuals. 

 Hi ha una gran diversitat de proves que són habituals per a la mesura del 
domini lingüístic (Lambert, 1955 : 197 ; 1956 : 84-85 ; Lambert & Havelka & Gardner, 
1959 : 77-81 ; Macnamara, 1967 : 62-73 ; Jakobovits, 1970 : 149-221 ; Cooper, 1971 : 
274-307 ; Fishman & Cooper & Ma, 1971 : 485-486 ; Viladot, 1980 : 269-275 ; 1982 : 
56-65 ; Baetens, 1989 : 140-177 ; Baker, 1997 : 56-57 ; Sánchez López & Rodríguez de 
Tembleque, 1997 : 79-83, etc.). En aquest treball s’ha optat per una prova de tipus 
indirecte per les raons ja esmentades de facilitat i economia en l’administració.220 A més, 
ja es disposava de mesures directes de la competència en les diferents habilitats 
lingüístiques obtingudes a partir de l’autoavaluació dels alumnes. S’ha de tenir present, 
però, que com va demostrar Macnamara, els tests d’enumeració lèxica –com el que 
s’utilitza en aquest apartat de l’estudi– són preferibles als tests d’autoavaluació de les 
habilitats lingüístiques :  

                                                 
220 Supra, pàg. 172. 
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A second form of rating scale used to measure bilingualism is self-rating scale for 
language skills. [...] However, Macnamara (1967a) found them less powerful 
than a richness of vocabulary test ( Macnamara, 1967 : 62). 

Algunes de les proves indirectes per a la mesura del predomini lingüístic, com ara 
la velocitat de reacció en tasques d’associació de paraules (Lambert, 1955 : 197 ; 
Lambert & Havelka & Gardner, 1959 : 77-79), s’han desestimat perquè estan 
dissenyades per a situacions experimentals, cosa que comporta una dificultat 
considerable per a utilitzar-les en un centre escolar i amb grups grans d’individus, com 
és el cas nostre. Una dificultat semblant hi ha amb el text de detecció de paraules en una 
i altra llengua dins d’un mot inventat (Lambert & Havelka & Gardner, 1959 : 79-80), 
que també sembla difícil de dur a terme en una situació escolar, on no és possible el 
control exhaustiu de les variables que hi intervenen. Altres tests, com ara els que 
mesuren la facilitat de lectura (Lambert & Havelka & Gardner, 1959 : 80), –que 
s’entén, per tant, com una mesura del predomini lingüístic–, són menys oportuns per 
tractar-se d’activitats referides a una habilitat específica de la llengua escrita i estar, per 
tant, molt condicionades pel tipus de programa educatiu que han seguit els alumnes. De 
fet, una de les crítiques que s’ha fet a aquestes proves és que els subjectes mesurats 
poden tenir un grau diferent de familiaritat amb la forma escrita en cadascuna de les 
llengües (Sánchez López & Rodríguez de Tembleque, 1997: 80). 

Conforme s’ha vist en l’apartat anterior, les proves de tipus indirecte que més 
s’han utilitzat en el nostre entorn per a avaluar el domini lingüístic estan basades en la 
fluïdesa verbal, en l’associació o l’enumeració de paraules (Macnamara, 1967 : 62 ; 
Cooper, 1971 : 275, 286-287). Els tests d’associació de paraules (word association task) 
es basen a comptabilitzar la quantitat de reaccions lingüístiques realitzades en una tasca 
d’associació de paraules en un període temporal limitat. Exemples d’aquests tipus de 
tests serien els utilitzats en treballs com ara els de Viladot (1982), Balluerka i Isasi 
(1994)  o Rodríguez Bornaetxea (1994), citats anteriorment. La proposta originària de 
Lambert per a mesurar la fluïdesa verbal dels subjectes amb una prova d’associació de 
paraules consistia a donar-los estímuls lingüístics (mots) en una i altra llengua (francés i 
anglés) i enregistrar durant quaranta-cinc segons totes les associacions lingüístiques 
(mots) que evocaven en la llengua del mot estímul. Les respostes associatives dels 
individus en cadascuna de les llengües eren comptades i comparades entre una i altra 
llengua. Un nombre aproximadament igual de respostes en una o altra llengua és 
indicatiu de l’equilibri bilingüe, mentre que l’esbiaixament dels resultats en un sentit o 
altre indica el desequilibri en favor d’una de les llengües (Lambert, 1956 : 83-85). 
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Els tests d’enumeració de paraules (word naming task) consisteixen a enumerar 
en un període de temps limitat la major quantitat de mots diferents possibles referits a 
uns determinats contextos que proposa l’investigador (Cooper, 1971 : 286). Exemples 
de la utilització d’aquestes proves per a la mesura del predomini lingüístic entre les 
llengües catalana i castellana són les investigacions de Bastardas (1986 : 20-24) i de 
Boix (1991 ; 1993 : 141-142). La prova que s’ha utilitzat en aquest treball és un test 
d’enumeració de paraules que s’acosta al model emprat per aquests autors. 

La raó principal perquè ens vam decantar cap al disseny d’enumeració lèxica 
contextualitzada és perquè la tasca que havien de realitzar els subjectes era més senzilla. 
Així, en comptes d’associacions més o menys lliures de paraules, de vegades difícils de 
valorar per l’investigador, es demanava als alumnes una tasca molt més concreta, en la 
qual resultava més fàcil avaluar la consistència de les respostes. De fet, els resultats 
obtinguts per Cooper mostren que les proves d’enumeració de mots obtenen uns 
resultats més fiables que no les proves d’associació de paraules (Cooper, 1971 : 288), 
per la qual cosa aquest investigador, després de contrastar els resultats dels dos tipus de 
prova, acaba recomanant la utilització de les proves d’enumeració lèxica : “word 
naming represents a promising technique for the contextualitzed description of degree of 
bilingualism” (Cooper, 1971 : 294). Una altre avantatge d’aquesta prova és que permetia 
construir no sols el Coeficient de Bilingüitat, sinó també índexs de la quantitat 
d’interferències de cadascuna de les llengües en l’altra, els quals també poden ser 
considerats com una possible mesura de l’equilibri lingüístic (Macnamara, 1967 : 69-70 ; 
Jakobovits, 1970 : 181-182 ; Baetens, 1989 : 144 ; Baker, 1997 : 56). 

S’ha explicat adés que la prova utilitzada per obtenir una mesura indicadora de la 
competència lingüística relativa en català i en castellà es basa en el model emprat per 
Bastardas (1986) i Boix (1991, 1993). Igual que aquests autors, s’ha mesurat el repertori 
lèxic dels subjectes en alguns camps semàntics tot demanant-los l’elaboració de llistes 
en una i altra llengua sobre uns temes concrets. En el nostre disseny, es va demanar als 
alumnes que escriguessen la major quantitat de mots que coneguessen dels centres 
d’interés “peces de vestir i objectes d’ús personal” i “aliments i begudes”. En una 
primera sessió, els alumnes havien d’elaborar dues llistes : una primera llista en català 
referida al centre d’interés “peces de vestir i objectes d’ús personal”, i una segona llista 
en castellà referida al tema “alimentos y bebidas”. Els alumnes disposaven de vuit 
minuts per a la realització de cadascuna de les llistes, amb un petit descans entremig. 
Abans de la realització de les proves se’ls donaven instruccions i exemples per a aclarir 
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la realització de les proves. Sobretot s’indicava l’abast del centre d’interés. En una 
segona sessió, realitzada com a mínim dues setmanes més tard, es van tornar a realitzar 
les mateixes proves però canviant la llengua dels centres d’interés : ara la primera llista a 
realitzar era en castellà sobre el tema “prendas de vestir y objetos de uso personal” i la 
segona llista es feia en llengua catalana sobre el tema “aliments i begudes”. 

Durant la realització de les proves s’han intentat controlar les variables que 
podien intervenir. Així, a més d’espaiar les proves temporalment per tal d’evitar la 
influència del record, també es van passar les proves sempre a la mateixa hora, de 
manera que es neutralitzés el major o menor cansament dels alumnes. Un altre factor a 
tenir en compte és la durada de les proves. Es va decidir que vuit minuts era un temps 
adequat després d’un primer assaig en què es va comprovar que era suficient perquè la 
majoria d’alumnes finalitzessen els llistats. Encara que alguns autors s’han decantat per 
proves d’una duració inferior (Cooper, 1971 : 286 ; Bastardas, 1986 : 22), nosaltres vam 
considerar que un temps més curt primaria la velocitat de reacció i altres variables 
personals, com ara la concentració, sobre la quantitat real de mots coneguts i recordats. 
S’han tingut també en compte per prendre aquesta decisió les crítiques que s’han fet a la 
utilització del temps de reacció com a mesura del predomini lingüístic. Així Fishman, per 
exemple, assegura que “very little explicit empirical validation has been attempted of 
the relationship between speed or speededness and bilingual proficiency more 
naturalistically or more exhaustively defined” (Fishman, 1971 : 559). Aquest autor 
argumenta que malgrat que els psicòlegs han intentat descobrir una mesura “pure”, 
“uncontaminated” del bilingüisme, han triat inconscientment un criteri (la velocitat de 
reacció) totalment etnocèntric, ja que és possible que la cultura en què viuen els 
subjectes o que la cultura representada per una llengua determinada no valore la 
velocitat d’igual manera que l’altra cultura de referència (ibídem). 

Una vegada que s’ha disposat dels resultats, s’han corregit les proves 
comptabilitzant el total de mots, la quantitat total d’interferències del castellà sobre el 
català, la quantitat total d’interferències del català sobre el castellà221 i els mots no 
vàlids per tractar-se de repeticions, mots il·legibles o inventats, interferències d’altres 
                                                 

221 S’han considerat interferències del castellà en el català els mots dels llistats en llengua catalana que 
no apareixen en el Diccionari de la Llengua Catalana (1993) de l’editorial Gran Enciclopèdia Catalana, 
en el Diccionari de la Llengua Catalana (1995) de l’IEC o en el Diccionari Valencià (1996) publicat per 
edicions Bromera i la Generalitat Valenciana, i sí que apareixen en el Diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia Española (Madrid, Espasa Calpe, 1992). Igualment, s’han considerat interferències 
del català en el castellà els mots dels llistats castellans que no apareixen en el Diccionario de la Lengua 
Española i sí que apareixen en algun dels diccionaris catalans esmentats. 
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llengües (especialment l’anglés), etc. El Coeficient de Bilingüitat obtingut és el resultat 
de restar del total de mots catalans222 (es parteix del català perquè és la llengua 
minoritzada) el total de mots castellans, i de dividir el resultat obtingut per la suma total 
de mots en català i en castellà. La fórmula utilitzada és, per tant : 

 El Coeficient de Bilingüitat és un indicador de la competència lèxica dels 
individus en català i en castellà. La xifra resultant pot oscil·lar entre -1 i 1. La puntuació 
negativa indica el predomini del castellà i la puntuació positiva el predomini del català. 
Som conscients que aquest coeficient no mesura la totalitat de la competència 
lingüística, sinó únicament una part de la competència lèxica, més exactament, la 
competència lèxica activa.223 S’assumeix, per tant, que la competència lèxica, si bé no 
coincideix amb la competència lingüística general, si n’és un bon indicador. De tota 
manera, i per a esmenar aquest inconvenient, en algunes investigacions semblants s’han 
calculat diversos índexs de la competència lingüística d’una i d’altra llengua i s’han 
comparat els resultats obtinguts per tal de mesurar-ne la coherència (Lambert & 
Havelka & Gardner, 1959 : 78-82 ; Cooper, 1971 : 274-297). Nosaltres també hem 
seguit aquesta estratègia, que en la investigació social rep el nom de triangulació. 

 

 

 

 

 

                                                 
222 El total de mots en català o en castellà és la suma del total de mots vàlids de les dues llistes. Els mots 

vàlids són els mots totals descomptant les interferències de l’altra llengua i els altres mots no vàlids. 
223 Per al concepte de competència lingüística són especialment importants les aportacions de Canale i 

Swain (1980), Canale (1983) i Bachman (1990 : 81-110 ). 

  total de mots en català  –  total de mots en castellà  

 total de mots en català  +  total de mots en castellà  
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4.3 Validació del Coeficient de Bilingüitat224 

La triangulació consisteix a utilitzar més d’un mètode en el procés de mesura 
per tal d’augmentar la validesa i el grau de confiança en els resultats (Cea, 1996 : 48). 
Existeixen diversos tipus de triangulació. En aquest treball s’ha utilitzat la triangulació 
metodològica en les seues dues variants : triangulació dins del mètode (within-method 
triangulation) i triangulació entre mètodes (between-method triangulation o across-
method triangulation) (Denzin, 19893 : 243-244). 

En primer lloc, s’han calculat a partir dels tests d’enumeració lèxica –a més del 
Coeficient de Bilingüitat–, altres índexs indicadors del domini lingüístic del català i del 
castellà, que ja s’han esmentat adés : els Coeficients d’Interferències, tant del català en 
el castellà com del castellà en el català.225 Els Coeficients d’Interferències s’expressen 
amb el percentatge de mots catalans en les llistes en llengua castellana, i amb el 
percentatge de mots castellans en les llistes en llengua catalana. Aquesta estratègia, 
consistent a utilitzar un únic mètode per a obtenir les dades –en el nostre cas els tests 
d’enumeració lèxica–, i emprar diverses estratègies a partir d’aquest mètode per a 
examinar les dades, com ara construir diversos coeficients (de bilingüitat, 
d’interferències, etc.), és la que es coneix com a triangulació dins del mètode (Denzin, 
19893 : 243-244).  

En segon lloc, també s’ha utilitzat un altre mètode d’arreplega de dades, 
l’enquesta, per a elaborar diverses escales d’autoavaluació de la competència en les 
quatre habilitats lingüístiques bàsiques en les dues llengües, de l’ús lingüístic –també en 
ambdues llengües–, de l’autoadscripció a un grup lingüístic i de la llengua preferida. 

                                                 
224 Sobre el concepte de validació (validation) aplicat específicament als tests de llengua es pot 

consultar el capítol 7 de l’obra de Bachman (1990 : 236-295). ). El procés de validació serveix per a 
comprovar la validesa de la prova, és a dir, que la prova mesura allò que afirma que pot mesurar, en el 
nostre cas, el predomini lingüístic. Bachman arreplega la definició de validació que fan Campbell i Fiske 
(1959 : 83) : “validity is represented in the agreement between two attempts to measure the same trait 
through maximally different methods” i afirma que la validesa (validity) com la qualitat més important d’un 
test. Per a Bachman la validesa ens diu si les puntuacions obtingudes mitjançant un test són “meaningful, 
appropriate, and useful” per al propòsit que s’ha elaborat el test (1990 : 25). El mètode de triangulació que 
s’utilitza és, evidentment, un sistema de validació dels diversos coeficients i escales que s’han construït 
per a mesurar la bilingüitat. 

225 Alguns autors opinen que la interferència lèxica pot ser un índex poc fiable per a mesurar el 
predomini lingüístic, ja que pot ser deguda a la dificultat d’acoblar el desenvolupament cultural i 
tecnològic a la llengua receptora. Seria, per tant, un indicador de falta de normalització lingüística més que 
no d’un dèficit en la competència lingüística (Baetens, 1989 : 144). En aquest estudi serà l’anàlisi de les 
correlacions entre els coeficients d’interferència i la resta d’índexs indicadors del domini lingüístic la que 
indicarà la pertinença d’emprar els coeficients d’interferència amb aquesta finalitat. 



La mesura de l’equilibri bilingüe   Pàg. 184 
 

Totes aquestes escales es poden considerar com a índexs del domini d’una o l’altra 
llengua. L’elaboració a partir d’una enquesta de diverses escales que mesuren un mateix 
objecte seria un altre exemple de triangulació dins del mètode. Però, a més, cal ressaltar 
que s’han combinat dues estratègies d’obtenció de les dades, els tests d’enumeració 
lèxica d’una banda i l’enquesta de l’altra, en l’estudi de les mateixes unitats empíriques. 
Aquesta estratègia és la que es coneix com a triangulació entre mètodes, que Denzin 
considera preferible a la triangulació dins del mètode (19893 : 244). 

Cal recordar que l’elaboració de les escales d’autoavaluació de la competència 
en les habilitats lingüístiques, de l’ús lingüístic, de l’autoadscripció a un grup lingüístic, i 
de la llengua preferida es va realitzar a partir d’una sèrie de preguntes incloses dins d’un 
qüestionari més general que anava destinat a l’obtenció d’informació sobre l’enquestat: 
dades personals i socials, història lingüística, usos lingüístics, etc. Ja s’ha assenyalat 
anteriorment que les escales autoavaluatives són imprecises per naturalesa (Macnamara, 
1967 : 62 ; Baker 1997: 54-56), pensem, però, que malgrat aquesta imprecisió tenen la 
virtut de ser un bon indicador de la seguretat lingüística subjectiva dels enquestats. A 
més, a través de la comparació dels resultats dels diversos coeficients i escales elaborats 
és com es podrà contrastar la fiabilitat de cadascuna de les proves i valorar-ne la 
validesa global. El contrast posterior amb els resultats previstos en la teoria, d’acord 
amb els que s’han obtingut en investigacions anteriors, confirmarà finalment la validesa 
dels coeficients obtinguts. En qualsevol cas, no s’ha d’oblidar que l’objectiu principal 
d’aquestes anàlisis és comprovar la validesa del Coeficient de Bilingüitat com a índex 
que mesura l’equilibri –o el desequilibri– entre les llengües en els subjectes bilingües. 

En l’anàlisi de dades, la prova estadística que s’utilitza habitualment per a 
interpretar la relació existent entre variables és la correlació. La correlació és un índex 
d’associació que s’interpreta com la variació concomitant entre dues o més variables. 
Quan les variables objecte d’estudi estan mesurades en una escala quantitativa, l’índex 
que se sol utilitzar és el Coeficient de Correlació de Pearson (R).226 En el nostre estudi el 

Coeficient de Bilingüitat, els dos Coeficients d’Interferències i el nombre total de mots 
enunciats en cadascuna de les llengües estan mesurats en una escala quantitativa, 
mentre que totes les variables que provenen de l’escala d’autoavaluació de la 

                                                 
226 Els valors d’aquest coeficient varien entre -1 i 1. Pren el valor -1 quan la correlació entre les 

variables és perfecta i negativa (a mesura que augmenten els valors d’una de les variables, disminueixen 
els de l'altra). El valor 1, pel contrari, indica una correlació perfecta positiva. El punt central, 0, indica la 
manca de correlació.  
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competència en les habilitats lingüístiques bàsiques, de l’ús lingüístic, de 
l’autoadscripció a un grup lingüístic i de la tria de la llengua preferida estan mesurades 
en una escala ordinal. La diversitat de les escales de mesura en les variables objecte 
d’anàlisi impedeix utilitzar amb caràcter general el Coeficient de Correlació de Pearson, 
ja que aquest coeficient sols es pot utilitzar amb variables quantitatives. Per aquest 
motiu s’ha seguit una estratègia d’anàlisi que consisteix a :  

a) Comprovar la correlació entre totes les variables esmentades utilitzant com a 
prova estadística el Coeficient de Concordança W de Kendall. La tria d’aquesta prova 
estadística ve determinada pel fet que és l’única que es pot utilitzar amb un grup de 
variables (més de dues) mesurades en una escala ordinal. 

b) Posteriorment, comprovar la correlació entre el tres coeficients que poden ser 
índexs del predomini lingüístic (Coeficient de Bilingüitat, Coeficient d’Interferències del 
Castellà en el Català i Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà) i la resta de 
variables. En primer lloc, es comprovarà la correlació entre el Coeficient de Bilingüitat, 
els dos Coeficients d’Interferències i la quantitat total de mots expressats en català i en 
castellà. La correlació entre aquestes variables pot estimar-se conjuntament utilitzant el 
Coeficient de Correlació de Pearson, ja que totes són quantitatives. Tot seguit, es 
comprovarà la correlació entre el Coeficient de Bilingüitat, el Coeficient 
d’Interferències del Castellà en el Català i el Coeficient d’Interferències del Català en el 
Castellà, i la resta de variables que provenen de les escales d’autoavaluació : 
l’autoavaluació en les quatre habilitats lingüístiques i l’ús de la llengua, tant en català 
com en castellà, l’adscripció a un grup lingüístic i la llengua preferida. Per a la 
realització d’aquests contrastos s’utilitzarà el Coeficient de Correlació per Rangs de 
Spearman (ρ), ja que hi intervenen variables ordinals.227 

 Com s’acaba d’assenyalar, s’ha començat comprovant la correlació 
conjunta entre totes les variables que poden considerar-se índexs del domini lingüístic o 
del predomini lingüístic. Els resultats de l’anàlisi estadística es poden consultar en la 
figura 1 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. S’hi pot comprovar que el 
Coeficient de Concordança W de Kendall té un valor que es pot considerar molt alt 
(Visauta & Batallé, 19862 a : 344), i és plenament significatiu (W = 0.8457, p < 0.0001). 

                                                 
227 Aquest prova estadística consisteix, bàsicament, a aplicar el Coeficient de Correlació de Pearson a 

dues variables ordinals una vegada transformades segons els rangs. Per tant, s’interpreta d’igual manera 
que el Coeficient de Correlació de Pearson. 
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S’ha de tenir present que el valor de l’estadístic W de Kendall pot oscil·lar entre 0 i 1, 
però no pot ser negatiu, ja que una correlació negativa no té sentit quan intervenen més 
de dues variables. Per tant, es pot concloure que l’anàlisi demostra, en termes generals, 
la validesa de les proves i la coherència global dels resultats obtinguts.228  

Tot seguit s’han analitzat les correlacions entre les parelles de variables que 
considerem índexs de la competència lingüística o del predomini lingüístic. En primer 
lloc, s’ha analitzat la correlació entre totes les variables numèriques : el Coeficient de 
Bilingüitat, els dos coeficients d’interferències (del català en el castellà i del castellà en 
el català) i el nombre total de mots expressat en cadascuna d’aquestes llengües. Els 
resultats d’aquesta anàlisi es poden consultar en l’annex a la mesura de l’equilibri 
bilingüe (figura 2), on hi ha la matriu de correlacions entre les diferents variables.229  

Per començar s’analitzaran les relacions del Coeficient de Bilingüitat 
(COEBILIN) amb la resta de variables. Com s’hi pot observar, el Coeficient de 
Bilingüitat presenta una correlació alta de signe negatiu (R = -0.6023, p < 0’001) amb el 

percentatge d’interferències del castellà en el català (INTERCAT). Aquest resultat 
indica que el percentatge d’interferències del castellà en el català és, juntament amb el 
Coeficient de Bilingüitat, un bon índex per a mesurar l’equilibri lingüístic entre el català 
i el castellà en els individus bilingües. El fet que la correlació amb el Coeficient de 
Bilingüitat siga negativa s’ha d’interpretar com que un major percentatge 
d’interferències del castellà en el català implica normalment un menor domini d’aquesta 
segona llengua. 

                                                 
228 S’ha de tenir en compte que el nombre total de subjectes que han entrat en l’anàlisi són 183. La 

diferència respecte del nombre total d’alumnes del treball (202) és important, i és deguda sobretot al fet 
que hi va haver alumnes que no van poder assistir a alguna de les sessions del test d’enumeració lèxica, per 
la qual cosa apareixen com a valors perduts (missing) en les variables que mesuren el Coeficient de 
Bilingüitat i el nombre total de mots enunciats en català i en castellà. En tot cas, aquesta mortalitat és 
aleatòria, i no influeix en la validesa dels resultats. 

229 La xifra entre parèntesi davall del valor de la correlació correspon al nombre de casos que han entrat 
en l’anàlisi. Immediatament davall hi ha el valor de la probabilitat (significació estadística) de la 
correlació entre cada parella de variables. 
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Per contra, el Coeficient de Bilingüitat té una correlació molt baixa i no 
significativa (R = 0.0924, p = 0.211) amb el percentatge d’interferències del català en el 

castellà (INTERCAS). De fet, les correlacions del percentatge d’interferències del català 
en el castellà (INTERCAS) amb la resta de variables presenten sempre valors baixos i 
no són mai estadísticament significatives. Aquesta manca de significació del Coeficient 
d’Interferències del Català en el Castellà sembla que és deguda al baix índex 
d’interferències del català en el castellà. L’explicació d’aquests resultats és senzilla : la 
pressió del castellà sobre el català és molt intensa per tractar-se de la llengua dominant, i 
afecta sobretot els alumnes amb una menor competència en la llengua catalana. En 
canvi, la pressió del català, llengua minoritzada, sobre el castellà és molt menor, i no està 
tan relacionada amb el predomini lingüístic d’una o altra llengua. És aquesta la raó per la 
qual el Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà no serveix com a índex del 
predomini lingüístic.230 

La correlació del Coeficient de Bilingüitat amb el total de mots en català 
(TOTALCAT) és la més alta de totes (R = 0.7349, p < 0.001), mentre que és 

relativament baixa la correlació amb el total de mots en castellà, encara que és 
significativa des d’un punt de vista estadístic (R = -0.2460, p = 0.001). Si es recorda que 

el Coeficient de Bilingüitat es calcula a partir d’una combinació de aquestes dues 
variables, sembla evident que la influència en aquest coeficient del total de mots en 
català és molt superior a la del total de mots en castellà. La interpretació també sembla 
lògica : hi ha més diferències entre els alumnes pel que fa al total de mots que expressen 
en català que pel que fa al total de mots en castellà, i això explica que el primer índex 
tinga un pes major en el Coeficient de Bilingüitat que no el segon. A més, es pot 
observar que la correlació del Coeficient de Bilingüitat amb el total de mots en català és 
de signe positiu, mentre que la correlació amb el total de mots en castellà és de signe 
negatiu. Això implica que els alumnes amb un Coeficient de Bilingüitat alt produeixen 
una quantitat de mots en català considerablement més alta que la resta de companys, 
però una quantitat de mots en castellà una mica inferior. Per últim, cal comentar el 
resultat de la correlació entre el total de mots en català (TOTALCAT) i el total de mots 
en castellà (TOTALCAS). Com pot veure’s, aquesta relació, de signe positiu, es pot 
valorar com a considerable, i és estadísticament significativa (R = 0.4437, p < 0.001). 

Cal interpretar-la com que una competència lingüística alta en una llengua es correspon, 
                                                 

230 Bastardas també va haver de descartar l’ús del grau d’interferències en castellà pels mateixos motius 
(Bastardas, 1986 : 59). 
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en general, amb una competència lingüística també elevada en l’altra llengua. Aquest 
resultat és lògic si es considera el Principi de Desenvolupament Interdependent de 
Cummins a què es feia referència en pàgines anteriors.231 Aquest principi preveu que el 
nivell de competència que els nens bilingües adquireixen en la L2 depén, en part, del 
nivell de competència que han desenvolupat en la L1 en el moment que comença 
l’exposició intensa a la L2. Si el grau d’adquisició de la L2 depén del grau de 
coneixement de la L1, és lògic que el coneixement de totes dues llengües presente una 
correlació elevada. 

Tot seguit s’analitzarà la correlació entre el Coeficient de Bilingüitat, el 
Coeficient d’Interferències en Català i el Coeficient d’Interferències en Castellà i les 
variables que indiquen l’autoavaluació en les quatre habilitats lingüístiques, l’ús de la 
llengua, l’autoadscripció lingüística i la llengua preferida. En primer lloc, s’estudiaran en 
les relacions entre els tres coeficients i l’autoavaluació de les quatre habilitats 
lingüístiques en català i l’ús d’aquesta llengua. Els resultats de l’anàlisi estadística es 
poden veure en la figura 3 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe.  

Com s’hi pot comprovar, el Coeficient de Bilingüitat mostra una correlació 

apreciable i significativa amb l’autoavaluació de l’expressió oral en català (ρ  = 0.312, 
p = 0.0001), i una mica inferior amb l’autoavaluació de la lectura en català (ρ = 0.266, 
p < 0.0001) i de l’escriptura (ρ = 0.211, p = 0.0036). La correlació més alta la mostra 
amb l’autoavaluació de l’ús del català (ρ = 0.501, p < 0.0001), i no presenta una 
correlació significativa amb la comprensió oral del català (ρ = 0.078, p = 0.2961). 
Aquests resultats es poden relacionar amb les conclusions de l’apartat d’autoavaluació 
de la competència i de l’ús lingüístics del capítol dedicat a l’anàlisi descriptiva de la 
mostra. Com es recordarà, la comprensió oral en català era bona o molt bona per als 
alumnes en tots els casos. Per tant, és lògic que no tinga una relació apreciable amb el 
Coeficient de Bilingüitat.232 En canvi, la resta de les habilitats lingüístiques i l’ús del 
català sí que presentaven diferències per als diferents grups d’alumnes, i per això és 
lògic que tinguen una correlació apreciable amb el predomini lingüístic.233 Per tant, hi ha 
una coherència en els resultats que de, moment, confirma la validesa del Coeficient de 
Bilingüitat com a índex de mesura del predomini lingüístic. 

                                                 
231 Supra, pàg. 159 i nota 194. 
232 Bastardas també va haver de descartar l’ús de la competència receptiva en català en el seu estudi pels 

mateixos motius (Bastardas, 1986 : 59). 



La mesura de l’equilibri bilingüe   Pàg. 189 
 

El Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català presenta correlacions 
modestes però significatives amb l’ús de la llengua catalana i amb totes les habilitats 
lingüístiques en aquesta llengua.234 El signe de les correlacions és negatiu, la qual cosa 
confirma el resultat que s’havia obtingut abans en el sentit que un Coeficient de 
Bilingüitat més elevat (és a dir, amb un major predomini del català) implica un menor 
nombre d’interferències del castellà en el català. En resum, aquests resultats confirmen 
que el percentatge d’interferències del castellà en el català és, igual que el Coeficient de 
Bilingüitat, un bon indicador del predomini lingüístic. 

Les correlacions entre el Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà i 
les variables que autoavaluen de habilitats lingüístiques i l’ús de la llengua catalana són 
d’una intensitat molt baixa. A més, cap d’aquestes correlacions és estadísticament 
significativa. Aquest resultat confirma el que s’havia obtingut anteriorment en el sentit 
que aquest Coeficient d’Interferències no és vàlid com a índex del predomini lingüístic. 

Tot seguit s’analitzaran les correlacions del Coeficient de Bilingüitat, el 
Coeficient d’Interferències en Català i el Coeficient d’Interferències en Castellà amb les 
variables que indiquen l’autoavaluació en les quatre habilitats lingüístiques en castellà i 
l’ús d’aquesta llengua. Es pot veure en primer lloc (figura 4 de l’annex a la mesura de 
l’equilibri bilingüe) que el Coeficient de Bilingüitat correlaciona negativament amb totes 
aquestes variables. A més, totes les correlacions són estadísticament significatives a 
excepció de la correlació entre el Coeficient de Bilingüitat i la lectura en castellà.235 El 
signe negatiu de les correlacions indica simplement que els valors més alts del Coeficient 
de Bilingüitat es corresponen amb una autoavaluació menys favorable de les habilitats 
lingüístiques en llengua castellana. Cal destacar també el valor elevat de la correlació 
entre el Coeficient de Bilingüitat i l’ús del castellà. En resum, els resultats continuen 
confirmant la validesa del Coeficient de Bilingüitat. 

                                                                                                                                               
233 Supra, apartat 3.4.5, pàgs. 95 i ss. 
234 Els valors de les correlacions són : a) expressió oral : ρ = -0.285, p = 0.0001 ; b) comprensió oral : 

ρ = -0.245, p = 0.0005 ; c) lectura : ρ = -0.379, p < 0.0001 ; escriptura : ρ = -0.203 ; p = 0.0063 ; ús del 
català : ρ = -0.330 ; p < 0.0001.  

235 Els valors de les correlacions són : a) expressió oral : ρ = -0.359, p < 0.0001 ; b) comprensió oral : 
ρ = -0.241, p = 0.0011 ; c) lectura : ρ = -0.081, p < 0.2668 ; escriptura : ρ = -0.281 ; p = 0.0003 ; ús del 
castellà : ρ = -0.600 ; p < 0.0001. Cal recordar que en la descripció que s’ha fet de l’autoavaluació de les 
habilitats lingüístiques en el capítol dedicat a l’estudi descriptiu (supra, pàg. 97) tampoc no hi havia 
diferències significatives entre els diferents grups d’alumnes pel que fa a la lectura en castellà. 
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El Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català presenta correlacions 
positives d’intensitat baixa i estadísticament significatives amb l’expressió oral en 
castellà i l’escriptura en castellà, i d’una intensitat més considerable amb l’ús del 
castellà. Les correlacions no són significatives en el cas de la comprensió oral i de la 
lectura en castellà.236 Els resultats són lògics si es recorda que l’anàlisi de 
l’autoavaluació de la comprensió oral i de la lectura en castellà mostrava que no hi havia 
diferències significatives entre els grups pel que fa a aquestes dues habilitats 
lingüístiques.237 El signe positiu de les correlacions indica simplement que quan hi ha un 
major domini relatiu del castellà, també hi ha una major quantitat d’interferències 
d’aquesta llengua en el català. La baixa intensitat de les correlacions seria el resultat del 
fet que, en general, les diferències entre els alumnes pel que fa al coneixement del 
castellà són més reduïdes que pel que fa al coneixement del català. S’ha de destacar, una 
vegada més, que l’ús del castellà correlaciona de manera important amb el Coeficient 
d’Interferències del Castellà en el Català, igual que ho feia anteriorment amb el 
Coeficient de Bilingüitat. En conseqüència, es pot dir que el Coeficient d’Interferències 
del Castellà en el Català continua mostrant-se com un índex vàlid de mesura de 
l’equilibri lingüístic, i que l’ús de les llengües es mostra com la variable que millor 
discrimina el predomini lingüístic d’entre totes les variables que mesuren l’autoavaluació 
de les habilitats lingüístiques i de l’ús de la llengua. 

Per últim, el Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà torna a 
presentar correlacions d’una intensitat molt baixa i sense significació estadística amb les 
variables que autoavaluen les habilitats lingüístiques i l’ús de la llengua castellana, igual 
que passava abans amb l’autoavaluació de les habilitats lingüístiques i l’ús de la llengua 
catalana. Aquest resultat confirma els que s’havíen vist anteriorment en el sentit que el 
Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà no és vàlid com a índex de mesura 
del predomini lingüístic. 

                                                 
236 Els valors de les correlacions són : a) expressió oral : ρ = 0.186, p = 0.0120 ; b) comprensió oral : 

ρ = 0.121, p = 0.1029 ; c) lectura : ρ = -0.018, p = 0.8073 ; escriptura : ρ = 0.194 ; p = 0.0070 ; ús del 
castellà : ρ = 0.413 ; p < 0.0001.  

237 Cal recordar que Ribes (1993, 1996) tampoc no va descobrir diferències en la comprensió lectora en 
llengua castellana entre els alumnes d’immersió i els del grup de control (supra, pàg. 164). 
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Per acabar l’apartat s’analitzaran les correlacions existents entre el Coeficient de 
Bilingüitat i els Coeficients d’Interferències i les variables que expressen l’autoavaluació 
de l’autoadscripció lingüística i la llengua preferida. Els resultats de l’anàlisi estadística 
es poden consultar en la figura 5 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. S’hi veu 
que el Coeficient de Bilingüitat presenta correlacions considerables de signe positiu tant 

amb l’adscripció a un grup lingüístic (ρ = 0.560, p < 0.0001) com amb la llengua 

preferida (ρ = 0.449, p < 0.0001).238 Igualment, i conforme era de preveure pels 
resultats anteriors, el Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català presenta 
correlacions negatives, que també són estadísticament significatives, amb les mateixes 
variables, encara que d’intensitat menor.239 Per últim, i corroborant també tots els 
resultats anteriors, s’ha vist que el Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà 
presenta correlacions molt poc intenses i sense significació estadística amb 
l’autoadscripció a un grup lingüístic i amb la llengua preferida. 

En les pàgines precedents s’ha explicat la construcció de tres índexs que, en 
principi, es poden utilitzar com a mesura de l’equilibri bilingüe : el Coeficient de 
Bilingüitat, el Coeficient d’Interferències en el Català i el Coeficient d’Interferències en 
el Castellà. Tot seguit, s’han utilitzat tècniques de triangulació per a contrastar la 
validesa d’aquests coeficients com a índexs de mesura de l’equilibri bilingüe. 
Disposàvem de dades procedents de dos mètodes d’arreplega diferents, els tests 
d’enumeració lèxica i les enquestes d’autoavaluació, la qual cosa ha permés realitzar 
l’anomenada triangulació entre mètodes. A més, a partir de cadascuna d’aquestes fonts 
de dades s’havien realitzat diferents escales avaluatives (Coeficient de Bilingüitat, 
Coeficient d’Interferències en el Català, Coeficient d’Interferències en el Castellà, total 
de mots en català, total de mots en castellà, autoavaluació de les quatre habilitats 
lingüístiques en català i en castellà, autoavaluació de l’ús lingüístic en ambdues llengües, 
autoadscripció a un grup lingüístic i preferència lingüística), la qual cosa ens ha permés 
combinar la triangulació entre mètodes amb la triangulació dins del mètode. La 
                                                 

238 Totes dues variables estan ordenades de manera que les puntuacions més altes corresponen a una 
major catalanitat de l’autoadscripció o a una major preferència lingüística pel català. Per tant, el signe 
positiu de la correlació amb el Coeficient de Bilingüitat implica que, lògicament, a un major predomini del 
català correspon normalment una autoadscripció preferent com a catalanoparlant o una preferència 
lingüística més decantada cap a la llengua catalana. 

239 Els valors de les correlacions són : ρ = -0.371, p < 0.0001 per a l’autoadscripció a un grup lingüístic, 
i ρ = -0.332, p < 0.0001 per a la llengua preferida. 
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utilització conjunta de tots dos tipus de triangulació ha demostrat que les proves 
realitzades per a mesurar el predomini lingüístic són vàlides i fiables.  

En resum, es pot dir que el Coeficient de Bilingüitat que s’ha construït, malgrat 
que està calculat únicament a partir de l’avaluació de la competència lèxica activa en els 
dues llengües, es mostra com un índex vàlid del predomini lingüístic global. Les 
correlacions que hi ha amb altres escales que mesuren aspectes diferents de la 
competència lingüística –les quatre habilitats lingüístiques–, i amb aspectes generals del 
predomina lingüístic –l’ús lingüístic, l’autoadscripció lingüística i la preferència 
lingüística–, així ho confirmen. D’igual manera, el Coeficient d’Interferències del 
Castellà en el Català es mostra també com un índex vàlid del predomini lingüístic, 
encara que pensem que el Coeficient de Bilingüitat és un índex més exacte. El 
Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà, en canvi, no serveix com a índex 
per a avaluar el predomini lingüístic, encara que segurament sí que aportarà dades 
interessants i vàlides per a l’anàlisi del fenomen de la interferència. 

Pel que fa a les diferents escales autoavaluatives, es pot concloure que, en 
general, estan ben construïdes, ja que presenten correlacions coherents amb els 
coeficients que s’han calculat. Són, però, escales menys exactes per causa de la seua 
naturalesa ordinal i autoavaluativa. En general, es pot veure que les escales que mesuren 
l’ús lingüístic, tant en català com en castellà, l’autoadscripció lingüística i les 
preferències lingüístiques, són les que millor correlacionen amb el Coeficient de 
Bilingüitat i el Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català. Per tant, pensem 
que d’entre les escales autoavaluatives són les que presenten major fiabilitat. Aventurem 
que les causes poden ser dues : la primera, que les preguntes sobre l’ús lingüístic, 
l’autoadscripció lingüística i les preferències lingüístiques tenen un caràcter més general, 
ja que no fan referència a una habilitat lingüística concreta, sinó a aspectes generals de 
l’ús lingüístic o de l’autoconsideració lingüística personal. Aquest caràcter general 
coincideix amb el caràcter també general dels índexs que mesuren el predomini 
lingüístic. La segona causa és que les preguntes sobre l’autoadscripció, les preferències i 
l’ús lingüístics són menys ambigües que no les preguntes sobre la competència 
lingüística i, a més, depenen menys de l’autoconeixement.240  

                                                 
240 Així, per exemple, resulta més fàcil saber amb exactitud si es parla català (o castellà) sempre, moltes 

vegades, la meitat del temps, poques vegades o mai, que saber si se sap parlar català (o castellà) molt bé, 
bé, regular, molt poc o no se’n sap. L’ítem sobre l’ús lingüístic pregunta sobre coses que l’individu fa 
realment, mentre que l’ítem sobre la competència oral pregunta sobre coses que sap fer. Aquesta segona 
pregunta és, per tant, més ambigua i depén més de l’autoconeixement. 
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4.4 Anàlisi del predomini lingüístic 

Una vegada establerta la validesa del Coeficient de Bilingüitat, correspon 
analitzar les relacions amb les altres variables socials i lingüístiques, especialment amb 
aquelles que són l’eix d’aquest treball : el programa educatiu i la primera llengua. 
L’anàlisi que anteriorment s’havia efectuat de les investigacions prèvies realitzades 
sobre el predomini lingüístic proporciona la base teòrica per a la formulació de les 
hipòtesis inicials. Aquestes són : 

a) Hom tindrà un millor coneixement global del castellà (mesurat amb el 
Coeficient de Bilingüitat), perquè és la llengua socialment dominant.  

b) En la mesura que la població estiga escolaritzada en programes educatius que 
utilitzen el català com a llengua vehicular de l’aprenentatge s’aconseguirà un major grau 
de domini relatiu del català.  

c) Hi haurà un major grau de domini relatiu del català en la mesura que siga 
aquesta la primera llengua dels alumnes, independentment d’altres factors, especialment 
del programa educatiu. 

d) Es tindrà un major domini relatiu del català en la mesura que aquesta siga la 
llengua usual en l’entorn social de la població de residència. 

e) El castellà serà la llengua dominant per a tots els grups d’alumnes, ja que per 
una banda és la llengua socialment majoritària, i per l’altra el català té una vitalitat 
lingüística baixa a la comarca de l’Alacantí. 
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f) Els únic alumnes que s’acostaran a un bilingüisme equilibrat seran els alumnes 
que tenen el català com a primera llengua i a més estan escolaritzats en programes 
educatius bilingües (PIL i PEV). 

La primera de les hipòtesis es basa en les conclusions de pràcticament tots els 
estudis previs realitzats en el nostre context. Així, cal recordar que Bel, Serra i Vila 
(1993 : 102) detecten una diferència de 10 punts a favor del castellà tant en l’índex 
global de coneixement escrit de les dues llengües com en l’índex de coneixement global 
(oral i escrit), cosa que els fa concloure que a Catalunya a l’any 1991 es coneixia 
bastant millor la llengua castellana que no la catalana en acabar el vuitè curs de EGB. 
Bastardas troba un predomini del castellà tant en el grup immigrant com en el grup de 
referència catalanoparlant (Bastardas, 1986 : 50). Boix també descobreix un predomini 
global del castellà en els joves del seu estudi, que estudiaven 3r de BUP o 1r de FP2,241 i 
conclou que el procés de bilingüització era encara força asimètric a favor del castellà 
(Boix, 1993 : 151).242 En la investigació realitzada al País Basc també s’arriba a la 
conclusió que en els alumnes de 7è i 8è curs del Model D s’observa un major domini del 
castellà que de l’euskera (Balluerka & Isasi, 1994 : 284 ; Rodríguez Bornaetxea, 1994 : 
120). 

La hipòtesi segona dóna compte de la relació entre els programes educatius i 
l’equilibri lingüístic. Una de les conclusions generals de l’avaluació dels programes 
d’immersió lingüística és que els escolars de primera llengua dominant que segueixen els 
programes d’immersió lingüística obtenen uns resultats en la L2 (la llengua en què 
s’escolaritzen) inferiors als resultats dels escolars que tenen la L2 (la llengua 
minoritzada) com a llengua materna i estan escolaritzats en la seua pròpia llengua, però 
superiors als resultats dels escolars de llengua dominant escolaritzats en la seua llengua. 

                                                 
241 És a dir, tenien aproximadament al voltant dels 17 anys. 
242 La introducció del català en el sistema educatiu no ha fet variar el predomini del coneixement del 

castellà sobre el del català, que ja s’observava en treballs realitzats durant la dècada dels setanta. Així, 
Piña i Ponsoda van trobar en una prova de riquesa lèxica i d’interpretació semàntica realitzada per alumnes 
d’entre 10 i 14 anys amb una adaptació del Peabody Picture Vocabulary Test que “El diferente dominio 
que de la lengua catalana con respecto a la castellana tiene nuestra muestra, sea cual fuere su origen, nivel 
socioprofesional y sexo, es muy considerable y las diferencias de medias en todos los casos son altamente 
significativas a favor de la lengua castellana” (Piña & Ponsoda, 1973 : 114-115). Aquests autors descriuen 
una diferència de 10.6 punts a favor del castellà en les proves que van realitzar (Piña & Ponsoda, 1973 : 
82, 86). En el treball de Pla, realitzat durant la dècada dels setanta sobre una mostra de nens de 8 anys, 
també s’arriba a la conclusió que els alumnes arriben a una millor expressió dels conceptes en llengua 
castellana i, en canvi, hi ha un major nombre d’interferències en llengua catalana. Per contra, no va obtenir 
diferències significatives entre les dues llengües en la comprensió oral del vocabulari (Pla, 1983 : 73-74, 
114). 



La mesura de l’equilibri bilingüe   Pàg. 195 
 

Al mateix temps, tenen el mateix domini de la L1 (la llengua dominant) que els escolars 
de llengua dominant escolaritzats en la seua pròpia llengua.243 Aquests resultats, aplicats 
al nostre treball, implicarien lògicament que considerats en conjunt, els alumnes del PIL 
han de mostrar un major domini relatiu del català que els alumnes del PIP, però inferior 
al dels alumnes del PEV. Ja s’ha vist que aquests resultats coincideixen globalment amb 
els obtinguts al nostre context per Boixaderas, Canal i Fernández (1992), Ribes (1993, 
1996) i Bel, Serra i Vila (1993). Cal subratllar, però, que en aquest darrer treball hi ha 
diferències significatives pel que fa al grau de catalanització del centre quan s’avalua la 
competència en la llengua escrita, però no quan s’avalua globalment la competència en 
la llengua oral i escrita (Bel & Serra & Vila, 1993 : 105-106). 

La hipòtesi tercera sembla simplement de sentit comú. Els alumnes tindran un 
equilibri lingüístic més decantat cap al català sí és aquesta la seua primera llengua, 
independentment d’altres factors, especialment del factor programa educatiu. En aquest 
sentit, cal recordar que els alumnes de primera llengua castellana escolaritzats en el PIL 
realitzen realment un programa d’immersió lingüística, que implica el canvi de llengua 
llar-escola. Però cal recordar també que en aquests programes educatius hi ha 
escolaritzats alumnes que tenen com a primera llengua el català o són bilingües 
precoços, i en aquest cas no es tracta ben bé d’alumnes que segueixen un programa 
d’immersió, sinó d’alumnes de llengua minoritària escolaritzats en un programa educatiu 
vehiculat en la seua pròpia llengua. Per tant, i d’acord amb les investigacions citades en 
el paràgraf anterior, aquests alumnes hauran de tenir un equilibri lingüístic més decantat 
cap al català que els alumnes castellanoparlants del PIL. Igualment s’esdevindrà en el 
PIP, on els alumnes catalanoparlants hauran de mostrar un equilibri lingüístic més 
esbiaixat cap al català que els alumnes de primera llengua castellana. 

La hipòtesi quarta fa referència a un equilibri lingüístic més decantat cap al 
català en la mesura que aquesta siga la llengua ambiental dels alumnes. En aquest cas la 
hipòtesi sembla també lògica, ja que una llengua s’aprén en la mesura que s’està exposat 
a escoltar-la i, per tant, s’està en disposició de processar-la i d’utilitzar-la.244 D’entre els 
treballs que s’han comentat anteriorment, el de Bastardas és el que mostra més 

                                                 
243 Supra, pàg. 160. 
244 Cal recordar la teoria de l’input comprensible de Krashen. Segons aquesta teoria, perquè es done 

l’adquisició d’una L2 cal que l’individu estiga exposat a una quantitat suficient d’input lingüístic en la L2. 
També cal que aquest input siga comprensible perquè puga ser acceptat (Krashen, 1980 ; Larsen-Freeman 
& Long, 1994 : 133-137). 
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clarament la relació entre el context i la competència en la llengua catalana, mesurada 
entre d’altres instruments amb el Coeficient de Bilingüitat (Bastardas, 1986 : 64). 

La hipòtesi cinquena afirma que el castellà serà la llengua dominant per a tots els 
grups d’alumnes per tractar-se de la llengua socialment dominant i per la baixa vitalitat 
lingüística de la llengua catalana en el context on s’ha realitzat l’estudi. Aquest resultat 
concorda amb els obtinguts per Bastardas i per Boix, que descriuen que en tots els grups 
de jóvens de la seues mostres domina el castellà, encara que en graus diversos segons 
siguen immigrants o catalanoparlants (Bastardas, 1986 : 50) o segons tinguen com a 
primera llengua el català, el castellà o siguen bilingües (Boix, 1993 : 151). Igualment 
s’esdevé en els treballs realitzats al País Basc, ja que els alumnes del Model D, de 
llengua vehicular euskera, d’una comarca amb una forta presència d’aquesta llengua, 
presenten en el 8è curs de EGB un major domini del castellà que de l’euskera (Balluerka 
& Isasi, 1994 : 284 ; Rodríguez Bornaetxea, 1994 : 120).  

Per últim, la hipòtesi sisena afirma que els únics alumnes que s’acostaran a 
l’equilibri bilingüe seran els alumnes de primera llengua catalana escolaritzats en els 
programes educatius bilingües (PIL i PEV). Aquesta hipòtesi concorda amb els resultats 
obtinguts per Bel, Serra i Vila (1993), que afirmen que només els alumnes 
catalanoparlants escolaritzats en català arriben a aconseguir l’objectiu marcat per la Llei 
de Normalització Lingüística del domini equivalent de les llengües catalana i castellana 
(Bel & Serra & Vila, 1993 : 103, 109).  

La mitjana aritmètica del Coeficient de Bilingüitat és -0.21, amb una desviació 
estàndard de 0.15. Els valors mínim i màxim de la distribució són, respectivament, 
-0.61798 i 0.19178. El valor negatiu de la mitjana aritmètica del Coeficient de 
Bilingüitat confirma el predomini global de la llengua castellana, tal i com preveu la 
hipòtesi primera. S’ha de tenir present que la mostra amb què es treballa no és represen-
tativa de la totalitat de la població escolar de 8è de EGB i de 2n d’ESO de la comarca de 
l’Alacantí, ja que hi ha proporcionalment molts més alumnes dels programes educatius 
bilingües. Per tant, s’ha de pensar que per al conjunt de la comarca el predomini global 
de la llengua castellana deu ser encara superior. 
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El gràfic 1 mostra les mitjanes aritmètiques del Coeficient de Bilingüitat segons 
els grups formats pels diferents programes educatius.245 S’hi pot veure amb claredat la 
relació existent entre el 
grau d’utilització del 
català com a llengua 
vehicular dels ense-
nyaments i el Coeficient 
de Bilingüitat dels alum-
nes. Els valors negatius in-
diquen que hi ha un pre-
domini del castellà en tots 
els grups d’alumnes, però 
en la mesura que hi ha una 
major presència del català, 
hi ha una major tendència cap a l’equilibri lingüístic. També és convenient observar com 
la distància existent entre els programes bilingües, PIL i PEV és, en general, més reduïda 
que la distància que hi ha amb els programes monolingües. L’anàlisi de la variància 
confirma aquests resultats (figura 6 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe). Es 
comprova que les diferències descobertes entre els grups són estadísticament 
significatives (F3, 181 = 53.9778, p < 0.0001).246 A més, les comparacions múltiples a 
posteriori segons el procediment de Scheffé confirmen que hi ha diferències signifi-
catives (al nivell p < 0.05) entre els alumnes del PIP bàsic i tots els altres grups 

                                                 
245 Els valors de les mitjanes aritmètiques són : –0.3178 per al PIP bàsic, -0.2293 per al PIP bilingüe, 

-0.1000 per al PIL i -0.0621 per al PEV. 
246 Com es pot comprovar en la figura 6 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe, la distribució del 

Coeficient de Bilingüitat respecte dels programes educatius no acompleix el supòsit paramètric 
d’homogeneïtat de les variàncies (Test de Levene = 5.3538, p = 0.001), encara que sí que segueix una 
distribució normal (Kolmogorov - Smirnov - Lilliefors =  0.1774, p > 0.2000). Per això, abans de fer ús de 
l’estadística no paramètrica s’ha optat per transformar les dades segons les suggerències de Tukey (Freixa i 
aa., 1992 : 76-79 ; Sánchez Carrión, 19962 : 239-240). S’ha calculat una nova variable (COEBIL_1) 
seguint el procés següent : primer, com que el Coeficient de Bilingüitat presenta valors positius i negatius 
(cal recordar que pot oscil·lar entre -1 i +1), s’ha sumat una constant (1) als valors d’aquest coeficient, de 
manera que tots els valors han passat a ser positius. Posteriorment, s’ha elevat al quadrat el valor resultant. 
Amb aquesta transformació s’ha aconseguit acomplir el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies (Test de 
Levene  = 2.5030, p = 0.061), sense que la distribució deixe de ser normal (Kolmogorov - Smirnov - 
Lilliefors =  0.1735, p > 0.2000). En la figura 6 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe s’ofereixen 
els resultats de l’anàlisi de la variància amb la prova de Scheffé per al Coeficient de Bilingüitat sense 
transformar (COEBILIN) i per al Coeficient de Bilingüitat transformant (COEBIL_1). Com s’hi pot 
comprovar, les conclusions a què s’arriba en els dos casos són idèntiques. 
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gràfic 1 : relació entre el Coeficient de Bilingüitat i el Programa 

Educatiu en què es troben matriculats els alumnes. 
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d’alumnes, i entre els alumnes del PIP bilingüe i els alumnes del PIL i del PEV.247 Per 
tant, es confirmen els supòsits de la segona hipòtesi, que preveu un millor coneixement 
relatiu de la llengua catalana en la mesura que els subjectes es troben escolaritzats en 
programes que utilitzen aquesta llengua per a vehicular els aprenentatges.  

Es pot aprofundir en aquesta anàlisi comparant el coneixement absolut de cada 
llengua en relació amb el programa educatiu dels alumnes. En el gràfic 2 s’ha 
representat el 
coneixement absolut de 
cada llengua utilitzant 
com a índex la quantitat 
absoluta de mots que 
han enumerat els 
alumnes de cada pro-
grama educatiu. Mentre 
que s’observa amb cla-
redat que la mitjana 
aritmètica del total de 
mots enumerats en 
llengua catalana augmenta progressivament en la mesura que els alumnes cursen progra-
mes que fan un major ús vehicular d’aquesta llengua, la mitjana de mots enumerats en 
castellà presenta oscil·lacions més reduïdes que no semblen estar relacionades amb el 
programa educatiu. L’anàlisi de la variància confirma aquesta interpretació. Mentre que 
les diferències que hi ha entre els diferents programes educatius pel que fa al total de 
mots en català són estadísticament significatives (F3,180 = 36.0616, p < 0.0001), les que 
hi ha per al total de mots en castellà no ho són (F3,180  = 1.4900, p = 0.2188).248 La 
comparació entre grups (Scheffé) confirma que hi ha diferències estadísticament 
significatives (p < 0.05) per al total de mots enunciats en català entre : 

                                                 
247 S’ha realitzat una prova d’anàlisi de la variància d’un factor per a cada hipòtesi en comptes de 

realitzar una única prova d’anàlisi de la variància amb més d’un factor (un per a cadascuna de les 
variables independents de les hipòtesis que s’han enunciat) perquè, com sol ser habitual en la investigació 
no experimental, el disseny de l’estudi no és ortogonal (equilibrat). Per això, l’anàlisi de la variància amb 
més d’un factor no sol ser habitual ni aconsellable en la investigació social (García Ferrando, 1992 : 320). 
De fet, ja s’ha vist que hi ha relació entre les principals variables independents del treball (el programa 
educatiu i la primera llengua) i, a més, el nombre de casos en cadascuna de les combinacions de les 
categories dels factors no és el mateix –ni tampoc és proporcional– (Sánchez Carrión, 1996 : 346-348). 
Aquesta situació es repeteix a llarg de tot l’estudi. 

248 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 6 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. 
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gràfic 2 : relació entre la quantitat absoluta de mots que els alumnes han 

enumerat en català i en castellà i el programa educatiu 
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a) els alumnes del PIP bàsic i els de la resta de programes (PIP bilingüe, PIL i 
PEV) ;  
b) els alumnes del PIP bilingüe i els dels programes autènticament bilingües (PIL 
i PEV).  

Per contra, no hi ha evidència que les diferències entre els alumnes del PIL i els 
del PEV no siguen fruit de l’atzar. 

Aquests resultats concorden bàsicament amb els que s’han vist en l’estudi 
descriptiu d’autoavaluació de la competència lingüística,249 i també amb els resultats de 
la majoria d’investigacions 
prèvies que s’han resse-
nyat. La conclusió és evi-
dent : el fet d’estar escola-
ritzat en un programa edu-
catiu bilingüe no afecta el 
grau de coneixement de la 
llengua dominant (el cas-
tellà en el nostre cas), però 
sí que pot afectar d’una 
manera molt considerable 
el grau de coneixement de 
la llengua minoritzada. 

La hipòtesi tercera preveu un major grau de domini relatiu del català en la 
mesura que aquesta siga la primera llengua dels alumnes, i amb independència del 
programa educatiu en què es troben matriculats. En el gràfic 3 es poden veure les mit-
janes aritmètiques del Coeficient de Bilingüitat segons els grups formats per la primera 
llengua dels alumnes.250 És evident que els alumnes presenten una tendència major cap a 
l’equilibri bilingüe en la mesura que tenen el català com a primera llengua, però, encara 
així, hi ha un predomini del castellà en tots els grups. L’anàlisi de la variància confirma 
que les diferències entre els grups són estadísticament significatives (F2,182 =  1.7403, 
                                                 

249 Supra, apartat 3.4.5,  pàgs. 95 i ss., especialment les conclusions de la pàgina 101. 
250 No s’han tingut en compte els alumnes que tenen una primera llengua diferent del català o del castellà 

perquè es tracta únicament de dos individus. Les mitjanes aritmètiques dels altres grups són : -0.2834 per 
als alumnes de primera llengua castellana, -0.1661 per als que són bilingües precoços i -0.0977 per als de 
primera llengua catalana. 
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gràfic 3 : relació entre el Coeficient de Bilingüitat i la primera llengua 

dels alumnes. 
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p < 0.0001).251 Les comparacions múltiples a posteriori (Scheffé) confirmen que hi ha 
diferències significatives (al nivell p < 0.05) entre els alumnes de tots els grups 
lingüístics.  

Si s’aprofundeix en l’anàlisi i s’investiguen les diferències en el domini absolut 
de cada llengua emprant com a índex de competència la quantitat absoluta de mots 
enumerats, es pot veure 
(gràfic 4) que mentre el 
domini de la llengua cata-
lana està clarament afectat 
per la primera llengua dels 
individus, el domini de la 
llengua castellana no ho 
sembla estar. Una altra 
vegada l’anàlisi de la va-
riància confirma aquesta 
interpretació : les dife-
rències per al total de mots 
enumerats en català són estadísticament significatives (F2,179 = 27.7653, p < 0.0001), i a 
més hi ha diferències al nivell 0.05 (Scheffé) entre els alumnes de primera llengua 
castellana i la resta d’alumnes, però no es pot descartar que les petites oscil·lacions que 
s’observen per a la quantitat total de mots enumerats en castellà no siguen degudes a 
l’atzar (F2,179 = 0.5381, p = 0.5848).252 

En qualsevol cas, la hipòtesi tercera afirma que les diferències que s’han 
descobert han de ser independents d’altres variables, especialment del programa 
educatiu. Per a confirmar aquest extrem s’han separat els alumnes per grups segons el 
programa educatiu (alumnes del PIP bàsic, del PIP bilingüe i del PIL),253 i s’ha tornat a 
realitzar la mateixa prova d’anàlisi de la variància a cadascun dels grups d’alumnes. Es 

                                                 
251 Per les mateixes raons adduïdes en la nota 246 de manca d’homogeneïtat entre les variàncies, s’ha 

realitzat el càlcul de l’anàlisi de la variància sobre la variable transformada COEBIL_1. De tota manera, 
els resultats, que es poden consultar en la figura 7 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe, són 
idèntics als obtinguts si l’anàlisi de la variància es realitza sobre el Coeficient de Bilingüitat sense 
transformar (COEBILIN). 

252 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 7 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. 
253 No es tenen en compte els alumnes del PEV perquè, a diferència dels altres grups d’alumnes 

esmentats, són tots de primera llengua catalana. 
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gràfic 4 : relació entre la quantitat absoluta de mots que els alumnes 

han enumerat en català i en castellà i la primera llengua 
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poden comprovar els resultats en l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe (figura 8). 
Entre els alumnes del PIP bàsic es tornen a obtenir diferències en les mitjanes 
aritmètiques254 que són estadísticament significatives (F2,72 = 7.3186, p = 0.0013). La 
prova de Scheffé confirma les diferències entre el grup d’alumnes castellanoparlants del 
PIP i la resta d’alumnes d’aquest programa (grups bilingüe i catalanoparlant). En els 
alumnes del PIP bilingüe també s’han obtingut diferències importants entre les 
mitjanes,255 però l’anàlisi de la variància no permet confirmar, per molt poc, la 
significació estadística de les diferències (F2,29 = 3.2961, p = 0.0513). La causa és, 
segurament, la baixa quantitat d’alumnes (33) que hi ha en aquest grup. Per últim, en el 
PIL tornen a haver-hi diferències estadísticament significatives entre les mitjanes 
aritmètiques dels alumnes (F2,59 = 5.0685, p = 0.0093).256 La prova de Scheffé confirma 
l’existència de diferències significatives entre els alumnes de primera llengua castellana 
del PIL i els de primera llengua catalana del mateix programa. 

Com a conclusió, es pot afirmar que es confirmen tots els supòsits de la hipòtesi 
tercera, ja que hi ha diferències significatives en el Coeficient de Bilingüitat respecte de 
la primera llengua dels alumnes, independentment de quin siga el programa educatiu en 
què es troben matriculats.257 

La hipòtesi quarta preveu l’existència d’un major domini relatiu del català en la 
mesura que aquesta siga la llengua ambiental dels alumnes. El gràfic 5 mostra les 
relacions entre el Coeficient de Bilingüitat i la llengua que els alumnes diuen escoltar en 
el seu entorn. L’anàlisi de la variància (figura 10 de l’annex a la mesura de l’equilibri 
bilingüe) confirma la significació estadística de les diferències obtingudes entre les 
mitjanes dels grups (F2,182 = 16.0771, p < 0.0001), i la prova de Scheffé assenyala 

                                                 
254 Les mitjanes aritmètiques dels alumnes del PIP bàsic són : castellanoparlants : -0.3538 ; 

bilingües : -0.2460 ; catalanoparlants : -0.2231. 
255 Les mitjanes aritmètiques dels alumnes del PIP bilingüe són : castellanoparlants : -0.2686 ; 

bilingües : -0.2021 ; catalanoparlants : -0.1702. 
256 Les mitjanes aritmètiques dels alumnes del PIL són : castellanoparlants : -0.1488 ; bilingües : -0.0797 

; catalanoparlants : -0.0531. 
257 No s’han pogut demostrar aquestes diferències –encara que per un marge molt reduït– per al grup 

d’alumnes del PIP bilingüe. Però sí que es poden demostrar si en comptes de comparar en aquest grup els 
alumnes castellanoparlants, bilingües i catalanoparlants, cada grup per separat, es comparen els 
castellanoparlants amb el grup formant per la unió dels alumnes bilingües i els catalanoparlants. En aquest 
cas, l’anàlisi estadística (t de Student), sí que confirma la significació estadística de la diferència (t = 2.50, 
p = 0.018). Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 9 de l’annex a la mesura de l’equilibri 
bilingüe. 
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diferències significatives entre el grup que sent parlar sobretot castellà en el seu entorn i 
els altres dos grups. 

No resulten fàcils de controlar els efectes d’altres variables que puguen 
intervenir en aquest 
resultat. Ací s’ha utilitzat 
una estratègia simple que 
consisteix a aïllar grups 
d’alumnes segons la prime-
ra llengua i el programa 
educatiu i repetir amb ells 
la prova d’anàlisi de la 
variància. S’han seleccio-
nat quatre grups : els alum-
nes castellanoparlants ma-
triculats en el PIP bàsic, els 
alumnes bilingües o catalanoparlants del PIP bàsic, els alumnes de primera llengua 
castellana del PIL i els alumnes bilingües o catalanoparlants del PIL.258 Posteriorment, 
s’ha realitzat la mateixa prova d’anàlisi de la variància amb cadascun dels grups 
d’alumnes. Els resultats, si bé parcials, ajudaran a confirmar la influència de la llengua 
de l’entorn en la competència lingüística (figura 11 de l’annex a la mesura de l’equilibri 
bilingüe). 

En el grup d’alumnes castellanoparlants matriculats en el PIP es continuen 
obtenint diferències estadísticament significatives (F2,46 = 6.3995, p < 0.0035) entre les 
mitjanes del Coeficient de Bilingüitat segons la llengua de l’entorn, i les diferències entre 
els grups són les mateixes que s’han descobert anteriorment, ja que la prova de Scheffé 
torna a mostrar diferències entre els alumnes que senten sobretot el castellà en el seu 
entorn i els altres dos grups d’alumnes. Semblantment, en el grup d’alumnes 
castellanoparlants del PIL també hi ha diferències significatives en les mitjanes del 
Coeficient de Bilingüitat (F2,21 =  5.9908, p < 0.0087) segons la llengua ambiental, i la 
comparació de grups a posteriori assenyala diferències significatives entre el grup que 
sobretot sent parlar castellà i el grup que sent parlar igualment català i castellà en el seu 

                                                 
258 S’han seleccionat grups d’alumnes del PIP bàsic i del PIL perquè aquests programes educatius són els 

que tenen més alumnes en la mostra amb què s’ha treballat. La raó d’unir els alumnes bilingües amb els 
catalanoparlants és per a igualar mínimament la quantitat d’alumnes en cada grup. 
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gràfic 5 : relació entre el Coeficient de Bilingüitat i la llengua de 

l’entorn 
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entorn.259 Un resultat molt semblant s’obté en el grup d’alumnes bilingües i 
catalanoparlants del PIP bàsic, ja que el seu Coeficient de Bilingüitat també està 
relacionat amb la llengua de l’entorn (F2,23 = 4.7461 , p < 0.0188), i tornen a haver-hi 
diferències entre grups per als alumnes que senten parlar sobretot en castellà i els 
alumnes que afirmen sentir parlant castellà i català per igual.260 

Per últim, i a diferència dels resultats obtinguts en les anàlisis que s’acaben 
d’esmentar, l’anàlisi de la variància no mostra diferències significatives per als alumnes 
bilingües o catalanoparlants del PIL segons la llengua de l’entorn (F2,35 = 2.2613, 
p < 0.1192 ). Aquests resultat poden interpretar-se com que la llengua de l’entorn 
influeix els alumnes castellanoparlants en tots els casos, però només influeix els alumnes 
bilingües o catalanoparlants si es troben matriculats en programes educatius 
monolingües. Per tant, un entorn lingüístic on se senta parlar català sembla ser necessari 
per al desplegament de la competència lingüística dels alumnes de primera llengua 
castellana i dels alumnes bilingües o catalanoparlants matriculats en programes 
educatius monolingües. Per contra, els alumnes bilingües o catalanoparlants matriculats 
en programes educatius bilingües tenen un índex semblant de predomini lingüístic, 
independentment de la llengua preponderant en l’ambient on viuen. Aquest resultat 
indica que per a aquests alumnes el programa educatiu és suficient per a assegurar un 
bon domini de la llengua catalana. 

La hipòtesi cinquena afirma que el castellà hauria de ser la llengua dominant per 
a tots els grups d’alumnes, ja que es tracta de la llengua socialment dominant i, a més, es 
tracta d’una comarca on la llengua catalana presenta una vitalitat lingüística molt baixa. 
De fet, molts dels resultats que ja s’han comentat confirmen aquest pronòstic. El gràfic 6 
ho mostra amb gran claredat. S’hi pot veure l’efecte combinat del programa educatiu i 
de la primera llengua en el Coeficient de Bilingüitat. En primer lloc, es comprova que es 
confirma el pronòstic de la hipòtesi cinquena, ja que la mitjana aritmètica del Coeficient 
de Bilingüitat té valors negatius per a tots els grups d’alumnes segons les combinacions 
de programa educatiu i primera llengua, cosa que confirma el predomini lingüístic del 
castellà en tots els grups d’alumnes de 8è de EGB o 2n d’ESO. S’hi observa també com 
hi ha un major acostament a l’equilibri lingüístic en la mesura que el català té una major 

                                                 
259 El grup que afirma sentir només català presenta un resultat anòmal, però està format només per 2 

individus. 
260 I una altra vegada hi ha un grup de 2 alumnes que diuen escoltar sobretot català i que presenten un 

resultat anòmal. 
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presència en el programa educatiu i en la mesura que els alumnes han aprés aquesta 
llengua en l’àmbit familiar. L’anàlisi de la variància (figura 12 de l’annex a la mesura de 
l’equilibri bilingüe) 
confirma que les 
diferències que hi ha en el 
gràfic són estadísticament 
significatives 
(F9,173 = 23.6195, 
p < 0.0001).261 La 
comparació a posteriori 
segons el procediment de 
Scheffé permet confirmar 
diferències significatives 
entre els grups següents :  

a) els alumnes castellanoparlants del PIP bàsic i tots els grups d’alumnes 
escolaritzats en el PIL i en el PEV ;  
b) els alumnes castellanoparlants del PIP bilingüe i : els alumnes bilingües i 
catalanoparlants del PIL i els alumnes del PEV ;  
c) els alumnes bilingües del PIP bàsic i : els alumnes bilingües i catalanoparlants 
del PIL i els alumnes del PEV ;  
d) els alumnes bilingües del PIP bilingüe i els alumnes catalanoparlants del PIL. 

El gràfic 6 també serveix per a valorar el grau de compliment de la darrera de les 
hipòtesis, que pronosticava que els únics alumnes que s’aproparien a l’equilibri bilingüe 
serien els de primera llengua catalana escolaritzats en els programes educatius bilingües 
(PIL i PEV). En efecte, aquests dos grups d’alumnes mostren un valor mitjà del 
Coeficient de Bilingüitat molt semblant i més proper a l’equilibri que el de la resta de 

                                                 
261 S’ha tornat a utilitzar la variable COEBIL_1, calculada a partir de la transformació del Coeficient de 

Bilingüitat, per a evitar el problema de la manca d’homogeneïtat de les variàncies (supra, pàgina 197, nota 
246). En la figura 12 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe hi ha els resultats de l’anàlisi de la 
variància realitzat amb la variable original (COEBILIN) i amb la variable transformada (COEBIL_1), 
perquè puguen ser comparats. Així mateix, per a realitzar l’anàlisi de la variància i poder realitzar 
posteriorment la comparació a posteriori dels grups, s’han combinat les variables programa educatiu i 
primera llengua en una nova variable anomenada Grup Lingüístic i Programa Educatiu (GLPE). L’anàlisi 
de la variància de més d’un factor permet confirmar la relació de la primera llengua i del programa 
educatiu amb el Coeficient de Bilingüitat, però no permet realitzar posteriorment la comparació múltiple de 
grups. 
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gràfic 6 : relació entre el Coeficient de Bilingüitat, el programa 

educatiu i la primera llengua 
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grups.262 De tota manera l’apreciació de quin és el valor a partir del qual es pot dir que 
comença un cert equilibri bilingüe és molt relativa, però si es considera que els alumnes 
catalanoparlants del PIL i del PEV s’apropen a aquest equilibri, cosa que pensem que sí 
que es pot deduir de l’anàlisi del gràfic, no es pot deixar d’afirmar el mateix del grup 
d’alumnes bilingües del PIL, que presenten un valor mitjà del Coeficient de Bilingüitat 
molt semblant. Per tant, ens decantem per corregir la darrera hipòtesi i afirmar que els 
únics alumnes que s’apropen a l’equilibri bilingüe són els alumnes catalanoparlants i 
bilingües precoços escolaritzats en els programes educatius bilingües. 

L’anàlisi del gràfic 6 també permet fer algunes apreciacions importants respecte 
dels alumnes del Programa d’Immersió Lingüística. Com s’hi pot veure, els alumnes de 
primera llengua castellana d’aquest programa presenten un equilibri lingüístic menys 
esbiaixat cap al castellà que qualsevol dels grups d’alumnes del PIP bàsic i del PIP 
bilingüe, incloent-hi els alumnes catalanoparlants d’aquests programes. Aquesta 
apreciació permet valorar com a molt positiu el grau d’acompliment de l’objectiu del 
PIL  –que els alumnes arriben a ser bilingües–, i permet afirmar que els programes 
educatius bilingües, el PIL i el PEV, són els únics que permeten aconseguir el precepte 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià segons el qual tots els alumnes del País 
Valencià, independentment de quina haja estat la seua llengua habitual en començar 
l’escolarització, han d’estar capacitats per a utilitzar el català en igualtat amb el castellà 
en acabar l’ensenyament obligatori.263 

 

 

 

 

 

                                                 
262 Els valors de les mitjanes dels Coeficients de Bilingüitat dels alumnes de primera llengua catalana 

són -0.0531 per al PIL i -0.0621 per al PEV. L’únic grup que es troba relativament a prop seria el dels 
alumnes bilingües del PIL (-0.0797), ja que la resta de grups ja es troben a una distància apreciable (el 
següent més proper són els alumnes de primera llengua castellana del PIL, que presenten una mitjana de 
-0.1488). 

263 Supra, pàg. 158. Cal destacar que aquesta conclusió és semblant a l’obtinguda per Bel, Serra i Vila 
(1993), supra, pàg. 172. 



La mesura de l’equilibri bilingüe   Pàg. 206 
 

4.5 Anàlisi quantitativa de la interferència lingüística 

S’ha vist en l’apartat 4.3, dedicat a la validació del Coeficient de Bilingüitat, que 
el Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català serveix també com a indicador 
del predomini lingüístic, encara que la nostra conclusió és que per a aquest ús és 
preferible utilitzar el Coeficient de Bilingüitat ja que és un índex més exacte. Per contra, 
el Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà no servia com a instrument de 
mesura de l’equilibri lingüístic. 

La interferència lingüística és una de les conseqüències del contacte de llengües, 
i un dels mecanismes fonamentals del canvi lingüístic (Weinreich, 1996  ; Payrató, 
1985 ; Sala, 1998, etc.).264 En aquest apartat es farà referència únicament a la 
interferència lèxica i des d’un punt de vista exclusivament quantitatiu, tot analitzant la 
relació entre la interferència lingüística –del castellà al català i a l’inrevés–, i altres 
variables socials i lingüístiques rellevants, especialment amb aquelles que són l’eix 
d’aquest estudi : el programa educatiu i la primera llengua dels alumnes. 

El fet que el castellà siga la llengua dominant en una situació diglòssica de 
contacte de llengües propicia que la pressió que exerceix aquesta llengua sobre el català 
siga molt més gran que no la que el català exerceix sobre el castellà. La baixa vitalitat 
lingüística del català a la comarca de l’Alacantí és un factor que segurament agreuja 
aquesta situació asimètrica. Deu recordar-se que quan s’ha analitzat la validesa del 
Coeficient de Bilingüitat s’han vist dades que apuntaven en aqueix sentit. També 
existeixen, òbviament, les interferències del català en el castellà, que tenen, però, una 
intensitat molt menor. Aquesta asimetria de la interferència lingüística que es dóna entre 
llengües d’estatus diferent forma part de l’experiència habitual dels bilingües, i ha estat 
descrita per Baetens :  

[...] la majoria de bilingües manifesten un tipus d’interferència unidireccional de 
la llengua més dominant a la menys dominant. Malgrat que la interferència pot 
ser bidireccional, sobretot si és lèxica, sol tenir una incidència més gran en una 
de les dues llengües en joc que en l’altra (Baetens, 1989 : 144). 

                                                 
264 La interferència lingüística, tal com ens comenta el Dr. Josep Martines, no és sols una simple 

conseqüència del contacte de llengües, sinó que pot arribar a ser la manifestació lingüística superficial 
d’un canvi cognitiu profund de la manera de veure i d’interpretar el món, d’un canvi de cultura, en 
definitiva. 
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L’existència de diferents tipus d’interferència ha estat explicada per diversos 
autors (Weinreich, 1996 : 49-51 ; Payrató, 1985 : 59). Així, Weinreich explica les 
diferències existents entre les interferències en la parla i les interferències en la llengua. 
Les primeres serien aquelles que “apareixen una vegada i un altra en els enunciats del 
parlant bilingüe com a resultat del seu coneixement personal de l’altra llengua”. En 
canvi, en la llengua “trobem fenòmens d’interferència que, tot apareixent freqüentment 
en la parla dels bilingües, han esdevingut habituals i estables. El seu ús ja no depén del 
bilingüisme”. L’autor compara les interferències en la parla amb “l’arena que s’endú un 
rierol”, mentre que les interferències en la llengua serien “l’arena sedimentada que es 
diposita al fons d’un llac” (Weinreich, 1996 : 49). 

Payrató (1985) identifica la interferència en sentit estricte amb la interferència 
en la parla. Per a aquest autor, la interferència està formada pels trets o elements 
lingüístics que pertanyen a un altre sistema i que són utilitzats pels parlants bilingües. No 
es donen en els parlants monolingües i no són acceptats per la normativa lingüística. No 
serien, per tant, interferències stricto sensu, els “elements també de procedència externa 
al sistema i d’ús generalitzat entre els parlants, però no acceptats per la normativa de la 
comunitat”. En posa com a exemples l’ús en català de formes com ara tenir que, donar-
se compte, etc. L’ús d’aquests elements pels parlants monolingües seria un bon punt de 
referència per a diferenciar aquest fenomen de l’anterior. Mentre que el primer fenomen 
descrit es correspondria amb la interferència en la parla, el segon seria un dels casos 
possibles d’interferència en la llengua, juntament amb els elements procedents d’altres 
llengües adaptats per una llengua al llarg de la seua història. Les interferències en la 
llengua es correspondrien amb el fenomen que Mackey anomena integració (Payrató, 
1985 : 59 ; Mackey, 1976 : 312-313). 

La correcció dels tests d’enumeració lèxica ha mostrat que les interferències 
lèxiques del castellà en el català es poden classificar en dos grans grups. D’una banda, hi 
ha les interferències que són habituals en el català parlat a la comarca de l’Alacantí, i 
que no sempre són identificades com a interferències per la població escolar. De l’altra 
banda, hi ha les interferències que són degudes a lapsus o a mancances en la 
competència lèxica dels alumnes, i que no són habituals en el català parlat a la comarca. 
Aquesta falta de competència provoca la utilització de mots castellans per a referents 
que en català tenen una denominació diferent que els és desconeguda. Mentre que el 
primer tipus d’interferència, que es correspondria a interferències en la llengua, és 
habitual entre tots els grups d’alumnes, el segon tipus es correspon amb les 
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interferències en la parla, i apareix amb major freqüència entre els alumnes amb menor 
competència lingüística en català. Per tant, no sols hi ha diferències quantitatives entre 
les interferències lingüístiques, sinó que també les diferències són d’ordre qualitatiu. 

Tot seguit es revisaran alguns treballs significatius pel que fa a l’estudi 
quantitatiu de la interferència en l’àmbit de la llengua catalana. L’estudi de Bastardas 
(1986) mostra els desequilibris existents entre els immigrants de segona generació de 
Vilafranca del Penedès i els subjectes de primera llengua catalana. Mentre que els 
primers presenten un percentatge global d’interferències del castellà en el català del 
13.7%, el percentatge d’interferències del grup catalanoparlant baixa al 5%. Les 
interferències del català en el castellà tenen una intensitat molt inferior : només el 2% en 
el grup de subjectes catalanoparlants i del 0.7% en els individus de segona generació 
immigrant (Bastardas, 1986 : 52-53). L’anàlisi d’aquests resultats posava de manifest 
que el grau d’interferències del castellà en el català presentava una correlació negativa i 
estadísticament significativa amb l’exposició espectadora i menys intensa amb 
l’exposició interpel·lant o amb el comportament lingüístic (Bastardas, 1986 : 64-66). Un 
altre aspecte interessant és que en el grup immigrant el grau d’interferències del castellà 
en el català descendia a mesura que augmentava l’edat, des d’un 17% en l’edat de 9 a 
10 anys fins a un 8% en els adolescents (Bastardas, 1986 : 52-53). 

Boix (1991) va analitzar les relacions entre els elements contextuals (exposició 
espectadora i exposició interpel·lant) i els diferents coeficients d’interferències. Pel que 
fa al nombre d’interferències del català en el castellà va descobrir que és bastant similar 
entre els diversos grups de joves i només és lleument significatiu (p = 0.05). Així, els 
joves que viuen en barris on senten parlar sobretot en català presenten un Coeficient 
d’Interferències del Català en el Castellà una mica superior, els que viuen a zones on 
senten ambdues llengües presenten un Coeficient d’Interferències intermedi, i els joves 
que senten parlar sobretot en castellà al barri no presenten cap interferència del català 
en el castellà. Les interferències del castellà en el català són més freqüents que les del 
català en el castellà, amb diferències que presenten un grau de significació estadística 
molt superior (p = 0.001). Aquestes interferències estan distribuïdes d’una manera 
contrària : els joves que senten parlar sobretot en català al lloc de residència presenten 
un grau d’interferències menor, els que viuen en un context bilingüe presenten un grau 
d’interferències del castellà en el català lleugerament superior, i els joves de les zones 
més castellanoparlants presenten un coeficient d’interferències del castellà en el català 
que triplica el del primer grup (Boix, 1991 : 234-235). 
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No hi ha molts estudis sociolingüístics que facen referència a la interferència 
lèxica al País Valencià. Gómez Molina (1986) va analitzar la interferència lingüística del 
castellà en el català (que anomena direcció retroactiva) i del català en el castellà 
(direcció proactiva) en el seu estudi sociolingüístic de la comunitat de parla de Sagunt. 
Pel que fa a la interferència del català en el castellà destaca que presenta un índex molt 
reduït, i que són els parlants de primera llengua catalana marcats pels trets de 
l’analfabetisme, d’edat superior als 65 anys i de classe social baixa els que produeixen 
més interferències en aquest sentit. En canvi, els grups socials que presenten un nivell 
màxim d’estudis i que pertanyen a les classes socials alta i mitjana-alta no produeixen 
interferències en sentit proactiu (Gómez Molina, 1986 : 163). Les interferències del 
castellà en el català presenten uns índexs notablement superiors a les interferències del 
català en el castellà. Els grups socials que produeixen una major quantitat 
d’interferències retroactives són els individus de classe social baixa i amb un menor 
nivell d’estudis (analfabets o primaris incomplets), mentre que els individus de classe 
social alta i estudis mitjans o superiors són els que produeixen menys interferències en 
aquest sentit (1986 : 167). 

El treball de Carda (1990) resulta molt interessant perquè pren com a objecte 
d’anàlisi la llengua dels jóvens, ja que es va realitzar sobre una mostra de 24 subjectes 
d’entre 12 i 17 anys residents a Vila-Real. A partir de les respostes a un qüestionari de 
caire dialectològic, l’estudi de Carda descriu un percentatge global d’un 33.1% 
d’interferències lèxiques del castellà en el català en els jóvens estudiats. L’anàlisi que fa 
l’autora de les relacions entre el fenomen de la interferència lingüística i altres variables 
de caràcter lingüístic i social indica que hi ha factors que es relacionen amb la quantitat 
d’interferències realitzades : l’edat i el coneixement de la llengua (a major edat i millor 
coneixement de la llengua, menor percentatge d’interferències), el sexe (les xiques fan 
menys interferències que els xics), la major o menor presència del català com a llengua 
de l’entorn, que va aparellada amb el nivell socioeconòmic (els joves que viuen a la zona 
més catalanoparlant del poble, on viu la gent de nivell socioeconòmic mitjà o mitjà-alt 
fan menys interferències) i l’origen lingüístic (la major presència familiar del castellà 
implica un major percentatge d’interferències) (Carda, 1990 : 52-61). 
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Un altre treball que també es basa en una enquesta d’origen dialectològic 
realitzada en una situació formal és el de Brotons (1993). Aquest autor mostra també un 
percentatge d’interferència molt elevat del castellà en el català entre els escolars 
catalanoparlants de Petrer que feien 8è de EGB al curs 91-92. D’un total de 110 mots 
susceptibles d’interferència en el parlar d’aquella població, els alumnes van realitzar 
globalment un 46% d’interferències. S’ha de tenir en compte, però, que es tractava 
d’una mostra reduïda d’escolars (16) que només havien cursat en català l’assignatura de 
llengua, és a dir, equivaldrien al programa educatiu del PIP bàsic (Brotons, 1993 : 264). 

 L’últim treball que es ressenya que estudia el fenomen de la interferència al País 
Valencià és el de Blas Arroyo (1993). Aquest autor analitza la interferència sintàctica 
del català en el castellà en el districte valencià de Campanar. Les conclusions d’aquest 
treball indiquen que el fenomen de la interferència en la direcció del català al castellà 
existeix i té una certa importància, sempre que es done la condició d’un contacte estable 
entre ambdues llengües. Aquest fenomen afecta sobretot les variables lingüístiques 
convergents, és a dir, aquells trets sintàctics que suposen tendències de desplegament 
semblants entre les dues llengües en contacte. D’entre les variables que es relacionen 
amb la interferència sintàctica del català en el castellà destaquen les que determinen la 
valencianitat dels parlants (primera llengua, llengua habitual i origen), que afavoreixen 
la interferència, i els factors educacional i socioeconòmic, que limiten l’aparició del 
fenomen (Blas Arroyo, 1993 : 157-165). 

Els resultats que s’acaben de comentar són coincidents en termes generals amb 
els d’estudis realitzats en altres contextos similars. Ressenyarem només l’interessant 
estudi de Poplack, Sankoff i Miller (1988) realitzat a partir de dades obtingudes de la 
conversació informal de 120 habitants francòfons265 de cinc barris diferents de la regió 
canadenca de Ottawa-Hull, zona fronterera amb el Quebec on es troba situada la capital 
de l’estat. Cadascun d’aquests barris es caracteritzava per una composició social 
diferenciada i per un percentatge diferent d’habitants de primera llengua francesa o 
anglesa.266 D’entre els diversos temes estudiats en l’article de Poplack, Sankoff i Miller, 
                                                 

265 Un dels aspectes metodològics més interessants d’aquest treball és que les dades lingüístiques es van 
enregistrar a partir de la parla habitual en situacions informals de la vida quotidiana. Era, a més, un corpus 
molt important, amb un total de més de 20 000 mostres de 2183 paraules diferents que eren interferències 
(Poplack & Sankoff & Miller, 1988 : 49, 57) 

266 Els barris de West End, Basse-Ville i Vanier es troben a Ottawa, en la regió d’Ontàrio, mentre que 
Vieux Hull i Mont Bleu són a Hull, en el Quebec. West End era l’únic barri de l’estudi amb un percentatge 
de residents anglòfons lleugerament superior al de francòfons. La resta de barris eren bàsicament 
francòfons, amb minories anglòfones de importància diferent (Poplack & Sankoff & Miller, 1988 : 51). 
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interessa especialment l’anàlisi de les relacions entre els diferents índexs que mesuraven 
la interferència i les diferents variables socials.267 

En definitiva, aquestes dades mostren que la classe social és la variable que més 
contribueix a explicar els percentatges d’interferències, tant sobre el total de mots com 
sobre el total de mots diferents : els subjectes de classe treballadora superen els de classe 
mitjana. El context també té un efecte important per a explicar els percentatges 
d’interferències, amb índexs inferiors als contextos més francòfons (Hull). Pel que fa als 
tipus d’interferència, el context és la variable que millor explica les diferències : els 
contextos menys francòfons (Ottawa) es caracteritzen per majors percentatges 
d’interferències en la parla, i proporcions menors d’interferències en la llengua. El sexe 
és també una variable que contribueix a explicar les interferències, però només a la zona 
més francòfona. Les dones de Hull empren els préstecs lingüístics amb una menor 
freqüència global, utilitzen menys préstecs diferents, menys préstecs ocasionals i més 
préstecs establerts que no els hòmens. La resta de variables socials estudiades (edat i 
competència lingüística en anglés) presentaven relacions petites sobretot amb els models 
d’interferència (Poplack & Sankoff & Miller, 1988 : 76). 

 Vistos els resultats de la investigació quantitativa sobre la interferència 
lingüística, es poden formular algunes hipòtesis : 268 

 

 

 

                                                 
267 S’hi utilitzen bàsicament quatre tipus d’índexs, classificats en dos grups : a) Percentatges 

d’interferències (rates) : a.1.) percentatge d’interferències sobre el total de mots (token rates) ; a.2) 
percentatge d’interferències sobre el total de mots diferents (type rates) ; b) Models d’interferència 
(patterns) : b.1) percentatge d’interferències momentànies, és a dir, en la parla (nonce loanwords) ; b.2) 
percentatge d’interferències establertes, és a dir, en la llengua (widespread loanwords) (Poplack & Sankoff 
& Miller : 57). 

268 A continuació de cada hipòtesi se citen entre parèntesis els estudis en què es basa. Les hipòtesis que 
no incorporen cap citació les hem formulades sense que hi haja cap antecedent que coneguem. La majoria 
dels estudis citats es van realitzar en unes condicions molt diferents del nostre, i per això el que fem és 
extrapolar els resultats d’aquells treballs i comprovar si també es confirmen en un context diferent. Així, 
per exemple, el treball de Carda (1990) assenyala que el jóvens fan menys interferències del castellà en el 
català en la mesura que tenen un millor coneixement d’aquesta llengua. Nosaltres interpretem que els 
alumnes que assisteixen a programes educatius bilingües tindran normalment un millor coneixement del 
català, i per això realitzaran menys interferències del castellà en el català. 
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a) Pel que fa a la comparació entre els percentatges d’interferències del castellà 
en el català i del català en el castellà :  

a.1) El percentatge d’interferències del castellà en el català serà molt superior al 
percentatge d’interferències del català en el castellà, perquè aquesta és la llengua 
socialment dominant (Bastardas, 1986 ; Gómez Molina, 1986).  

b) Pel que fa a les interferències del castellà en el català : 

b.1) El percentatge d’interferències del castellà en el català serà menor en la 
mesura que els alumnes estiguen escolaritzats en programes educatius que utilitzen el 
català com a llengua vehicular d’aprenentatge (Carda, 1990). 

b.2) El percentatge d’interferències del castellà en el català serà menor en la 
mesura que siga aquesta la primera llengua dels alumnes (Bastardas, 1996 ; Carda, 
1990). 

b.3) Els alumnes d’un nivell socioeconòmic superior tindran un percentatge 
d’interferències del castellà en el català menor que la resta d’alumnes (Gómez Molina, 
1986 ; Poplack & Sankoff & Miller, 1988 ; Carda, 1990). 

b.4) Les xiques faran menys interferències del castellà en el català que els xics 
(Poplack & Sankoff & Miller, 1988 ; Carda, 1990). 

c) Pel que fa a les interferències del català en el castellà : 

c.1) El percentatge d’interferències del català en el castellà serà major en la 
mesura que els alumnes estiguen escolaritzats en programes educatius que utilitzen el 
català com a llengua vehicular d’aprenentatge. 

c.2) El percentatge d’interferències del català en el castellà serà major en la 
mesura que el català siga la primera llengua dels alumnes (Bastardas, 1986). 

c.3) Els alumnes d’un nivell socioeconòmic superior realitzaran un percentatge 
d’interferències del català en el castellà menor que la resta d’alumnes (Gómez Molina, 
1986 ; Blas Arroyo, 1993). 

c.4) Les xiques faran menys interferències del català en el castellà que els xics. 
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4.5.1 Comparació entre els percentatges d’interferències del castellà en el 
català i del català en el castellà 

El gràfic 7 mostra les enormes diferències que hi ha entre les mitjanes del 
percentatge d’interferències del castellà en el català i del català en el castellà. Mentre 
que només hi ha un 0.69% 
d’interferències del català 
en el castellà, les interfe-
rències des de la llengua 
dominant a la minoritzada 
arriben fins al 17.89%. No 
cal dir que aquestes dife-
rències són estadísti-
cament significatives (p < 
0.001).269 Per tant, i com 
era previsible, es 
confirmen els pronòstics 
de la hipòtesi primera (a.1).  

El percentatge d’interferències del castellà en el català que s’ha obtingut és molt 
inferior al descrit per Brotons (46%) o Carda (33.1%). S’ha de tenir present, però, la 
metodologia diferent emprada en la realització de la prova : mentre que aquells autors 
van enquestar oralment els alumnes sobre el coneixement de determinats mots, nosaltres 
els vam demanar que fessen llistes escrites de mots. És evident que en el nostre cas els 
alumnes tenien més possibilitat d’evitar l’ús dels mots desconeguts per a ells. A més, l’ús 
de la llengua escrita permet més temps per a la reflexió. Per tant, els resultats dels 
treballs de Brotons i de Carda no són directament comparables als nostres (Carda, 
1990 : 52-53 ; Brotons, 1993 : 264).  

A l’hora de valorar la intensitat de les interferències s’han de tenir també en 
compte un parell d’aspectes. Primer, que el substantiu, –i en les proves d’enumeració 
lèxica es demanava l’elaboració de llistes de substantius–, és la categoria gramatical que 
presenta més interferències, cosa que segurament és deguda a la combinació de dos 
fets : a) els substantius estan menys integrants estructuralment en el discurs que altres 

                                                 
269 Es pot consultar l’anàlisi estadística (prova t de Student per a mostres relacionades) en la figura 13 

de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. 
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categories gramaticals, la qual cosa facilita el canvi ; b) els substantius són les formes 
amb més contingut lexical (Poplack & Sankoff & Miller, 1988 : 64-65 ; Van Hout & 
Muysken, 1994 : 41-42, 58-60).270 Segon, que dins dels substantius els camps semàntics 
del menjar i la beguda, i dels vestits i la moda, que són precisament els que es 
demanaven en la nostra prova, es troben segurament entre els que presenten índexs 
superiors d’interferències (Poplack & Sankoff & Miller, 1988 : 60).  

4.5.2 Les interferències del castellà en el català 

La segona hipòtesi (b.1) preveu que hi haurà un percentatge menor d’interfe-
rències del castellà en el català en la mesura que els alumnes estiguen escolaritzats en 
programes educatius que utilitzen el català com a llengua vehicular de l’aprenentatge. El 
gràfic 8 mostra la relació 
existent entre el Coeficient 
d’Interferències del Caste-
llà en el Català i els pro-
grames educatius en què es 
troben matriculats els 
alumnes. S’hi observa amb 
claredat la diferència 
existent entre els alumnes 
del PIP, amb mitjanes de 
23.42% en el PIP bàsic i de 
20.86% en el PIP bilingüe, 
i les mitjanes dels alumnes dels programes educatius bilingües (10.64% en el PIL i 
12.91% en el PEV). L’anàlisi de la variància confirma que les diferències obtingudes 
són estadísticament significatives (F3,179 = 31.2587, p < 0.0001). La comparació a 
posteriori segons el procediment de Scheffé confirma que existeixen diferències entre 
els alumnes dels dos grups del PIP i els alumnes del PIL i del PEV. Per contra, les 
diferències que hi ha entre els alumnes dels dos tipus de PIP entre si, i les diferències 

                                                 
270 Després d’analitzar mitjançant tècniques estadístiques d’anàlisi de dades els préstecs del castellà al 

quítxua de Bolívia, Van Hout i Musyken arriben a la conclusió que les categories nominals sense funció 
estructural en el discurs –com ara els substantius– són els elements que són manllevats més fàcilment. En el 
cas del substantitu conflueixen tota una sèrie de factors que afavoreixen la manllevabilitat : la menor 
integració en paradigmes tancats, la manca de flexió en la llengua donant i el fet de no ser un element 
perifèric en el discurs (1994 : 60). 
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existents entre el PIL i el PEV, no són estadísticament significatives.271 Per tant, hem de 
concloure que les prediccions de la hipòtesi segona sí que es compleixen. 

El pronòstic de la tercera hipòtesi (b.2) és que hi haurà un menor percentatge 
d’interferències del castellà en el català en la mesura que siga aquesta la primera llengua 
dels alumnes. El gràfic 9 mostra les relacions entre aquestes variables. S’hi observa una 
diferència apreciable entre 
la mitjana del percentatge 
d’interferències dels alum-
nes de primera llengua cas-
tellana (21.91%) i les mit-
janes dels percentatges 
d’interferències dels alum-
nes bilingües (15.33%) i de 
primera llengua catalana 
(12.91%). Les diferències 
entre aquests dos grups 
són, en canvi, de menor 
entitat. L’anàlisi de la variància permet comprovar que les diferències que s’observen 
són estadísticament significatives (F2,180 = 12.6838, p < 0.0001).272 Així mateix, les com-
paracions múltiples a posteriori confirmen que són significatives les diferències entre els 
alumnes de primera llengua castellana i els altres dos grups d’alumnes, però la diferència 
de menor entitat que s’observen entre els alumnes bilingües precoços i els de primera 
llengua catalana no ho són. Per tant, són certes les previsions de la hipòtesi tercera. 

                                                 
271 Les variàncies del Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català no són homogènies respecte 

del programa educatiu. Per això, s’ha transformat la distribució tot calculant-ne el logaritme natural. La 
nova variable s’anomena IN_CAT_1. Aquesta transformació permet demostrar els supòsits d’homogeneïtat 
de les variàncies (Test de Levene  = 2.6295, p = 0.052) i de normalitat de la distribució (Kolmogorov - 
Smirnov - Lilliefors = 0.1149, p > 0.2000). Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en 
la figura 14 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe (s’ofereix l’anàlisi de la variància sobre el 
Coeficient d’Interferències en el Català sense transformar i sobre la mateixa variable transformada). 

272 Una altra vegada les variàncies del Coeficient d’Interferències del Castellà en el Català no són 
homogènies respecte de la variable primera llengua. Per això, s’ha utilitzat la variable transformada 
IN_CAT_1 (supra, nota 271) que permet demostrar els supòsits de normalitat (Kolmogorov - Smirnov - 
Lilliefors = 0.1347, p = 0.0650) i homocedasticitat (Test de Levene  = 0.0142, p = 0.9869). En la figura 15 
de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe s’ofereixen els resultats de l’anàlisi de la variància per a la 
variable sense transformar (INTERCAT) i transformada (IN_CAT_1). Com s’hi pot comprovar, els 
resultats són idèntics. 
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Les hipòtesis quarta (b.3) i vuitena (c.3) fan referència a les relacions entre la va-
riable classe social i els Coeficients d’Interferències del Castellà en el Català i del Català 
en el Castellà. Totes dues hipòtesis pronostiquen que els percentatges d’interferències 
seran més reduïts en els alumnes de les classes socials més altes, que impliquen un millor 
nivell d’estudis i d’ocupació dels pares. En aquest apartat s’analitzarà la relació entre les 
interferències del castellà 
en el català i la classe so-
cial (hipòtesi b.3). Com es 
pot veure al gràfic 10, hi ha 
una clara tendència a la 
disminució de les interfe-
rències del castellà en el 
català en la mesura que mi-
llora la classe social. L’a-
nàlisi estadística confirma 
que les diferències són 
significatives (F3,181 = 
4.7796, p = 0.0031),273 i l’anàlisi entre els grups a posteriori (Scheffé) mostra diferèn-
cies significatives (p < 0.05) entre el grup de classe treballadora i el grup de les classes 
mitjana alta i alta.  

No es pot oblidar, però, que la variable classe social està molt relacionada amb el 
programa educatiu, de manera que aquesta darrera variable podria estar influint d’una 
manera emmascarada en els resultats. Per això, s’ha tornat a repetir l’anàlisi controlant 
la possible intervenció d’altres variables. L’estratègia que s’ha seguit consisteix a 
seleccionar els alumnes dels programes educatius bilingües (PIL i PEV) que tinguen, a   

                                                 
273 Es poden consultar els resultats de la prova d’anàlisi de la variància en la figura 18 de l’annex a la 

mesura de l’equilibri bilingüe. Les mitjanes de cada grup són : 21.1440 per a la classe treballadora, 
18.5584 per a la classe mitjana baixa, 15.2481 per a la classe mitjana i 11.4384 per a les classes mitjana 
alta i alta. 
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mes, un bon domini del català,274 i repetir l’anàlisi de la variància. Els resultats es poden 
consultar al gràfic 11. S’hi 
observa una diferència 
apreciable entre els per-
centatges d’interferències 
del castellà en el català 
dels alumnes del PIL i del 
PEV amb un bon domini 
de la llengua catalana de 
les classes treballadora, 
mitjana baixa i mitjana i els 
alumnes de classe mitjana-
alta i alta que compleixen 
les mateixes condicions. 

Les diferències són confirmades per l’anàlisi estadística (F3,37 = 3.1244, p = 0.0373).275 
En canvi, si se seleccionen els alumnes de primera llengua castellana matriculats al PIP, 
no es pot demostrar que hi haja diferències del percentatge d’interferències del castellà 
en el català segons la classe social (F3,103 = 0.7387 ; p = 0.5313).276 Per tant, pel que fa 
als supòsits de la hipòtesi quarta (b.3) sembla que es pot demostrar, com a mínim, la 
relació existent entre la menor quantitat d’interferències del castellà en el català en la 
mesura que millora la classe social per als alumnes dels programes educatius bilingües. 

 

 

                                                 
274 Per a controlar el domini del català s’han seleccionat només els alumnes que tenen un percentil en el 

Coeficient de Bilingüitat igual o superior a 75. 
275 Les mitjanes aritmètiques són : classe treballadora : 9.8680 ; classe mitjana baixa : 10.7801 ; classe 

mitjana : 11.4540 ; classes mitjana alta i alta : 5.5555. Es poden consultar els resultats de l’anàlisi de la 
variància en la figura 19 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. 

276 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi de la variància en la figura 19 de l’annex a la mesura de 
l’equilibri bilingüe. 
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Les hipòtesis cinquena (b.4) i novena (c.4) fan referència a la relació entre el 
sexe i els percentatges d’interferències del castellà en el català i del català en el castellà. 
S’hi afirma que les xiques 
faran menys interferències 
que els xics, cosa que 
possiblement implica una 
major sensibilitat envers 
l’ús correcte de la llengua. 
En aquest apartat es 
comprovarà si es 
confirmen els supòsits de la 
hipòtesi cinquena. El gràfic 
12 mostra la relació entre 
el percentatge 
d’interferències del castellà en el català i el sexe. S’hi pot comprovar que les xiques, 
conforme preveia la nostra hipòtesi, presenten un percentatge menor d’interferències, 
però l’anàlisi estadística no permet concloure que aquestes diferències no són degudes a 
l’atzar (t = 0.87, p =  0.384).277 Per tant, encara que sí que s’aprecia la tendència 
esmentada al treball de Carda (1990 : 57-58), no es pot confirmar en principi que el sexe 
estiga relacionat amb un menor percentatge d’interferències del castellà en el català. Ara 
bé, si se seleccionen només els alumnes del PIP en les seues dues varietats, s’observa 
que les diferències del Coeficient d’Interferències en el Català segons el sexe sí que són 
significatives (t = 2.86, p = 0.005).278 Per tant, s’arriba a la conclusió que hi ha un major 
percentatge d’interferències del castellà en el català en els xics que no en les xiques del 
PIP, però la major formació lingüística dels programes educatius bilingües tendeix a 
diluir aquestes diferències. 

                                                 
277 Les mitjanes d’interferències són 19.3755 per als xics i 16.6163 per a les xiques. Es pot consultar 

l’anàlisi estadística (prova t de Student) en la figura 21 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. Com 
que el Coeficient d’Interferències en el Català (INTERCAT) no segueix una distribució normal respecte de 
la variable sexe, s’ha utilitzat la variable transformada IN_CAT_ 1 (supra, pàg. 215, nota, 271), que sí 
segueix una distribució normal (Kolmogorov - Smirnov - Lilliefors = 0.0660, p > 0.2000).  

278 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 22 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. Les 
mitjanes d’interferències són 25.7490 per als xics i 20.1501 per a les xiques. 
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gràfic 12 : relació entre el percentatge d’interferències del castellà en 

el català i el sexe. 
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4.5.3 Les interferències del català en el castellà 

La hipòtesi sisena (c.1) afirma que hi haurà un major percentatge 
d’interferències del català en el castellà en la mesura que els alumnes estiguen escolarit-
zats en programes educatius que utilitzen el català com a llengua vehicular de l’apre-
nentatge. El gràfic 13 
mostra la relació entre les 
dues variables : per-
centatge d’interferències 
del català en el castellà i 
programa educatiu. Hi ha 
una tendència evident a 
que augmente la mitjana 
del Coeficient d’Interfe-
rències del Català en el 
Castellà en la mesura que 
els programes educatius 
fan un ús més intensiu del 
català com a llengua vehicular. De tota manera, el percentatge d’interferències és molt 
reduït en tots els grups (es pot observar l’escala de l’eix d’ordenades),279 i les diferències 
entre els grups són, en conseqüència, reduïdes. Malgrat això, l’anàlisi estadística permet 
demostrar que aquestes diferències no són degudes a l’atzar.280 

En el gràfic 14 s’han representat les relacions existents entre la primera llengua 
dels alumnes i el percentatge d’interferències de la llengua catalana en la castellana. S’hi 
                                                 

279 Les mitjanes dels percentatges d’interferències del català en el castellà són : 0.4704 en el PIP bàsic, 
0.6554 en el PIP bilingüe, 0.8716 en el PIL i 1.1827 en el PEV. 

280 Les variàncies del Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà no són homogènies respecte 
de la variable programa educatiu, i no s’ha trobat cap transformació matemàtica que permeta demostrar els 
supòsits de normalitat i homogeneïtat de les variàncies. Per això s’ha recorregut a l’estadística no 
paramètrica, i en concret a la prova H de Kruskal-Wallis, que ha confirmat que les diferències obtingudes 
són estadísticament significatives (p =  0.0498). Per a les comparacions entre parelles de grups s’ha 
utilitzat, tot seguint els consells de diferents autors (Visauta & Batallé, 19862  b : 350 ; Calvo, 1993 : 70-
73), la prova U de Mann-Whitney. Per tal de reduir el risc α de cometre un error de tipus I (rebutjar la 
hipòtesi nul·la quan en realitat és veritable), el qual és acumulatiu quan es realitzen diverses proves de 
significació, s’aplica l’Ajustament de Bonferroni (Bisquerra, 1989 : 32-33) als resultats de la prova de 
Mann-Whitney, i només s’accepten en aquest cas les probabilitats inferiors a 0.008333, resultat de dividir 
el nivell de significació que s’accepta normalment (α = 0.05) pel nombre de comparacions que es realitzen 
entre grups (6). Aquestes proves han confirmat que hi ha diferències estadísticament significatives entre els 
alumnes del PIP bàsic i els del PEV (p = 0.0079). Els resultats de l’anàlisi estadística s’ofereixen en la 
figura 16 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. 
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gràfic 13 : relació entre el percentatge d’interferències del català en 

el castellà i el programa educatiu 
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gràfic 14 : relació entre el percentatge d’interferències del català en 
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observa amb claredat una tendència a augmentar la mitjana del percentatge d’interferèn-
cies en la mesura que els alumnes tenen com a primera llengua el català. Ara bé, la 
magnitud d’aquest percentatge és, igual que es veia en l’anàlisi anterior, molt reduïda en 
tots els grups d’alumnes. L’anàlisi de la variància demostra que no es poden extraure 
conclusions d’aquestes diferències, ja que no es pot demostrar que siguen es-
tadísticament significatives. Per tant, no s’han demostrat les previsions de la hipòtesi 
setena (c.2), que afirmava que hi hauria un major percentatge d’interferències del català 
en el castellà en la mesura que el català fos la primera llengua dels alumnes.281 

La hipòtesi vuitena (c.3) pronostica que hi haurà un menor percentatge 
d’interferències del català en el castellà en els alumnes que tenen un nivell socio-
econòmic superior. Es pot veure al gràfic 15 que la relació entre el percentatge d’inter-
ferències del català en el 
castellà i la classe social, en 
el cas d’existir, tindria un 
sentit diferent al que 
planteja la nostra hipòtesi. 
De tota manera, com que 
els percentatges d’interfe-
rència del català en el cas-
tellà són tan reduïts, les 
diferències entre les mit-
janes són mínimes, i l’anà-
lisi estadística avisa que no 
es pot descartar que les petites diferències que s’observen siguen degudes a l’atzar (p = 
0.2652).282 Per tant, aquesta hipòtesi no es confirma. 

Al gràfic 16 s’ha representat la relació entre el percentatge d’interferències del 
català en el castellà i el sexe (hipòtesi novena [c.4]). S’hi pot comprovar una altra vega-
da que les xiques realitzen globalment menys interferències que els xics. En aquesta 

                                                 
281 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi de la variància en la figura 17 de l’annex a la mesura de 

l’equilibri bilingüe. Les mitjanes aritmètiques de cada grup són : 0.5375 per als alumnes 
castellanoparlants, 0.7852 per als bilingües precoços i 0.9048 per als catalanoparlants. 

282 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 20 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. 
Com que el Coeficient d’Interferències en el Castellà no segueix una distribució normal, i no s’ha pogut 
demostrar el supòsit de normalitat mitjançant transformacions matemàtiques, s’ha utilitzat l’estadística no 
paramètrica (prova H de Kruskal-Wallis). 
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gràfic 15 : relació entre el percentatge d’interferències del català en 

el castellà i la classe social 
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ocasió, l’anàlisi estadística tampoc no permet concloure en un primer moment que la 
diferència que hi ha en el percentatge d’interferències del català en el castellà segons el 
sexe no és deguda a l’atzar 
(p = 0.0730).283 Ara bé, 
aprofundint en l’anàlisi es 
descobreix, igual que en el 
cas paral·lel,284 que sí que 
hi ha diferències significa-
tives per als alumnes dels 
dos tipus de PIP, de 
manera que per als 
alumnes del Programa 
d’Incorporació Progressiva 
sí que es pot concloure que 
les xiques fan menys interferències del català en el castellà que no els xics (p = 
0.0440).285 De tota manera els resultats són molt més ajustats que quan s’ha analitzat la 
relació entre el percentatge d’interferències del castellà en el català i el sexe, cosa que 
segurament és deguda a la baixa intensitat de les interferències del català en el castellà, 
que és especialment reduïda per als alumnes del PIP.286 Per tant, són uns resultats que 
una altra vegada suggereixen que les xiques fan menys interferències del català en el 
castellà que no els xics, però que aquestes diferències s’anivellen quan els alumnes 
tenen una major formació lingüística en la llengua catalana, és a dir, en els alumnes del 
PIL i del PEV. 

La relació entre el sexe i la variació lingüística es tracta en la major part dels 
manuals de sociolingüística (Labov, 1983 : 305-306, 371-375 ; López Morales, 1989 : 

                                                 
283 Les mitjanes d’interferències són 0.8675 per als xics i 0.54372 per a les xiques. Es pot veure l’anàlisi 

estadística en la figura 23 de l’annex a la mesura de l’equilibri bilingüe. S’utilitza la prova U de Mann-
Whitney perquè el Coeficient d’Interferències del Català en el Castellà no segueix una distribució normal 
respecte del sexe, i no hi ha cap transformació matemàtica que permeta demostrar el supòsit de normalitat 
de la distribució. Es dóna el valor unilateral de la probabilitat (1-Tailed P) perquè la hipòtesi indicava el 
sentit de la diferència (les xiques faran menys interferències del català en el castellà que els xics). 

284 Ens referim a la relació entre el percentatge d’interferències del castellà en el català i el sexe 
(hipòtesi b.4). 

285 Es torna a utilitzar la prova U de Mann-Whitney i es dóna el valor unilateral de la probabilitat per les 
mateixes raons exposades en la nota 283. Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 24 de l’annex a la 
mesura de l’equilibri bilingüe. 

286 Supra, pàg. 219. 
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gràfic 16 : relació entre el percentatge d’interferències del català en 

el castellà i el sexe.  
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118-128 ; Chambers & Trudgill, 1994 : 132-136 ; Romaine, 1996 : 100-102, 123-162 ; 
Moreno Fernández, 1998 : 34-40, Boix & Vila, 1998 : 65-69, etc.), però els estudis no 
sempre mostren resultats homogenis pel que fa a aquesta variable, que sembla tenir una 
interpretació cultural, ja que les dones no realitzen les mateixes funcions socials a totes 
les cultures. De fet, hi ha algun estudi que mostra que les parles femenines són més 
tradicionals, però la major part dels treballs apunta cap a la interpretació que la parla de 
les dones s’apropa més a les formes de prestigi (López Morales, 1989 : 118-128 ; 
Moreno Fernández, 1998 : 37-38 ; Boix & Vila, 1998 : 68). Segons aquesta darrera 
interpretació, les dones són més conscients que no els hòmens de la valoració que la 
comunitat realitza de les formes lingüístiques i, per això, trien d’una manera més 
sistemàtica les formes més prestigioses. Però no s’ha d’oblidar que Labov mateix alerta 
contra la construcció d’un principi general segons el qual les dones encapçalen sempre 
el canvi lingüístic (1983 : 374). 

En aquest estudi, els menors percentatges d’interferències de les xiques del 
Programa d’Incorporació Progressiva en els dos sentits (del castellà al català i a 
l’inrevés) suggereixen aquesta interpretació. Les xiques, més conscients de les normes 
d’ús prestigiós de la llengua que no els xics, cometen menys interferències lingüístiques, 
i aquest fenomen es percep, sobretot, en el cas de les interferències del castellà en el 
català per ser aquesta la llengua minoritzada. Ara bé, en el nostre estudi el tipus 
d’actuació lingüística de les xiques s’ha de considerar com més aïna conservadora, ja 
que en aquest cas el fet de ser més refractàries a la interferència implica un fre al canvi 
lingüístic. Es veu, doncs, que en aquesta ocasió prestigi i conservadorisme caminen 
agafats de la mà. De tota manera, tampoc no es pot descartar que els menors 
percentatges d’interferències de les xiques siguen simplement un efecte de 
l’aprenentatge escolar, ja que s’han vist indicis en un capítol anterior que les xiques són 
millors estudiants que no els xics.287 

4.6 Conclusions 

L’anàlisi del predomini d’una o altra llengua en els individus bilingües és un dels 
aspectes més interessants, i a la vegada més complexos d’estudiar, en la investigació 
sobre el bilingüisme. La sociolingüística, la psicolingüística, la sociologia del llenguatge o 
la didàctica de la llengua són ciències que han investigat aquest tema, encara que amb 

                                                 
287 Supra, apartat 3.1, pàgs. 61-62. 
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objectius i metodologies no sempre coincidents. En aquest treball hi ha també una 
confluència d’interessos. Si en qualsevol descripció sociolingüística d’una societat 
multilingüe és important conéixer el nivell de coneixement de les llengües dels diferents 
grups humans que la conformen, és evident que en una recerca centrada en els 
programes educatius bilingües s’ha d’investigar el grau de bilingüisme de la població 
escolar, tant per a descriure sociolingüísticament els grups humans implicats en aquests 
programes com per a avaluar-ne els resultats des d’un punt de vista educatiu. D’altra 
banda, aquesta informació és també molt interessant en les tasques de planificació 
lingüística.  

En el capítol anterior288 s’ha fet una descripció de la competència lingüística –
tant en català com en castellà– dels subjectes enquestats a partir de l’autoavaluació de 
l’ús de les dues llengües i de la competència en les diferents habilitats lingüístiques. 
Aquesta metodologia, encara que és segurament la més habitual en els estudis 
sociolingüístics i demolingüístics, presenta moltes limitacions. És per això que en el 
capítol present s’estudia el predomini lingüística amb un altre procediment : les proves 
d’enumeració lèxica. Aquest enfocament, encara que té també alguna limitació –no es 
valora la competència en cadascuna de les diferents habilitats lingüístiques sinó que 
només es fa en una subhabilitat que se suposa que és un bon índex d’aquest constructe–, 
presenta globalment molts avantatges respecte de l’autoavaluació, especialment una 
major precisió en la mesura que permet una anàlisi de les dades i unes conclusions molt 
més exactes. L’altre avantatge és que les proves d’enumeració lèxica també permeten 
estudiar des d’un punt de vista quantitatiu el fenomen de la interferència lingüística. 

 La comparació dels resultats obtinguts amb totes dues metodologies (auto-
avaluació i test d’enumeració lèxica) a partir de les tècniques de triangulació meto-
dològica –tant la triangulació dins del mètode com la triangulació entre mètodes–, ha 
servit per a superar la majoria de les limitacions inherents a totes dues metodologies 
d’arreplega de dades. Així, s’ha pogut contrastar la validesa dels diferents índexs de 
competència i de predomini lingüístic, s’ha afegit precisió a les dades de l’autoavaluació 
i s’ha pogut comprovar que el Coeficient de Bilingüitat que s’ha construït a partir dels 
test d’enumeració lèxica sí que avalua realment la competència lingüística (validesa de 
constructe). 

                                                 
288 Supra, apartat 3.4.5, pàgs. 95 i ss. 
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L’anàlisi del predomini lingüístic ha permés demostrar la majoria de les hipòtesis 
plantejades a partir de l’anàlisi dels resultats de les investigacions prèvies. Els resultats 
més interessants són els que fan referència a la relació entre el tipus de programa 
educatiu, la primera llengua i el predomini lingüístic.  

Si bé globalment predomina la llengua castellana en tots els grups d’alumnes, 
independentment de quina siga la seua primera llengua i de quin programa educatiu 
segueixen, únicament els alumnes bilingües i catalanoparlants matriculats en els 
programes educatius bilingües s’acosten a l’equilibri entre les dues llengües. En 
qualsevol cas, els resultats positius dels programes educatius bilingües es demostren en 
comprovar que el grup d’alumnes castellanoparlants del PIL estan més a prop de 
l’equilibri bilingüe que qualsevol grup d’alumnes del PIP, siga quina siga la seua primera 
llengua. 

D’altra banda, ni el programa educatiu ni la primera llengua dels alumnes influeix 
en el coneixement de la llengua castellana, que és elevat –i superior al de la llengua 
catalana– per a tots els grups d’alumnes. Per tant, hi ha dues conclusions importants 
que, a més, coincideixen amb els resultats de la majoria d’investigacions prèvies :  

a) el fet d’estar escolaritzat en un programa educatiu bilingüe no afecta el 
coneixement de la llengua dominant, que és sempre elevat –i en el nostre cas superior al 
de la llengua subordinada  en tots els grups d’alumnes, independentment de quina siga la 
primera llengua ;  

b) els programes educatius bilingües (el PIL i el PEV) són els únics que permeten 
aconseguir –o almenys aproximar-se– al desideràtum de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià segons el qual tots els alumnes del País Valencià, independentment de quina 
haja estat la seua llengua habitual en començar l’escolarització, han d’estar capacitats 
per a utilitzar el català en igualtat amb el castellà en acabar l’ensenyament obligatori.  

Aquests resultats, que per primera vegada es constaten al País Valencià, haurien 
de ser un punt de reflexió per a les autoritats educatives i per a totes les persones 
implicades en el món educatiu valencià –mestres, associacions de mares i pares, 
facultats d’educació i escoles de formació del professorat, etc.–, de cara a promocionar 
amb més intensitat l’extensió dels programes educatius bilingües. 

La interferència lingüística és un fenomen que apareix sempre que hi ha contacte 
entre llengües. No és un fenomen lingüístic superficial, sinó que implica canvis en la 
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manera de veure i d’interpretar el món. És, per tant, un fenomen important que dóna 
idea de la salut d’una llengua. Si bé la interferència es pot donar en tots dos sentits, sol 
ser més intensa la que es produeix des de la llengua dominant a la llengua subordinada, 
tal i com es comprova en aquest treball. Les diferències detectades entre la interferència 
en un i altre sentit són de gran magnitud, encara que s’ha de tenir present que el test 
emprat es basa en l’enumeració de substantius, que és precisament la categoria 
gramatical que més fàcilment pot ser manllevada. En tot cas cal recordar que les 
polítiques lingüístiques basades en el bilingüisme dialectalitzador (com les que s’han 
utilitzat per a promoure la substitució lingüística del català) provoquen l’aparició d’un 
procés generalitzat d’interferències de la llengua dominant en la llengua dominada, que 
és un pas avançat dins del procés de substitució lingüística. El moment en què la intrusió 
de la llengua dominant produeix pertorbacions estructurals en la llengua dominada d’una 
manera generalitzada –fent que cada vegada siga menys coneguda pels propis parlants–, 
caracteritza l’etapa final de la mort d’una llengua : l’extinció (Boix & Vila, 1998 : 192). 

Els percentatges d’interferències s’han utilitzat de vegades com a indicadors del 
predomini lingüístic. En aquest estudi s’ha comprovat que el percentatge 
d’interferències de la llengua dominant en la llengua dominada (del castellà en el català) 
serveix amb aquesta finalitat, però no a l’inrevés, ja que el percentatge d’interferències 
del català en el castellà no és un índex vàlid del predomini lingüístic. En tot cas, el 
Coeficient de Bilingüitat és un índex més fiable del predomini lingüístic i més fàcil de 
construir. Ara bé, els percentatges d’interferències poden servir com a índex per a 
valorar la qualitat de la llengua emprada pels alumnes enquestats. Així, mentre que el 
Coeficient de Bilingüitat proporciona informació sobre el predomini d’una o altra 
llengua, els percentatges d’interferència permeten aproximar-nos a la qualitat de la 
llengua utilitzada. Per tant, el Coeficient de Bilingüitat i els percentatges d’interferències 
són índexs relacionats, però no són idèntics, ja que presenten diferències d’índole 
qualitativa. 

S’han estudiat les relacions entre els percentatges d’interferències i les altres 
variables socials i lingüístiques de l’estudi. Es pot destacar com a conclusió més 
important –per ser un aspecte que no havia estat estudiat en el nostre context–, la 
relació entre els percentatges d’interferències i els programes educatius : es comprova 
que els alumnes que assisteixen als programes educatius bilingües fan menys 
interferències del castellà en el català que els alumnes dels programes monolingües. 
Aquest resultat pot ser indicador tant d’un millor coneixement de la llengua com de la 
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millor qualitat de l’ús lingüístic. La contrapartida és que els alumnes dels programes 
educatius bilingües també fan més interferències en l’altre sentit –del català en el 
castellà–, encara que els percentatges en aquest sentit són molt menors.  

Altres resultats obtinguts s’ajusten parcialment a les prediccions de les hipòtesis 
formulades. Així, la menor quantitat d’interferències del castellà en el català dels 
alumnes que tenen el català com a primera llengua és el resultat sobretot de les 
limitacions en la competència lingüística dels alumnes de primera llengua castellana. En 
el sentit invers, els alumnes catalanoparlants fan més interferències del català en el 
castellà que els alumnes castellanoparlants, però les diferències obtingudes no són 
estadísticament significatives. En la resta de variables investigades, de caràcter social, 
també es compleixen només parcialment les previsions de les hipòtesis. Pel que fa a la 
classe social, els alumnes procedents dels estrats més afavorits (classes mitjana-alta i 
alta) produeixen menys interferències que la resta d’alumnes en el sentit del castellà al 
català, però no a la inversa. Pel que fa al sexe, les xiques presenten percentatges 
d’interferències menors que els xics, però només en els programes educatius 
monolingües. Aquesta darrera troballa fa pensar que la major formació lingüística dels 
programes educatius bilingües tendeix a diluir les diferències entre els sexes pel que fa a 
la quantitat d’interferències lingüístiques. 

En síntesi, els resultats d’aquest capítol mostren amb claredat dues conclusions :  

a) els programes educatius bilingües aconsegueixen globalment l’objectiu que els 
alumnes arriben a tenir un domini semblant de les dues llengües, encara que no trenquen 
el predomini de la llengua dominant ; per contra, els programes monolingües no arriben 
a aconseguir aquest objectiu ; 

b) l’estudi de la interferència lingüística alerta de l’empobriment qualitatiu del 
model de llengua de les generacions més jóvens, que afecta fins i tot els alumnes dels 
programes educatius bilingües ; aquest empobriment és molt més evident en els alumnes 
que segueixen els programes educatius monolingües, i és un símptoma evident que 
aquests programes proporcionen als alumnes una competència lingüística reduïda en la 
llengua minoritzada. 

 




