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5. L’actitud envers la varietat valenciana de la llengua catalana 

5.1 Les actituds lingüístiques 

Les actituds són considerades habitualment com a constructes hipotètics, que no 
són directament observables, però que poden ser deduïdes a partir de la descripció i 
l’anàlisi dels comportaments dels individus (Baker, 1988 : 114). Fishbein i Ajzen 
defineixen les actituds com “a predisposition to respond in a consistently favourable o 
unfavourable manner to a given object” (1975 : 6). Jiménez Burillo (1981 :11), després 
de passar revista a més de setanta definicions del concepte d’actitud, les defineix com 
una predisposició a actuar apresa, dirigida envers un objecte, persona o situació, i que 
inclou dimensions cognitives, afectives o avaluatives i, eventualment, conductuals. Les 
actituds són relativament estables en el temps i tenen tendència a persistir. Ara bé, com 
que no tenen una base genètica ni depenen de l’herència, sinó que són predisposicions 
apreses, les actituds són modificables per l’experiència (Baker, 1988 : 114).  

Les actituds impliquen un component d’acceptació o de rebuig respecte de 
l’objecte, persona o situació cap on van dirigides. En el cas de les actituds lingüístiques, 
és evident que l’objecte envers el qual es dirigeix l’actitud són les llengües. Les actituds 
lingüístiques tenen una tradició d’estudis important, que s’han realitzat des de la 
perspectiva de disciplines diverses : la psicologia social del llenguatge, la sociologia del 
llenguatge, la sociolingüística, l’antropologia lingüística, la comunicació, l’anàlisi del 
discurs o la didàctica de les llengües (Cargile & aa., 1994 : 211). Malgrat això, les 
investigacions de les actituds fetes des de la sociolingüística i des d’altres camps del 
coneixement s’han ignorat mútuament en molts moments : 

 While is not remarkable that language attitudes appears as a variable in 
sociolinguistic studies, it is surprising that the work of attitude theorists on the 
one hand and the work of sociolinguistics on the other should have been 
conducted in relative isolation from one another. Sociolinguistic investigators’ 
use of attitude as a variable has proceeded largely without reference to issues in 
the theory and measurement of attitudes, and the procedures and data developed 
by sociolinguistics have been largely ignored by attitude theorists (Cooper & 
Fishman, 1974 : 5).  
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L’estudi teòric de les actituds –i en conseqüència de les actituds lingüístiques–, 
ha estat realitzat bàsicament des de dos punts de vista : des d’una perspectiva 
conductista i des d’una perspectiva mentalista. Per a les teories psicològiques 
conductistes les actituds s’interpreten bàsicament com una reacció o resposta a un 
estímul, normalment una situació social. Serien, doncs, conductes o respostes actuals, 
observables d’una manera objectiva i directament mesurables (Agheyisi & Fishman, 
1970 : 137-138 ; Fasold, 1996 : 230 ; Bierbach, 1988 : 158-159 ; Moreno Fernández 
1998 : 182). La crítica més important que es fa d’aquesta concepció és que les actituds 
no serien independents de les situacions  –que actuen com a estímuls específics– en què 
són observades. Per tant, en l’anàlisi empírica les actituds només podrien considerar-se 
com a variables dependents, la qual cosa implica en la pràctica que les actituds no 
servirien per a la predicció dels comportaments (Agheyisi & Fishman, 1970 : 138). 

Pel contrari, des dels posicionaments mentalistes les actituds s’entenen com un 
estat intern de l’individu, una disposició mental que el predisposa a reaccionar d’una 
manera o una altra davant d’un estímul. L’actitud seria, doncs, una variable que opera 
entre un estímul que afecta una persona i la resposta d’aquesta. Per tant, seria un 
constructe hipotètic que estaria directament relacionat amb els comportaments visibles o 
amb les respostes verbals que es donen a un conjunt d’estímuls donats. Aquesta 
concepció de les actituds implica problemes a l’hora d’avaluar-les, ja que si l’actitud és 
un estat intern del subjecte no és observable directament i cal recórrer a la informació 
que els individus mateixos donen sobre les seues actituds, que segurament té una 
validesa qüestionable, o a tècniques indirectes que permeten inferir les actituds a partir 
de les actuacions dels individus (Agheyisi & Fishman, 1970 : 138 ; Fasold, 1996 : 230 ; 
López Morales, 1989 : 232). Malgrat això, la definició mentalista té l’avantatge 
indubtable que permet, amb les limitacions lògiques, la predicció de les conductes, cosa 
que des d’una concepció conductista estricta no és possible : 

The advantage of this approach, according to its supporters, lies in the fact that 
attitude, though inferred from responses, stills remains an independent variable in 
the form of a latent psychological constant which is not tied to the specific 
external stimulus situations in which the responses are made (Agheysi & 
Fishman, 1970 : 138). 

Un altre aspecte important de la definició de les actituds és si són considerades 
com una estructura unitària o, pel contrari, múltiple. Aquest aspecte és un dels que més 
distancien les teories mentalistes de les conductistes. Les teories conductistes solen tenir 
una concepció unidimensional de les actituds, ja que aquestes estarien formades 
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únicament pel component afectiu o avaluatiu, és a dir, per la tendència a avaluar 
positivament o negativament un objecte o constructe. En canvi, la majoria de les 
definicions d’actituds, de base mentalista, afirmen que aquestes presenten una estructura 
de components múltiples (Agheysi & Fishman, 1970 : 138-139 ; Fasold, 1996 : 230 ; 
Deprez & Persoons, 1987 : 125-127 ; Bierbach, 1988 : 159 ; Visauta, 1989 : 167, López 
Morales, 1989 : 231-236, etc.). En aquestes definicions hi ha una gran coincidència a 
assenyalar que les actituds estarien compostes per tres dimensions : la cognitiva o 
cognoscitiva, l’afectiva o avaluativa i la conductual o conativa (Agheyisi & Fishman, 
1970 : 139 ; Cooper & Fishman, 1974 : 7 ; Fishbein & Ajzen, 1975 : 7-12 ; Deprez & 
Persoons, 1987 : 125-127 ; Ajzen, 1988 : 22-23 ; Cargile & aa., 1994 : 221-222 ; Baker, 
1995 : 12-13; Moreno Fernández 1998 : 182-183, etc.).289 L’existència d’aquesta 
estructura tripartida es justifica perquè per a reaccionar d’una manera consistent 
respecte d’un objecte se n’ha de tenir primer algun tipus d’informació (dimensió 
cognitiva). Només si es té alguna informació es podrà avaluar (dimensió afectiva o 
avaluativa) i, posteriorment, aquests coneixements i aquesta avaluació produiran una 
determinada predisposició a actuar (dimensió conductual) (Deprez & Persoons, 1987 : 
125). 

La dimensió cognitiva estaria formada per tots els coneixements, les percepcions, 
les creences, les opinions i els pensaments que l’individu té sobre l’objecte de l’actitud. 
No es poden tenir actituds sobre objectes dels quals no es té informació, però s’ha de 
tenir present que aquesta representació cognitiva de l’objecte de l’actitud pot ser 
incompleta o errònia. La dimensió afectiva o avaluativa és el sentiment a favor o en 
contra de l’objecte de l’actitud, i en sol ser considerada com el component més 
característic. Aquest component és el que diferencia les creences o les opinions –que es 
caracteritzen sobretot pel component cognoscitiu–, de les actituds. Per últim, la 
dimensió conductual o conativa és la tendència a reaccionar envers els objectes d’una 
determinada manera. Per tant, és l’element actiu de les actituds (Deprez & Persoons, 
1987 : 125-127 ; Visauta, 1989 : 167-168).  

                                                 
289 Agheysi & Fishman (1970 : 139-140) descriuen diferents models d’actitud i n’analitzen els diferents 

components o dimensions. Si bé els models proposats pels diferents autors —Lambert & Lambert (1964), 
Osgood (1957), Rokeach (1968), Fishbein (1966)—, coincideixen en general en l’existència dels 
components cognitiu, afectiu i conductual, no solen coincidir, en canvi, en el model de relació existent entre 
aquestes dimensions. Una revisió actualitzada d’aquesta qüestió es pot consultar en Moreno Fernández 
(1998 : 182-189). 
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En tot cas, cal tenir present que encara que les actituds tinguen aquesta 
estructura tridimensional o multidimensional, a l’hora de mesurar-les resulta que, en 
general, només es pot tenir accés a una de les dimensions, que és precisament el 
component afectiu o avaluatiu, ja que la majoria de les tècniques per a mesurar les 
actituds (escales d’actituds, diferencial semàntic, matched guise, etc.) actuen proposant 
al subjecte una avaluació afectiva respecte d’un estímul referit a l’objecte de l’actitud, ja 
siga un ítem d’un test o una veu amb una sèrie de connotacions. Això implica que, en la 
pràctica, hi ha poques diferències entre conductistes i mentalistes pel que fa a la mesura 
de les actituds (Fishbein, 1965 : 108 ; Agheyisi & Fishman, 1970 : 138 ; Gardner, 1985 : 
8-9 ; Bierbach, 1988 : 158, n. 2). Conforme explica Fishbein :  

[...] people who construct ‘attitude scales’ rarely maintain that their instruments 
are measuring these components ; instead they usually contend that their scales 
indicate people’s evaluation (pro-con) of objects or concepts. Thus, although 
attitudes are often said to include all three components, it is usually only the 
evaluative or ‘affective component’ that is measured ant treated by researchers 
as the essence of attitudes (Fishbein, 1965 : 108). 

És per això que alguns autors han afirmat que la dimensió afectiva o avaluativa 
(favorable vs. desfavorable) és la més definitòria de les actituds (Fishbein & Ajzen, 
1975 : 7-12 ; Lamberth, 19893 : 216-217 ; López Morales, 1989 : 234-235). 

Cargile, Giles, Ryan i Bradac (1994 : 214-230) han proposat un model heurístic 
de les actituds lingüístiques que posa de manifest els factors que influeixen en la llengua 
que usen els parlants, la naturalesa de les actituds lingüístiques dels receptors i els 
resultats que produeixen aquestes actituds, així com les interrelacions que es donen 
entre tots aquests elements (figura 1).  

Aquest model explicatiu de les actituds lingüístiques té un gran interés per al 
present estudi per diverses raons. En primer lloc, perquè s’insereix en la tradició que 
s’ha revisat dels estudis sobre les actituds, i arreplega les principals aportacions fetes des 
de les diverses disciplines que se n’han ocupat. Dins d’aquesta tradició, l’esquema 
d’aquests autors s’integra dins de la concepció mentalista de les actituds, que és el 
model predominant en l’actualitat i en el qual ens adscrivim nosaltres. 
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En segon lloc, el model de Cargile, Giles, Ryan i Bradac té també en compte els 
aspectes contextuals, culturals i individuals que condicionen les actituds lingüístiques. 
Explica les actituds lingüístiques com un procés social, però no oblida la dimensió 
individual de l’actitud, relacionada amb la història personal de cada subjecte. Dins 
d’aquest conjunt d’elements contextuals, culturals i individuals n’hi ha un, la percepció 
dels factors culturals, que inclou dues dimensions fonamentals per a explicar les actituds 
lingüístiques envers les llengües minoritzades : l’estandardització i la vitalitat lingüística 
(Cargile & aa., 1994 : 226). Una de les conclusions d’aquests autors és que les actituds 
lingüístiques estan determinades en part pels factors culturals percebuts, com per 
exemple les relacions històriques entre els grups lingüístics o la força socioestructural de 
cada grup (Cargile & aa., 1994 : 278). Com que la percepció de la vitalitat 
etnolingüística és un dels temes investigats en aquest treball, és evident que aquest 
model resulta molt útil per a emmarcar teòricament l’estudi de les relacions entre les 
actituds lingüístiques i la percepció de la vitalitat lingüística. 

En tercer lloc, es tracta d’un esquema que posa de manifest les relacions que es 
donen entre els diferents elements que conformen les actituds lingüístiques i, a més, 
presenta aquestes interrelacions com un procés dinàmic de caràcter social. Aquesta 
concepció dinàmica de les actituds lingüístiques, en integrar en el model els resultats 
(outcomes) de les actituds lingüístiques, permet donar compte d’un dels principals 
avantatges de la concepció mentalista de les actituds, el seu poder predictiu. 

L’interés pràctic fonamental de l’estudi i l’avaluació de les actituds fets des de la 
psicologia va encaminat a poder-les predir i, si és el cas, modificar, en el sentit de 
millorar els comportaments socials poc desitjables. El debat sobre el grau de congruència 

 
figura 1 : procés social de les actituds lingüístiques (Cargile & aa., 1994 : 214) 
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que hi ha entre les actituds i les conductes ha estat molt intens. En general, s’ha descrit 
que les relacions existents entre la mesura de les actituds i els comportaments observats 
són modestes (Cooper & Fishman, 1974 : 10 ; Gardner, 1985 : 9). De tota manera, en 
l’actualitat s’accepta generalment la relació causal directa entre les actituds i les 
conductes (Rodríguez, 1989 : 292).  

Diversos estudis posen de manifest que la relació entre les actituds i les 
conductes pot estar mediatitzada per altres variables, sobretot de tipus situacional i de la 
personalitat (com per exemple la influència de les normes o l’experiència directa amb 
l’objecte de l’actitud). Un altre aspecte que es posa de manifest és que l’escassa 
capacitat predictiva de les actituds està relacionada moltes vegades amb el fet que no hi 
ha homogeneïtat entre el nivell de mesura de les actituds i el dels comportaments 
corresponents (Rodríguez, 1989 : 293). De fet, l’anomenat “Principi de Compatibilitat” 
estableix que només cap esperar relacions entre actituds i conductes quan ambdues 
estan plantejades amb el mateix nivell de generalitat o d’especificitat (Morales & 
Rebolloso & Moya, 1994 : 513). Aquest darrer aspecte ha estat expressat per diversos 
autors (Gardner, 1985 : 9 ; Giles & aa., 1987 : 591-592 ; Baker, 1995 : 16) pel que fa al 
cas concret de les actituds lingüístiques : 

[...] a key element in attitude measurement is the generality or specificity of the 
attitude in question. Attitude to minority languages, attitude to the Irish language, 
attitude to praying in Irish in church on Sunday represents three levels of 
generality. Defined acts also vary in their generality (e.g. from inter- 
relationships with Irish speakers in general, to speaking Irish on Saturday nights 
in public house with defined neighbours). Predictive validity is enhanced when 
the level of generality is the same, and decreased when different levels are being 
used (Baker, 1995 : 16). 

Com s’acaba de veure, les actituds es poden analitzar amb graus diversos de 
generalització o de concreció. Fins ara ens hem referit a les actituds lingüístiques d’una 
manera molt genèrica. Per això, en voler concretar quina és la naturalesa de les actituds 
lingüístiques es comprova que aquesta expressió és, conforme afirma Baker, un terme 
paraigua que aixopluga potencialment una gran diversitat de actituds específiques. 
Baker (1995 : 29) n’enumera les següents : 

• attitude to language variation, dialect and speech style 

• attitude to learning a new language 

• attitude to a specific minority language (e.g. Irish) 
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• attitude to language groups, communities and minorities 

• attitude to language lessons 

• attitude to the uses of a specific language 

• attitude of parents to language learning 

• attitude to language preference 

Evidentment la llista de Baker no està tancada. Des de la perspectiva del nostre 
país s’hi podria afegir un altre aspecte concret de les actituds lingüístiques : l’actitud 
respecte de la pertinença d’una varietat lingüística a un diasistema lingüístic comú o més 
general. L’anàlisi d’aquesta actitud específica és fonamental per a comprendre la 
situació sociolingüística valenciana, en el passat, en el present i cap al futur.  

Des de l’àmbit de la didàctica de les llengües s’han diferenciat les actituds 
socials, que es refereixen en general a la llengua i als seus parlants, de les actituds 
educatives, que tenen a veure amb el procés particular d’aprenentatge d’una llengua, 
com ara el professor, el curs, etc. (Gardner, 1985 : 41-42). Encara que els dos tipus 
d’actitud tendeixen a correlacionar amb el domini de la llengua, sembla que són les 
actituds educatives les que és relacionen millor amb l’aprenentatge lingüístic : 

A review of literature indicated that attitudes toward learning a second language 
and attitudes toward the second language community both tended to be correlate 
with proficiency in the language, but that, in general, the relations involving 
attitudes toward learning the second language were more consistent (Gardner, 
1985 : 60). 

En tot cas, les actituds socials són més interessants per al propòsit d’aquesta 
investigació, ja que tenen un caràcter més general i, a més, són més independents del 
programa educatiu concret en què es troben immersos els alumnes enquestats. 

Baker assenyala que una de les àrees d’estudi sobre les actituds lingüístiques 
amb una major tradició de recerca és la de l’estudi de les actituds envers una llengua 
específica, i cita tot un seguit d’investigacions sobre el gal·lés, el gaèlic, l’irlandés, el 
francés, l’anglés, el noruec..., entre d’altres. L’interés de la recerca sobre les llengües 
específiques se sol centrar en l’anàlisi dels factors pels quals s’és favorable o poc 
favorable envers aquestes llengües i, a més, aquests treballs també solen tenir la funció 
de ser uns bons indicadors de la “salut de la llengua”. El cas més habitual són les 
investigacions que s’interessen per les relacions entre les actituds envers una llengua 
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determinada i les diferències entre grups o individus, com ara el gènere, l’edat o la 
formació lingüística (Baker, 1995 : 29-30).  

Just en aquesta tradició és on se situa la investigació realitzada en aquest treball. 
Es vol estudiar la relació entre determinades variables educatives i socials i l’actitud 
envers una llengua minoritzada, la llengua catalana al País Valencià. Per tant, en primer 
lloc s’analitzarà la relació entre l’actitud envers la llengua catalana i els programes 
educatius que segueixen els alumnes, i també s’estudiarà la relació entre les actituds 
lingüístiques i altres variables socials o lingüístiques rellevants, com ara la primera 
llengua, la classe social, el sexe, etc. Posteriorment, l’anàlisi s’estendrà a les relacions 
entre la percepció que tenen els alumnes de la pertinença de la varietat lingüística 
valenciana al diasistema comú de la llengua catalana i les mateixes variables d’índole 
educativa, lingüística o social. 

Un altre aspecte que es tindrà en compte en la recerca sobre les actituds 
lingüístiques és la qüestió de la unidimensionalitat o multidimensionalitat d’aquestes 
actituds. L’actitud lingüística és un constructe, és a dir, un concepte complex, de 
caràcter abstracte, difícil de definir i de precisar. I aquest constructe pot tenir una 
estructura simple o, pel contrari, estar format per diverses subestructures, és a dir, pot 
amagar diversos components o factors. Aquesta qüestió ha merescut bastant atenció per 
part dels investigadors (Baker, 1995 : 30). Així, per exemple, Gardner i Lambert van 
realitzar diversos anàlisis factorials amb diferents grups de subjectes i en diferents 
contextos (Louisiana, Maine, Connecticut, Montreal) per analitzar les relacions entre la 
motivació i les actituds en l’aprenentatge de segones llengües. En cadascun dels seus 
estudis van identificar diferents dimensions, que coincidien parcialment d’un a altre 
estudi (Gardner & Lambert, 1972 : 32-54, 64-79, 111-130, 193-216).290 Un altre autor, 
E. Glyn Lewis, va identificar quatre components principals en les dues escales d’actitud 
tipus Thurstone que va construir per estudiar les actituds lingüístiques dels xiquets 
gal·lesos envers el gal·lés i l’anglés (Lewis, 1975 : 113-115).291 Un tercer exemple n’és 
                                                 

290 Com que en l’obra citada Gardner i Lambert realitzen nombrosos anàlisis factorials, esmentarem 
únicament com a exemple els resultats de l’estudi realitzat per Gardner amb estudiants de francés de 
primera llengua anglesa de la ciutat de Montreal. Els factors identificats per Gardner van ser : “School 
French Achievement, Integrative Motive, Orientation, French-Canadian Attitudes, Verbal Fluency, Sex, 
Attitudes Toward the Home Environment, Authoritarian Attitudes, and Semantic Differential Judgments” 
(Gardner & Lambert, 1972 : 214). 

291 Les dimensions identificades en l’actitud lingüística respecte del gal·lés van ser : General Approval, 
Commitment to Practice, National Tradition i Economic Importance. En el cas de les actituds envers 
l’anglés els components identificats van ser : General Approval, Commitment to Practice, Economic and 
Educational Importance i Necessary Bilingualism. 
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l’enquesta publicada el 1975 pel Committee of Irish Language Attitudes Research 
(CILAR), que estudiava les actituds lingüístiques a la República d’Irlanda a partir d’una 
mostra de 2443 subjectes. En aquesta recerca es van descriure sis factors en les actituds 
envers l’irlandés (Baker, 1988 : 130-132). 

A partir dels treballs de Gardner i Lambert moltes de les recerques sobre les 
actituds lingüístiques coincideixen a identificar dos factors, entre d’altres, en les actituds 
lingüístiques : l’orientació instrumental i l’orientació integradora de l’actitud envers la 
llengua. La motivació instrumental és la del subjecte que aprén una segona llengua amb 
una finalitat pragmàtica i utilitària, com ara “a desire to gain social recognition or 
economic advantages through knowledge of a foreign language” (Gardner & Lambert, 
1972 : 14), mentre que la motivació integradora implica “a desire to be like 
representative members of the ‘other’ language community” (ibid.). Els treballs 
precursors de Gardner i Lambert partien del supòsit teòric de l’existència d’aquestes 
dues dimensions bàsiques en l’actitud lingüística, i la realitat d’aquesta estructura teòrica 
s’intentava demostrar mitjançant la investigació empírica. De fet, els resultats semblen 
confirmar l’existència de la motivació integradora, però no són concloents respecte de la 
instrumental (Gardner & Lambert, 1972 : 196, 211-216 ; Baker, 1995 : 33).  

De tota manera, cal assenyalar que no totes les investigacions sobre l’estructura 
de les actituds lingüístiques s’han centrat en les motivacions instrumentals i integradors 
ja que, com s’acaba de veure, altres investigacions han mostrat dimensions diferents de 
les actituds lingüístiques. Dins dels estudis que suggereixen una estructura dimensional 
diferent per a les actituds lingüístiques cal citar per la seua importància l’aportació feta 
per Giles i Ryan (1982) des del camp de la psicologia social. Aquests autors proposen un 
model teòric bidimensional per tal de “to predict the location of a particular language 
attitude situation” (Giles & Ryan, 1982 : 219). Les dimensions del model són, d’una 
banda el continuum estatus-solidaritat, i de l’altra el continuum persona-grup (Giles & 
Ryan, 1982 : 219-222). Per a les relacions de grup, la dimensió de l’estatus estaria 
formada per atributs com ara el poder, el prestigi o la classe social, mentre que la 
dimensió de la solidaritat estaria formada per atributs com ara la lleialtat lingüística, la 
solidaritat interna o l’orgull ètnic. Per a les relacions personals, els atributs que 
formarien la dimensió de l’estatus serien la competència, l’experiència o la confiança, 
mentre que la dimensió de la solidaritat estaria formada per atributs com ara la 
benevolència o l’atractiu. Segons Giles i Ryan aquestes dimensions serveixen per a 
classificar la majoria de les escales construïdes per a mesurar les actituds lingüístiques :  
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The measurement scales typically used in language attitudes studies can be 
grouped both in terms of status/solidarity and person/group centredness. Thus 
[...] these two dimensions provide a useful framework for organizing the diverse 
sets of scales used in language attitudes research (Giles & Ryan, 1982 : 221).  

5.2 Les actituds lingüístiques en els programes educatius bilingües  

Mentre que, com s’ha vist,292 la competència lingüística en les llengües del 
currículum ha estat un dels punts estudiats d’una manera més intensa en les avaluacions 
dels resultats dels programes educatius bilingües, l’avaluació de les actituds no ha tingut 
la mateixa sort, almenys, entre nosaltres. Alguns autors (Swain & Lapkin, 1982 : 73-75 ; 
Genesee, 1987 : 104-106) indiquen que els resultats de les investigacions sobre les 
actituds lingüístiques realitzades en diferent països –especialment al Canadà– demostren 
que els alumnes de llengua majoritària escolaritzats en programes d’immersió no 
experimenten una pèrdua d’identitat ètnica respecte del seu grup lingüístic i cultural, i 
tenen, en canvi, actituds més positives envers els membres de l’altre grup lingüístic i 
cultural que els alumnes de llengua majoritària escolaritzats en la llengua pròpia.293 

Els estudis sobre les actituds lingüístiques realitzats des de diferents enfocaments 
són molt nombrosos.294 És per això que aquesta revisió s’haurà de limitar als treballs 
més interessants per a aquesta recerca, bé perquè són metodològicament més semblants, 
o bé perquè analitzen les relacions entre les actituds lingüístiques i els programes 
educatius que s’han realitzat en el context de la llengua catalana.295 

                                                 
292 Supra, apartat 4.1, pàgs. 159 i ss.  
293 Es pot consultar supra, pàg. 139 i nota 172. 
294 Una consulta a la base de dades bibliogràfica de la Modern Language Association of America (MLA 

Bibliography) va mostrar que hi havia 1987 registres de publicacions editades entre els anys 1981 i 1998 
que continguessen les paraules “language” i “attitudes” (o “attitude”) en qualsevol dels camps de la base de 
dades. Una consulta semblant realitzada en la base de dades bibliogràfica del Educational Resources 
Information Center del US Department of Education (ERIC) mostrava 1645 registres de publicacions 
editades entre els anys 1982 i 1996 que presenten els mots “language attitudes” en el camp “tema”. Es pot 
veure una revisió històrica de l’estudi de les actituds lingüístiques a Agheyisi & Fishman (1970 : 141-143), 
Cargile & aa. (1994 : 211-214), o Giles & aa. (1987 : 585-587). També es poden consultar llistats 
d’estudis sobre les actituds respecte de llengües específiques a Vives (1993 : 292-293 ; 1994 : 181) o a 
Baker (1995 : 29-30). 

295 Són relativament nombrosos en el nostre context els estudis realitzats sobre les actituds respecte de 
les varietats lingüístiques utilitzant la tècnica d’aparellament de veus disfressades (matched guise 
technique), però com que els objectius d’aquestes investigacions són bastant diferents dels nostres, no es 
ressenyaran en aquest apartat. Es pot veure, per exemple, Ros (1982 : 683-693 ; 1984 : 77-89), Woolard 
(1992 : 218-249), Calsamiglia & aa. (1991 : 157-158), Boix (1993 : 130-144, 155-170) o Blas Arroyo 
(1995 : 30-40).  
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Hi ha poques investigacions realitzades en l’àmbit de la llengua catalana que 
analitzen les relacions entre les actituds lingüístiques i els diferents tipus de programa 
educatiu. El treball precursor, d’Alsina i aa. (1983), es va realitzar sobre un total de 
1539 alumnes que seguien els estudis de 4t de EGB a cinquanta-quatre escoles ubicades 
a vint-i-una de les comarques catalanes. La mostra estava equilibrada pel que fa al sexe, 
a la zona lingüística296 i al model d’escola (catalanitat màxima, mitjana o mínima).297 El 
test que es va utilitzar en aquesta investigació per a avaluar l’actitud respecte de la 
llengües catalana i castellana es basava en l’escala utilitzada al País de Gal·les per Sharp 
i els seus col·laboradors (1973), i constava de 10 preguntes en què s’expressaven 
opinions positives o negatives referides a cadascuna de les dues llengües. Els alumnes 
enquestats havien de respondre a cadascuna d’aquestes preguntes amb una afirmació o 
amb una negació (Alsina & aa., 1983 : 12, 145). Per a avaluar l’actitud s’atorgava +1 
punt a les respostes que expressaven una actitud positiva, i -1 punt a les que 
expressaven una actitud negativa. La suma total permetia comprovar si els alumnes 
tenien una actitud positiva, neutra o negativa respecte de cadascuna de les llengües. Així 
mateix, la diferència de les actituds envers el català i envers el català permetia comparar 
l’actitud relativa envers les dues llengües, que els autors anomenen “polaritat 
d’actituds” (Alsina & aa., 1983 : 22).  

                                                 
296 Es van establir 3 zones lingüístiques : a) comarques amb menys d’un 60% de catalanoparlants ; 

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

297 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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Els resultats presenten una actitud lingüística globalment positiva respecte de les 
dues llengües, però més decantada favorablement respecte del català que no respecte 
del castellà. De fet, si bé tots els grups lingüístics presenten una actitud favorable 
respecte de la pròpia llengua d’una intensitat similar, l’actitud dels castellanoparlants 
respecte del català és més positiva que no la dels catalanoparlants envers el castellà. De 
tota manera, els autores expressen la possibilitat que una part de l’actitud més favorable 
respecte del català puga ser deguda al fet que les preguntes referides a les dues llengües 
no són paral·leles en sentit estricte, i també s’ha de tenir en compte que en la mostra hi 
havia més alumnes catalanoparlants (814) que castellanoparlants (442) (Alsina & aa., 
1983 : 80-81). 

L’anàlisi de la relació entre les actituds lingüístiques i altres variables revela que 
els factors que més influeixen en l’actitud positiva envers el català i el castellà són la 
tipologia lingüística de la classe, la zona lingüística, la condició lingüística familiar i 
l’ambiental. Si bé en les dues darreres variables una major presència del català implica 
una actitud més favorable envers aquesta llengua, curiosament, i en contra del que 
caldria esperar, es va descobrir que en les classes i en les zones lingüístiques en què la 
proporció de catalanoparlants és més baixa les actituds envers la llengua catalana són 
més favorables. Els autors interpreten que aquest resultat inesperat pot ser degut al fet 
que en aquests medis hi ha una percepció de la llengua en situació amenaçada, la qual 
cosa fa que es radicalitzen les actituds favorables (Alsina & aa., 1983 : 87-89).  

Un altre resultat de la investigació, per a nosaltres inesperat, és que les 
diferències obtingudes en la relació entre l’actitud lingüística i el grau de catalanitat de 
l’escola no són significatives, malgrat que a mesura que augmenta el grau de 
catalanització de l’escola també augmenten les actituds favorables al català i 
disminueixen les actituds favorables al castellà. Per últim, cal assenyalar que aquest 
estudi mostra també relacions entre el sexe i l’actitud lingüística (les xiques tenen 
actituds lleugerament més favorables que no els xics respecte de totes dues llengües), 
una certa relació entre l’actitud lingüística i la classe social (hi ha un lligam entre la 
classe social baixa i l’orientació preferent envers el castellà) i una clara correlació entre 
els orígens dels pares i dels alumnes (nadius, mixtos o immigrants) i una actitud més 
decantada envers la pròpia llengua. 
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Altre estudi que analitza les relacions entre les actituds envers les llengües 
catalana i castellana és el de Ribes (1993). Aquest autor, en un treball destinat a avaluar 
els resultats del Programa d’Immersió Lingüística, va comparar l’actitud lingüística 
d’una mostra de 678 alumnes de 5è de EGB de 10 escoles de diverses localitats 
catalanes. Els subjectes estudiats formaven tres grup diferents : un grup principal, format 
per 363 alumnes castellanoparlants escolaritzats en el Programa d’Immersió Lingüística, 
i dos grups de control formats per : a) alumnes castellanoparlants o bilingües familiars 
català-castellà escolaritzats predominantment en castellà que haguessen fet en aquesta 
llengua l’aprenentatge de la lectoescriptura (159 alumnes), i b) alumnes catalanoparlants 
o bilingües familiars català-castellà escolaritzats predominantment en català que 
haguessen aprés de llegir i d’escriure en aquesta llengua (156 alumnes) (Ribes, 1993 : 
45-49). Les proves utilitzades van ser les mateixes d’Alsina i aa. (1983) modificades pel 
que fa a les possibilitats de resposta, ja que els alumnes en comptes de contestar “sí” o 
“no” havien de contestar sobre una escala graduada de cinc possibles actituds : “molt 
favorable”, “favorable”, “indiferent”, “desfavorable “i “molt desfavorable” (Ribes, 
1993 : 41). 

La hipòtesi de partida de Ribes era que els alumnes del grup d’immersió tindrien 
una actitud respecte de la llengua catalana millor que la dels alumnes del grup de control 
castellà, i una valoració de la pròpia llengua semblant a la dels alumnes d’aquest grup 
(Ribes, 1993 : 31). Els resultats obtinguts no demostren aquesta hipòtesi. Si bé les 
actituds envers la llengua catalana són positives en els tres grups, el grup d’alumnes de 
llengua catalana escolaritzat en català és l’únic que mostra diferències estadísticament 
significatives, en el sentit d’una actitud més favorable, respecte dels altres grups. Els 
alumnes del grup d’immersió mostren globalment una actitud lleugerament més positiva 
envers la llengua catalana que els alumnes castellanoparlants escolaritzats predomi-
nantment en castellà, però aquesta petita diferència no és estadísticament significativa. 
Pel que fa a l’actitud respecte del castellà, sí que hi ha diferències significatives entre els 
tres grups en el sentit que els alumnes del grup de control castellà presenten una actitud 
més positiva envers la seua llengua, seguits del grup d’immersió i, per últim, del grup de 
control catalanoparlant. De fet, l’actitud envers el castellà és positiva en el grup 
d’immersió i en el grup de control castellà, però és neutra en el grup de control català. 
Per tant, en aquest cas tampoc no es va complir la hipòtesi inicial de Ribes, ja que si bé 
els alumnes del grup d’immersió presenten una actitud positiva envers la seua pròpia 
llengua, els alumnes del grup de control castellà presenten una actitud significativament 
més positiva envers el castellà que els d’aquell grup. 
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La investigació més completa que s’ha realitzat fins ara de les actituds 
lingüístiques envers el català i el castellà és la de Vives Madrigal (1993, 1994, 1995). 
Era la primera vegada en el domini lingüístic del català que s’avaluaven les actituds 
lingüístiques mitjançant una escala d’actituds elaborada ad hoc mitjançant una 
metodologia científica i que es contrastava la fiabilitat i la validesa de l’escala. 
Malauradament per al propòsit de la nostra investigació, la relació de les actituds 
lingüístiques amb la major o menor presència de la llengua catalana en el currículum 
escolar no va ser tingut en compte com a factor d’anàlisi. 

Vives Madrigal va elaborar dues escales –tipus Likert– d’actituds envers la 
llengua catalana i envers la llengua castellana que constaven de 72 i 70 ítems 
respectivament i un grau de fiabilitat molt alt. La investigació es va realitzar sobre una 
mostra d’alumnes de 8è curs de EGB de diversos centres educatius mallorquins. En 
total, foren 621 alumnes els casos vàlids per a l’elaboració de l’escala d’actituds envers 
el català i 634 per a l’escala d’actituds envers el castellà (Vives Madrigal, 1993 : 296 ; 
1994 : 266, 282). L’anàlisi dels resultats va demostrar que els factors que més influïen 
sobre l’actitud envers les dues llengües són la llengua familiar i la condició lingüística 
global de l’alumne, en el sentit que en la mesura que el català té major presència com a 
llengua familiar i que és més utilitzat pels alumnes en diversos àmbits, l’actitud envers 
aquesta llengua és significativament millor i, a l’inrevés, quan més castellana és la 
condició lingüística i familiar dels alumnes, millor actitud presenten envers aquesta 
llengua. Així mateix, una altra variable que també influeix sobre l’actitud lingüística és 
el sexe, en el sentit que les xiques mostren actituds més positives envers les dues 
llengües que no els xics (Vives, 1993 : 297-298 ; 1994 : 674-678, 682-683, 714-719 ; 
1995 : 188-189). 

Altres factors que van mostrar la seua relació amb l’actitud envers la llengua 
catalana, però no envers el castellà, van ser el la situació geogràfica de l’escola (en el 
sentit que els alumnes d’escoles de la Part Forana mostraven una actitud més favorable 
envers el català que no els de la ciutat de Mallorca), el temps de residència a Mallorca 
(com més temps fa que hi resideixen millor actitud envers el català), la capacitat general 
d’aprenentatge (els alumnes amb millor aptitud envers l’aprenentatge mostren millor 
actitud envers el català), el rendiment acadèmic (els alumnes amb millor nota en 
l’assignatura de llengua catalana també presenten una millor actitud envers aquesta 
llengua) i l’origen de l’alumne (l’actitud envers el català és més favorable en els alumnes 
nascuts a Mallorca o a altres territoris de llengua catalana que no en els nascuts a la 
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resta de l’estat (Vives, 1993 : 297-298 ; 1994 : 671-673, 679-682, 714-719 ; 1995 : 188-
189). L’estudi també mostra que hi ha relació entre la situació socioprofessional familiar 
i la llengua castellana –però no amb la llengua catalana– en el sentit que l’actitud envers 
el castellà tendeix a ser més favorable en les categories extremes (aturats, pensionistes, 
etc., d’una banda i directius, gerents, professions liberals, etc., de l’altra) que no en les 
intermèdies (obrers qualificats, oficis manuals i tècnics, comerciants, etc.) (Vives, 1993 : 
299 ; 1994 : 678-679, 686 ; 1995 : 189). Per últim, també és interessant destacar que 
Vives Madrigal va realitzar l’anàlisi factorial de les escales elaborades per tal de mostrar 
les dimensions dels constructes d’actituds lingüístiques que havia estudiat.298 

Serra (1997) va analitzar els efectes de la immersió lingüística en les actituds 
envers les llengües catalana i castellana dels alumnes castellanoparlants de classe social 
baixa dins del seu estudi sobre el rendiment acadèmic en els programes d’immersió dels 
alumnes d’aquesta procedència social. Les proves es van realitzar durant els mesos de 
maig i juny de 1994. 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), tots 
ells matriculats en centres situats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El qüestionari 
utilitzat és l’adaptació feta pel SEDEC (Alsina & aa., 1983) de l’escala elaborada 
originàriament per Sharp i els seus col·laboradors (1973),299 que com s’ha vist també va 
ser l’emprat per Ribes (1993)300 (Serra, 1997 : 95-96, 99-104). Els resultats obtinguts per 
Serra mostren que ni el programa educatiu ni la condició lingüística familiar global tenen 
una relació significativa amb les actituds envers les llengües catalana i castellana. Així, 
els alumnes d’immersió i els que no en feien diferien molt poc pel que fa a les actituds 
envers ambdues llengües i, d’una manera semblant, tampoc hi havia una relació 

                                                 
298 En l’escala envers el català va identificar disset factors : avaluació general, apreci / estimació envers 

la llengua, acceptació apreciada, utilitat, obligatorietat, facilitat, utilitat II, acceptació (essencialment de 
l’oficialitat del català), acceptació II, consciència lingüística (inclinada cap a l’estimació), consciència 
lingüística II (inclinada cap a la familiaritat i la necessitat), consciència de conservació, apreci, 
consciència lingüística de conservació II, consciència lingüística III, acceptació i acceptació d’existència. 
En l’escala envers el castellà els factors identificats van ser : avaluació o sentiment general, apreci 
general, potència, importància, fama, facilitat, mèrit, mèrit II, consciència lingüística, importància II, 
necessitat, obligatorietat, familiaritat, mèrit III, acceptació I, acceptació II i utilitat (Vives, 1994 : 210-212, 
229-230). 

299 Supra, pàg. 237. 
300 Supra, pàg. 239. 
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estadísticament significativa entre els alumnes de condició familiar bilingüe301 i els 
alumnes de famílies castellanoparlants (Serra, 1997 : 129-132). 

Pla i Molins, Pla i Rius i Rajadell (1995) van utilitzar una tècnica qualitativa, 
l’anàlisi de contingut, per a avaluar les actituds envers la llengua catalana i el seu 
aprenentatge escolar d’una mostra de 1009 alumnes de 7è i 8è de EGB d’escoles 
públiques dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona. En la mostra hi havia un 
major percentatge d’alumnes de llengua familiar castellana que d’alumnes de llengua 
familiar catalana, com sol ser habitual als centres públics de Catalunya. L’anàlisi de 
contingut d’una redacció sobre el tema Què pensen i quins són els sentiments que els 
provoca l’aprenentatge de la llengua catalana en l’escola ? va permetre arribar a 
diverses conclusions, que resumim. En primer lloc, es constatava l’actitud general 
positiva envers la llengua catalana (89.2% del total), ja que només una petita minoria de 
llengua familiar castellana (10.5% del total) expressen una actitud de rebuig envers el 
català (Pla & Pla & Rajadell, 1995 : 200). Pel que fa a les preferències lingüístiques, es 
dóna un equilibri bastant notable entre un terç aproximat dels alumnes que prefereixen 
el castellà (32.2%), un altre terç que es decanta pel català (38.2%) i un altre terç que 
mostra un equilibri en la seua preferència lingüística (29.3%). En aquest apartat es va 
observar una tendència a valorar una o altra llengua d’acord amb la procedència familiar 
(pàg. 201). Un altre aspecte que es va investigar va ser la motivació en l’aprenentatge de 
les llengües. El 42.8% dels alumnes manifestaven una motivació instrumental, mentre 
que el 44.3% mostrava una actitud “sentimental”, és a dir, integradora, envers 
l’aprenentatge de la llengua. S’observava que entre els alumnes fills de famílies 
castellanoparlants eren més freqüents les motivacions instrumentals (pàg. 203). També 
es va estudiar l’actitud envers l’ensenyament de la llengua catalana en l’escola. El 
58.3% del total dels alumnes mostraven un rebuig envers les classes de llengua catalana 
enfront del 41.7% que hi mostraven actituds positives. Aquest rebuig se centrava en la 
personalitat del mestre i en la manca de recursos didàctics positius, ja que es constatava 
un aprenentatge massa centrat en regles i amb poca presència de l’expressió oral (pàg. 
204). Per últim, es va estudiar l’opinió envers la televisió pública catalana, que va 
resultar globalment molt positiva (91.2%). En resum, es tracta d’un treball interessant 
perquè utilitza una tècnica diferent per a l’estudi de les actituds. El fet, però, de no tenir 

                                                 
301 Es tractava d’alumnes bilingües però amb un comportament lingüístic decantat cap a l’ús del castellà. 

Per les característiques de l’estudi es van eliminar de la mostra inicial els alumnes de condició familiar 
catalana i els alumnes de condició familiar bilingüe decantats cap a l’ús del català (Serra, 1997 : 101-
102). 
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en compte els diferents programes educatius –o el grau de presència del català en el 
currículum escolar– com a variable independent limita la possibilitat de comparar els 
resultats d’aquest treball amb el nostre. 

 Cano i Baldaquí (1994), i Baldaquí i Cano (1997) han analitzat les actituds 
lingüístiques dels futurs mestres en dos estudis realitzats als cursos acadèmics 1993-94 i 
1995-96. Les mostres estudiades eren respectivament de 367 i de 266 estudiants de 
l’Escola Universitària de Formació del Professorat de la Universitat d’Alacant que 
havien optat voluntàriament per matricular-se en assignatures impartides pel 
Departament de Filologia Catalana. En els dos treballs es van construir escales de Likert 
de contingut molt semblant i amb un grau de fiabilitat adequat. L’anàlisi de les variables 
que estaven relacionades amb l’actitud envers la llengua catalana va posar de manifest 
en tots dos casos que hi havia un conjunt de factors correlacionats –que gairebé tots es 
podien interpretar en relació amb un major contacte amb la llengua catalana–, que 
estaven directament relacionats amb l’actitud lingüística : la primera llengua, el lloc de 
naixement i de residència, l’àmbit en què havien aprés la llengua catalana (amb una 
actitud més favorable dels que havien fet un aprenentatge familiar que no escolar), la 
competència en les quatre habilitats lingüístiques en català, el grau d’ús de la llengua 
catalana, l’autoadscripció a un grup lingüístic, el grau en què es consideraven 
catalanoparlants, la motivació (instrumental o integradora) per a aprendre el català, etc. 
Els estudis mostraven que com més decantades en favor de la llengua catalana estan 
aquestes variables, millor és l’actitud general envers aquesta llengua (Cano & Baldaquí, 
1994 : 298-300 ; Baldaquí & Cano, 1997 : 22-23). 

5.3 Construcció de l’escala d’actitud lingüística 

Un dels qüestionaris que han contestat els subjectes estudiats, tant els alumnes 
dels programes d’Immersió Lingüística i d’Ensenyament en València com els dels 
programes d’Incorporació Progressiva, tenia per objectiu la construcció de dues escales : 
una d’actituds lingüístiques i una altra que donés compte de la percepció de la 
pertinença de la varietat valenciana al diasistema lingüístic de la llengua catalana. 
L’objectiu era realitzar una valoració de les actituds dels alumnes en aquestes dues 
variables de manera que posteriorment es poguessen posar en relació amb els altres 
factors socials i lingüístics que s’investiguen, especialment el programa educatiu en què 
es troben matriculats. 
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Els qüestionaris, i especialment els qüestionaris de preguntes tancades com el 
que s’ha utilitzat, són un instrument de recol·lecció de dades que té un nivell elevat de 
sofisticació i desenvolupament formal com a resultat de l’ús ús extensiu fet pels 
científics socials. A partir de les respostes als qüestionaris de preguntes tancades es 
poden construir escales actitudinals (Agheyisi & Fishman, 1970 : 147-148). A més, com 
asseguren aquests autors, els qüestionaris són, segurament, el mètode més utilitzat per a 
l’estudi de les actituds lingüístiques : “[...] language attitude studies have tended to make 
more use of questionnaires than of other methods” (pàg. 151). Altres tècniques 
alternatives, com ara les entrevistes, l’observació, l’estudi de casos, l’autobiografia, les 
commitment measures (mesures de compromís),302 la matched guise technique, etc., 
eren difícilment utilitzables en el context d’aquesta investigació o s’adequaven pitjor als 
objectius proposats.  

No hi ha un mètode millor que els altres per a construir escales d’actituds. De fet, 
el millor mètode d’escalament és aquell que siga el més apropiat a la situació particular 
en que té lloc la investigació i als objectius que s’hi pretenen aconseguir (Oppenheim, 
19962 : 188). Per això, d’entre els diversos tipus d’escales per a mesurar actituds que es 
poden construir (Thurstone, Likert, Guttman, Diferencial Semàntic...), s’ha optat per les 
anomenades “escales de Likert”. Els motius d’aquesta elecció són diversos. El principal 
és que es tracta d’un tipus d’escala de construcció senzilla, que no necessita un nombre 
excessiu d’ítems per a ser construïda i que, al mateix temps, presenta una fiabilitat i una 
validesa que solen ser molt elevades (Oppenheim, 19962 : 195 ; Visauta, 1989 : 182). 
Les condicions del treball de camp, amb un seguit de proves realitzades a grups de 
subjectes jóvens, aconsellaven reduir al màxim la durada de les proves. Una altra raó és 
que aquestes escales permeten la utilització d’ítems que no estiguen directament 
relacionats amb les actituds que es volen mesurar i, per tant, és possible un cert grau de 
mesurament indirecte de l’actitud (Visauta, 1989 : 182 ; Oppenheim, 19962 : 200). 
Conforme afirma Oppenheim : “it becomes possible to include items whose manifest 
contents is not obviously related to the attitude in question, enabling subtler and deeper 
ramifications of an attitude to be explored” (pàg. 200). Per últim, també s’ha tingut 
present que les escales de Likert són segurament la millor alternativa quan es tracta 
d’estudiar models d’actituds o d’explorar les teories sobre les actituds (Oppenheim, 
19962 : 188-189). 

                                                 
302 Agheyisi & Fishman, 1970 : 144-145. 
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Les escales de Likert parteixen del supòsit teòric que una actitud pot ser definida 
com una disposició del subjecte cap a una acció, és a dir, una predisposició a actuar 
d’una o altra manera en uns contextos específics, o també, a favor o en contra d’uns 
determinats objectes (persones, institucions, etc.). Les opinions manifestades verbalment 
pels subjectes són considerades com un mètode indirecte per a valorar les seues 
disposicions cap a l’acció. S’accepta, per tant, de manera expressa, que les actituds 
poden mesurar-se a partir de les manifestacions verbals produïdes pels subjectes a partir 
d’uns enunciats que actuen com a reactius (Visauta, 1989 : 177). Per tant, i tenint en 
compte com s’ha vist anteriorment303 que l’escales de Likert –com en general la majoria 
de tècniques que s’utilitzen per a avaluar les actituds–, actuen proposant al subjecte una 
avaluació afectiva respecte d’un estímul referit a l’objecte o referent de l’actitud, que en 
el nostre cas és la varietat valenciana de la llengua catalana, la definició operativa 
d’actitud que s’utilitza en aquesta investigació ha de ser, tot seguint Gardner : “an 
individual’s attitude is an evaluative reaction to some referent or attitude object, inferred 
on the basis of the individual’s beliefs or opinions about the referent” (1985 : 9). 

Les escales de Likert mesuren els subjectes, és a dir, proporcionen una mesura 
de l’actitud dels subjectes respecte d’un objecte. Per tant, les escales que s’han construït 
generen dades que permeten ordenar els subjectes segons les seues actituds respecte de 
la varietat valenciana de la llengua catalana. Les dades obtingudes possibilitaran 
l’objectiu de posar en relació les actituds lingüístiques amb altres variables socials i 
lingüístiques, com ara la primera llengua o, molt especialment, el programa educatiu en 
què es troben escolaritzats els alumnes. 

Des del punt de vista de la mesura, les dades obtingudes amb les escales de 
Likert són, en principi, de naturalesa ordinal, ja que provenen d’ordenar l’opinió dels 
subjectes (més o menys positiva) respecte de l’enunciat que funciona com a reactiu 
(Visauta, 1989 : 178). De tota manera, hi ha una certa ambigüitat sobre la naturalesa de 
les dades aconseguides mitjançant l’escalament posterior. Alguns autors assenyalen que 
les dades procedents d’escales, i específicament de les escales tipus Likert, poden 
analitzar-se utilitzant les mateixes tècniques estadístiques que s’utilitzen amb les 
variables numèriques, a més de poder-se utilitzar, òbviament, les tècniques estadístiques 
habituals amb les variables nominals o ordinals (González, 19942 : 319 ; Santesmases, 

                                                 
303 Supra, pàg. 230. 
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1997 : 84).304 De fet, és bastant habitual trobar estudis que analitzen les dades 
procedents de les escales de Likert com a dades numèriques.305 Altres autors, en canvi, 
si bé admeten els avantatges de l’estadística paramètrica a l’hora d’analitzar les dades, 
s’interroguen sobre les assumpcions que implica aquesta pràctica amb dades procedents 
de la construcció d’escales :  

However, while such transformations may be useful, they require us to make 
certain assumptions [...] Or what about five-point Likert scale items in attitude 
scales ? Is it justifiable to treat these as metric variables ? And how can we 
justify making similar assumptions in the case of semantic differential items, or 
inventories ? The temptation to do so is often strong because the statistical 
‘mining’ tools for metric variables are more versatile and more powerful 
(Oppenheim, 19962 : 286-287). 

Oppenheim suggereix que quan hi ha un dubte raonable sobre la naturalesa de les 
dades és una bona pràctica realitzar l’anàlisi de dades diverses vegades, tot utilitzant tant 
les proves estadístiques paramètriques com les equivalents no paramètriques. Aquesta 
pràctica segurament mostrarà que en quasi totes les ocasions es poden obtenir uns 
resultats molt semblants dins d’un metodologia més ortodoxa : “Such a procedure might 
well show that making some radical data transformations is not really necessary and the 
almost equally clear results can be obtained by more conservative means” (Oppenheim, 
19962 : 287).306 

Si ens haguéssem limitat, com és freqüent en molts estudis, a proposar als 
subjectes que expressessen la seua opinió davant d’un o diversos enunciats referits a 
determinats aspectes de l’actitud lingüística, les dades obtingudes serien les freqüències 
de les respostes. L’anàlisi d’aquestes freqüències permetria fer una aproximació a les 
actituds a traves dels percentatges de resposta als enunciats, ja que es podria suposar 
que aquests percentatges serien representatius de les opinions sobre l’aspecte de 

                                                 
304 González (loc. cit.) afirma que les dades de les escales de Likert estan mesurades en una escala 

d’intervals iguals sense punt zero. Fasold fa una reflexió semblant a la que hem fet nosaltres referida a la 
naturalesa (ordinal o d’interval) de les dades obtingudes mitjançant el procediment del diferencial 
semàntic, i assenyala que si bé no està clara la naturalesa numèrica d’aquestes dades, en la pràctica 
s’utilitza normalment l’estadística paramètrica (és a dir, la que s’utilitza amb dades numèriques) per a 
analitzar els resultats d’aquestes escales (Fasold, 1996 : 235-236, n. 2). 

305 Sense eixir del nostre context es pot veure, per exemple, Ribes (1993 : 121) o Vives Madrigal (1993 : 
297-299). 

306 Aquest és, sens dubte, un bon consell davant d’un tema delicat en el qual no hi ha consens. De tota 
manera, la nostra opinió és, en principi, favorable a l’ús de l’estadística paramètrica amb les dades 
procedents de les escales de Likert sempre que es donen els supòsits de normalitat de la distribució i 
d’homogeneïtat de les variàncies. 



L’actitud envers la llengua catalana  Pàg. 247 
 

l’actitud objecte d’anàlisi. No es podria, però, mesurar la intensitat global d’aquesta 
actitud. Tampoc no es disposaria d’instruments d’anàlisi per a saber en quin grau els 
resultats obtinguts són fiables per a l’estudi de les actituds lingüístiques, i el mateix es 
podria dir respecte de la validesa. Dit en altres mots, es podria fer una aproximació 
qualitativa a l’estudi de les actituds, però no es podria conéixer la fiabilitat ni la validesa 
dels resultats obtinguts. Com que no seria possible atorgar als individus una puntuació en 
l’actitud lingüística, tampoc no seria factible realitzar una anàlisi quantitativa més 
exhaustiva, tot relacionant l’actitud amb altres variables socials i lingüístiques. Per últim, 
tampoc no es podria analitzar l’estructura – unidimensional o la multidimensional– del 
constructe “actitud lingüística”. 

S’acaba de dir que no es podria conéixer la fiabilitat dels resultats. De tota 
manera l’experiència empírica demostra que les investigacions que es realitzen a partir 
de les respostes dels enquestats a preguntes en les quals simplement expressen l’opinió 
sobre enunciats aïllats no tenen massa fiabilitat. Per això és preferible sempre la 
utilització de conjunts de preguntes o, millor encara, d’escales : “we should not rely on 
single questions when why come to measure those attitudes that are most important to 
our study ; we should have sets of questions or attitude scales” (Oppenheim, 19962 : 
147). 

La raó és que les actituds són constructes complexos, als quals cal aproximar-se 
des de diversos punts de vista i, per tant, les preguntes simples no poden donar compte 
de la diversitat i la complexitat que els són inherents. A més, sembla que en el cas de les 
preguntes sobre actituds, com que no es refereixen a fets o comportaments concrets, 
sinó a estats mentals, les preguntes simples són molt sensibles a les interpretacions de la 
redacció de l’enunciat, la qual cosa és una font d’esbiaixament en les respostes i, per 
tant, de manca de fiabilitat. Conforme afirma Oppenheim : 

[...] there are serious objections to the use of single questions to measure such 
non-factual topics as awareness, precepts, social representations, brand images, 
opinions, beliefs, attitudes, values and stereotypes. Such issues are usually more 
complex than questions of fact ; they have to do with states of mind, rather than 
with behaviour or with events in the outside world, and are therefore difficult to 
measure and to validate ; they are generally multi-faceted and have to be 
approached from several directions ; above all, single questions dealing with such 
sensitive topics are much more open to bias and unreliability due to wording 
question format and contextual effects. It is not unusual to find that responses by 
the same group of subjects to two virtually identical items differ by as much as 
20 per cent or more, and we have no guiding principles by which to predict how 
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respondents will react to various forms of wording of what is basically the same 
question (Oppenheim, 19962 : 150). 

En el qüestionari que s’ha utilitzat hi havia en principi trenta-tres ítems destinats 
a la construcció d’una escala sobre l’actitud lingüística, en els quals es demanava als 
enquestats que triaren, entre les respostes que se’ls oferien, aquella que expressés millor 
el seu grau d’acord o de desacord amb l’enunciat proposat. Aquest acord o desacord es 
formulava, com és habitual en les escales de Likert, amb cinc possibilitats alternatives 
de resposta graduades en intensitat de manera que la distància subjectiva entre les 
opcions fos aproximadament igual (Openheim, 19962 : 195-197). Se’n pot veure un 
exemple tot seguit (figura 2) :  

Totes les llengües són importants, i per això crec que no té sentit dir que el castellà és més 

important que el valencià : 

a) Totalment d’acord; b) Bastant d’acord; c) No ho sé (o em resulta indiferent); d) Bastant en 
desacord; e) Totalment en desacord. 

figura 2 : exemple d’ítem del qüestionari per a elaborar l’escala d’actitud lingüística 

En el mateix qüestionari, a més dels trenta-tres ítems destinats a l’elaboració de 
l’escala global d’actituds, n’hi havia vuit que estaven pensats per a la construcció d’una 
escala sobre l’opinió dels alumnes de la pertinença de la varietat lingüística valenciana 
als diasistema global de la llengua catalana. Per últim, també hi havia dos ítems que 
demanaven als subjectes la seua opinió sobre el nom de la llengua catalana al País 
Valencià i sobre el nom de la llengua castellana.307 

D’entrada, es va partir d’un conjunt d’enunciats superior als que finalment 
formaren part de les diverses escales. Es va posar molta cura perquè els enunciats 
presentats fossen clars i directes, sense ambigüitats. Prèviament se n’havia comprovat el 
funcionament amb alumnes de l’E. U. de Formació del Professorat d’Alacant. També es 
va buscar l’equilibri entre els ítems formulats de manera positiva i els formulats de 
manera negativa, ja que aquest equilibri és necessari per a evitar les respostes 
estereotipades (Visauta, 1989 : 178-179). Del total d’ítems del test (quaranta-un si se’n 
descompten els dos últims que tracten sobre el nom de les llengües), vint-i-dos estaven 
formulats de forma positiva i dinou de forma negativa. 

                                                 
307 En principi també teníem intenció d’elaborar una escala sobre l’opinió dels alumnes respecte de la 

normalització lingüística i el futur de la llengua catalana al País Valencià, però l’anàlisi dels resultats va 
mostrar que aqueixa escala mesurava, en realitat, l’actitud lingüística. Per tant, es van integrar els ítems que 
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També s’ha tingut molt en compte la redacció dels ítems formulats de manera 
negativa, ja que en el nostre entorn les negacions poden produir problemes 
d’interpretació en alguns subjectes i, en conseqüència, poden augmentar els errors de 
resposta (Arce, 1994 : 34). Per últim, s’ha de dir que als alumnes dels programes 
d’Immersió i d’Ensenyament en Valencià se’ls oferia el qüestionari en llengua catalana, 
mentre que als alumnes dels programes d’Incorporació Progressiva se’ls donava la 
possibilitat de triar entre la versió catalana i la versió castellana del qüestionari. 

Per a la formulació dels ítems de l’escala de Likert és suficient que l’investigador 
que els elabore tinga experiència en el tema a analitzar (Arce, 1994 : 35-36).308 No cal, 
com en les escales de Thurstone, que els enunciats passen per una avaluació prèvia de 
jutges (Visauta, 1989 : 179 ; Oppenheim, 19962 : 195). Encara que l’enunciat dels ítems 
s’han realitzat bàsicament d’acord amb els coneixements que tenim sobre l’actitud 
lingüística,309 també s’han tingut en compte les aportacions anteriors d’altres autors del 
nostre entorn. Així, Gómez Molina (1986 : 67-78) tot seguint Weinreich (1953), analitza 
les actituds envers les llengües a partir de cinc factors : a) la fidelitat lingüística, que 
indica l’adhesió a la pròpia llengua per tal de mantenir-la ; b) l’orgull lingüístic, que 
interpreta com la satisfacció o dignitat de posseir una llengua pròpia ; c) el prestigi 
lingüístic, o la utilitat d’una llengua en la promoció social ; d) la utilitat lingüística, o 
necessitat d’una llengua per a la comunicació social ; e) El rebuig lingüístic, o sentiment 
negatiu envers l’altra llengua. Altres autors també coincideixen a afirmar que per a 
valorar l’actitud cal mesurar la fidelitat, l’orgull, el prestigi, la utilitat o el rebuig (Rubin, 
1968 apud Carranza, 1982 : 69 ; Doménech, 1991 : 173 ; Blas Arroyo, 1998 : 115-133). 
Nosaltres hem tingut en compte aquestes aportacions a l’hora de formular els ítems i 
hem intentat que els enunciats s’ajusten a aquestes dimensions de l’actitud.310 

 

 

                                                                                                                                               
estaven destinats a construir l’escala sobre la normalització lingüística i el futur de la llengua en el procés 
de construcció de l’escala sobre l’actitud lingüística. 

308 Tenim experiència en l’elaboració d’escales d’actitud per les enquestes que des del curs 1993-94 
realitzem anualment als alumnes de l’E. U. de Formació del Professorat d’Alacant. Es pot consultar Cano 
& Baldaquí (1994) i Baldaquí & Cano (1996). 

309 Agraïm a la Dra. Maria Antònia Cano l’ajuda que ens va prestar en l’avaluació prèvia dels ítems. 
310 S’ha de tenir en compte que aquestes dimensions són teòriques, ja que els treballs que se citen no 

analitzen l’existència d’aquests factors com a components del constructe “actitud lingüística”. 
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Posteriorment, la prova s’aplica als subjectes. Com que no hi ha una avaluació 
prèvia de la validesa de la prova a través de l’avaluació de jutges, s’ha d’aplicar a una 
mostra suficientment representativa de subjectes, que alguns autors xifren al voltant del 
centenar (Visauta, 1989 : 179 ; Oppenheim, 19962 : 195 ; Cea, 1996 : 271). En el nostre 
cas, el test d’actituds ha estat contestat vàlidament per 187 alumnes. 

Una vegada que s’han obtingut les respostes dels enquestats es recodifiquen els 
valors de les respostes als ítems formulats negativament, ja que una resposta negativa a 
un ítem negatiu correspon, en la pràctica, a una resposta positiva a un ítem positiu. 
Posteriorment, es realitza l’estudi i la selecció dels ítems que finalment formen part de 
l’escala. Per fer-ho, s’analitzen les dades obtingudes amb la finalitat de construir una 
escala compacta, en què tots els ítems estiguen integrats i contribuesquen a la mesura 
del constructe subjacent (Arce, 1994 : 36), en aquest cas, l’actitud lingüística i l’actitud 
sobre la pertinença de la varietat valenciana al diasistema comú de la llengua catalana. 

El conjunt inicial d’ítems del qüestionari era superior al que finalment s’ha 
mantingut per a la construcció de les diverses escales. Per fer aquesta selecció, s’ha 
realitzat una anàlisi que consisteix, bàsicament, a calcular el grau d’integració de cada 
ítem a l’escala, cosa que ajuda a establir quins ítems no contribueixen a la mesura de 
l’actitud o quins hi aporten informació redundant. El grau d’integració es pot descobrir 
investigant la relació que hi ha entre les respostes que els subjectes emeten per a un ítem 
i les respostes que emeten per al conjunt dels ítems. La tècnica estadística per a fer 
aquest càlcul és el coeficient de correlació de Pearson entre les respostes a un ítem i la 
suma de les respostes a tots els ítems.  

Dit en altres paraules, més entenedores, s’ha de comprovar la relació que hi ha 
entre el valor d’una escala que es construís només amb l’ítem que s’analitza i el valor de 
l’escala que es construeix amb tots els ítems. Ara bé, en investigar la relació entre cada 
ítem i el total, resulta que l’ítem forma part del total. Per tant, el que es fa és excloure 
del càlcul d’aquest total l’aportació de l’ítem que s’investiga. Aquest tipus de correlació 
s’anomena “correlació corregida”, i és la que s’ha utilitzat (Arce, 1994 : 36 ; 
Oppenheim, 19962 : 198-199). 
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Per últim, i una vegada construïda l’escala, s’ha de fer el càlcul de la fiabilitat 
aconseguida. Cal recordar que una fiabilitat elevada indica que s’obtindrien resultats 
similars si el test d’actituds fos administrat diverses vegades en situacions semblants al 
mateix grup de subjectes (Visauta, 1989 : 211). D’entre els diversos mètodes que hi ha 
per a fer aquest càlcul, s’ha elegit el mètode de consistència interna alfa de Cronbach, 
que és el més utilitzat pels investigadors socials en l’actualitat. Per a calcular aquest 
coeficient es divideix la sèrie total d’ítems en dues meitats i, posteriorment, es calcula la 
mitjana de tots els coeficients de correlació possibles de les dues meitats. Així, es 
mesura la consistència interna de tots els ítems, globalment i individualment (Norušis, 
1994 : 143-148 ; Oppenheim, 19962 : 160 ; Cea, 1996 : 155-156). Habitualment, es 
considera que un valor de l’estadístic alfa de Cronbach superior a 0.75 o 0.80 és 
suficient (Bisquerra, 1987 : 289 ; Cea, 1996 : 156).311 

Ara es mostrarà, pas a pas, la construcció d’una de les escales, la d’actituds 
lingüístiques. Servirà per a explicar més detalladament el procés que s’ha seguit i per a 
exemplificar-lo. Així, en el cas de l’altra escala, la que indica l’opinió dels alumnes 
respecte de la pertinença de la varietat valenciana al diasistema lingüístic global del 
català, podrem limitar-nos a explicar els resultats del procés. 

5.3.1 Anàlisi estadística de la integració dels ítems en l’escala 

Per a la realització de l’escala sobre les actituds lingüístiques es va partir de 
trenta-tres ítems que es relacionen tot seguit (figura 3) :  

1r ítem : 
1. El valencià està en perill de desaparéixer a la Comunitat Valenciana. 
 
2n ítem : 
2. El castellà està en perill de desaparéixer a la Comunitat Valenciana. 
 
3r ítem : 
3. M’agrada que la gent parle valencià sempre que puga. 
 
4t ítem : 
4. Intente utilitzar el valencià sempre que m’és possible.  
 

                                                 
311 El coeficient alfa de Cronbach mesura la fiabilitat de l’escala construïda. El valor pot oscil·lar entre 

0 (manca total de fiabilitat) i 1 (màxima fiabilitat), però depén de la quantitat d’ítems, ja que a més ítems el 
valor del coeficient augmenta (Arce, 1994 : 37). Bisquerra considera que els coeficients superiors a 0.75 
són alts. Cea posa el límit en 0.80. Altres autors posen límits diferents (entre 0.60 i 0.85) segons l’ús que 
vulga donar-se a l’escala (Latiesa, 19942 : 358). 
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5è ítem : 
5. Totes les llengües són importants, i per això crec que no té sentit dir que el castellà és 
més important que el valencià. 
 
6è ítem : 
8. La llengua catalana (i per tant el valencià) pot arribar a ser una llengua important en el 
context europeu.  
 
7è ítem : 
9. La llengua catalana (i per tant el valencià) ha tingut al llarg de la seua història tanta 
importància com el castellà. 
 
8è ítem : 
10. De vegades em veig obligat a parlar valencià sense ganes, obligat per les 
circumstàncies. 
 
9è ítem : 
11. Em molesta que un desconegut em parle en valencià.  
 
10è ítem : 
13. No és de bona educació contestar en valencià a una persona que parla en castellà. 
 
11è ítem : 
14. El valencià és tan important com el castellà o l’anglés.  
 
12è ítem : 
15. Com que tots parlem castellà, no és necessari que la gent originària d’altres 
comunitats autònomes que ve a viure ací s’ensenye a parlar valencià.  
 
13è ítem : 
16. De vegades trobe ridícul l’ús del valencià en algunes circumstàncies. 
 
14è ítem : 
17. Hauria de ser obligatori que tots els estudiants de la Comunitat Valenciana cursaren, 
com a mínim, la meitat de les assignatures en valencià. 
 
15è ítem : 
18. És necessari que el Valencià siga una assignatura obligatòria per als estudiants de la 
Comunitat Valenciana.  
 
16è ítem :  
19. El valencià és una llengua rural, poc interessant per a un àmbit urbà.  
 
17è ítem : 
20. Estudiant valencià podré conéixer més gent i integrar-me millor en aquesta terra.  
 
18è ítem : 
21. El castellà és una llengua que està més de moda que el valencià. 
 
19è ítem : 
22. Per a un metge que passa consulta és més necessari parlar anglés que valencià. 
 
20è ítem : 
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23. Estudiar valencià em resultarà molt útil en el futur per a trobar faena. 
 
21è ítem : 
24. És necessari parlar valencià per a integrar-se totalment a la Comunitat Valenciana.  
 
22è ítem : 
25. A la llarga, el valencià és la llengua que hauria de predominar a la Comunitat 
Valenciana.  
 
23è ítem : 
26. El valencià hauria de ser una assignatura voluntària en les escoles i instituts de la 
Comunitat Valenciana.  
 
24è ítem : 
27. El castellà hauria de ser una assignatura voluntària en les escoles i instituts de la 
Comunitat Valenciana. 
 
25è ítem : 
28. Per a una persona de fora, que no conega ni el valencià ni el castellà, li constarà menys 
d’aprendre el castellà que el valencià.  
 
26è ítem : 
29. Totes les persones que viuen a la Comunitat Valenciana haurien de saber parlar i 
escriure en castellà i en valencià. 
 
27è ítem : 
30. Cada dia hi ha més poca gent que parla en valencià, i es parla pitjor.  
 
28è ítem : 
31. El valencià serveix per a escriure obres tecnològiques igual que qualsevol altra 
llengua.  
 
29è ítem : 
33. En el futur, quan estudie a la Universitat o treballe, crec que utilitzaré sobretot el 
castellà. 
 
30è ítem : 
35. L’anglés o el castellà són llengües que permeten la investigació científica, mentre que 
el valencià té un ús més literari.  
 
31è ítem : 
36. La gent cada vegada utilitza més el valencià, i en més llocs.  
 
32è ítem : 
37. La promoció de l’ús del valencià no progressarà fora de l’àmbit escolar.  
 
33è ítem : 
38. Durant el segle XXI desapareixeran totes les llengües llevat de les molt grans, com ara 
el castellà, l’anglés, el francés, l’alemany, l’àrab, el rus o el xinés. 
 

 figura 3 : ítems inicials per a l’elaboració de l’escala d’actitud lingüística 
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En un primer pas, es va calcular el grau d’integració de cadascun dels trenta-tres 
ítems a l’escala d’actituds. Per a fer-ho, ja s’ha vist que cal analitzar el coeficient de 
correlació de Pearson corregida entre les respostes a un ítem i la suma de les respostes a 
tots els ítems. Prèviament, cal recordar que s’ha recodificat el valor de les respostes als 
ítems formulats negativament, ja que una resposta negativa a un ítem negatiu correspon, 
en la pràctica, a una resposta positiva a un ítem positiu. Tot seguit hi ha els resultats 
obtinguts en aquest primer pas (figura 4) : 312 

 
    R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
AV1          105.8111       376.7351       -.0112           .8669 
AV2          104.8389       378.7057       -.0513           .8666 
AV3          105.3111       350.6513        .5530           .8546 
AV4          105.6111       345.8144        .5374           .8541 
AV5          104.9500       358.2265        .3656           .8587 
AV8          106.0944       355.5609        .4575           .8568 
AV9          105.9000       358.3922        .3568           .8589 
AV10         105.5889       344.5786        .5237           .8543 
AV11         104.9944       352.7989        .4390           .8569 
AV13         106.3500       359.1785        .2419           .8628 
AV14         105.9056       347.9743        .4689           .8559 
AV15         106.1167       352.7740        .3828           .8584 
AV16         105.5389       348.8644        .4987           .8553 
AV17         106.2889       344.8099        .5527           .8537 
AV18         105.2278       351.0931        .4923           .8557 
AV19         105.2444       355.1801        .4744           .8565 
AV20         105.6056       353.3575        .4198           .8574 
AV21         106.5444       352.8081        .4505           .8567 
AV22         105.5778       361.7313        .2550           .8616 
AV23         105.5278       358.5970        .3839           .8584 
AV24         106.2444       352.6103        .4437           .8568 
AV25         105.7667       348.7162        .4858           .8556 
AV26         105.9778       354.2677        .3490           .8594 
AV27         106.3111       379.6345       -.0723           .8715 
AV28         106.4722       349.4797        .5134           .8551 
AV29         105.3500       357.8712        .3368           .8595 
AV30         106.3444       370.9198        .0957           .8651 

AV31         105.3000       359.2279        .4054           .8581 
AV33         106.7500       349.0601        .5497           .8544 
AV35         106.1667       366.7877        .2242           .8617 

                                                 
312 Un aspecte previ a tenir en compte durant el procés de construcció de l’escala d’actituds és el 

tractament dels valors perduts del sistema (system missing), és a dir, aquells que corresponen a preguntes 
que no han estat contestades pels enquestats. Durant el procés de càlcul de la integració dels ítems en 
l’escala i de la fiabilitat de l’escala, que es realitza per decidir els ítems que finalment en formaran part, 
s’han exclòs de l’anàlisi els casos en què hi ha valors perduts. Posteriorment, s’han tornat a incloure tots 
els casos i s’han substituït els valors perduts pel valor de la mediana de la sèrie. Aquesta darrera operació 
és necessària ja que si no ho es fes així baixaria la puntuació dels individus que no han contestat algun ítem 
i, per tant, s’esbiaixarien les puntuacions de l’escala per a aquests casos. Per al procés d’imputació es pot 
consultar Sánchez Carrión (1996 : 212-222) o Martínez Arias (1999 : 54-59). 
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AV36         106.3167       363.4466        .2850           .8605 

AV37         106.0056       354.6648        .4718           .8565 AV38         105.7000       356.4458        .4337           .8573 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    180.0                    N of Items = 33 
Alpha =    .8623 
 

figura 4 : resultats inicials del càlcul de la integració dels ítems en l’escala d’actitud lingüística 

En la columna de l’esquerra hi ha la identificació de l’ítem del test d’actituds. 
“AV” significa “actitud, variable”, i el número que hi ha a continuació correspon al 
número de l’ítem en el test. Així, per exemple, AV26 correspon a l’ítem número 26 del 
qüestionari que, com s’acaba de veure, correspon a l’enunciat : “el valencià hauria de 
ser una assignatura voluntària en les escoles i instituts de la Comunitat Valenciana”. Les 
dues primeres columnes ofereixen la mitjana de l’escala i la variància si s’elimina l’ítem 
corresponent. La tercera columna es ofereix la correlació corregida entre cada ítem i el 
total. Per últim, la darrera columna informa del valor de l’estadístic alfa de Cronbach –
que com s’ha vist mesura la fiabilitat de l’escala–, si l’ítem és esborrat. Davall de tota 
aquesta informació, el programa ofereix sota l’epígraf Reliability Coefficients el nombre 
de casos (subjectes) en l’estudi, el nombre total d’ítems i el valor de l’estadístic alfa de 
Cronbach (0.8623) per a una escala construïda amb tots els ítems que es mostren. 

Per a l’anàlisi interessen sobretot les dues darreres columnes. Hi ha tres ítems, el 
AV1, el AV2 i el AV27, que tenen una correlació negativa amb la resta. A més, el valor 
de l’alfa de Cronbach augmentaria si s’esborressen de l’anàlisi. Per tant, es procedeix a 
eliminar-los i es torna a realitzar la mateixa anàlisi sense incloure’ls. Els resultats que 
s’obtenen són els següents (figura 5) : 

   

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
AV3           94.9222       351.5917        .5628           .8736 
AV4           95.2222       346.4531        .5511           .8733 
AV5           94.5611       359.7895        .3620           .8777 
AV8           95.7056       357.2815        .4499           .8760 
AV9           95.5111       359.7932        .3565           .8778 

AV10          95.2000       345.4458        .5325           .8736 

AV11          94.6056       353.3352        .4557           .8757 
AV13          95.9611       361.2219        .2316           .8819 
AV14          95.5167       349.4020        .4679           .8753 
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AV15          95.7278       353.6517        .3916           .8773 AV16          95.1500       349.9606        .5041           .8745 
AV17          95.9000       344.7944        .5787           .8726 
AV18          94.8389       351.2421        .5175           .8743 
AV19          94.8556       356.0237        .4869           .8753 
AV20          95.2167       354.8187        .4182           .8765 
AV21          96.1556       354.2327        .4496           .8758 
AV22          95.1889       363.8077        .2424           .8806 
AV23          95.1389       360.2320        .3785           .8774 
AV24          95.8556       354.3477        .4366           .8761 
AV25          95.3778       349.7336        .4924           .8747 
AV26          95.5889       352.7574        .3988           .8771 
AV28          96.0833       350.7807        .5149           .8743 
AV29          94.9611       359.1549        .3388           .8783 
AV30          95.9556       373.5846        .0716           .8840 
AV31          94.9111       361.0088        .3961           .8771 
AV33          96.3611       349.8521        .5619           .8734 
AV35          95.7778       368.4755        .2176           .8803 
AV36          95.9278       365.3635        .2734           .8794 
AV37          95.6167       356.1818        .4688           .8756 
AV38          95.3111       358.0814        .4281           .8764 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    180.0                    N of Items = 30 
Alpha =    .8802 
 

figura 5 : segon pas del càlcul de la integració dels ítems en l’escala d’actitud lingüística 

Es veu que la correlació de l’ítem AV30 és molt més baixa que la de la resta 
d’ítems. A més, si es llevés de l’anàlisi el valor de l’alfa de Cronbach augmentaria de 
0.8802 a 0.8840. Per tant, s’elimina i es torna a realitzar el procés. Per tal d’alleugerir 
l’explicació, se n’eliminaran tots els passos intermedis per presentar, tot seguit, el 
resultat final del procés de construcció de l’escala (figura 6) : 

   

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)     
 
Item-total Statistics 
        
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
AV3           83.0757       301.6247        .5911           .8804 
AV4           83.3676       296.6576        .5848           .8800 
AV5           82.7081       309.5774        .3873           .8849 
AV8           83.8486       307.5857        .4669           .8832 
AV9           83.6324       310.1685        .3651           .8854 
AV10          83.3676       297.4402        .5259           .8816 
AV11          82.7514       305.3618        .4425           .8837 
AV14          83.6649       300.7023        .4702           .8831 
AV15          83.8703       305.8092        .3735           .8857 
AV16          83.3081       303.1491        .4713           .8830 

AV17          84.0324       294.6620        .6127           .8792 

AV18          82.9784       301.6734        .5387           .8814 
AV19          82.9946       307.0380        .4923           .8827 
AV20          83.3730       305.6156        .4289           .8840 
AV21          84.3027       306.9079        .4179           .8843 
AV23          83.3027       311.2340        .3685           .8853 
AV24          84.0000       305.8913        .4265           .8841 
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AV25          83.5189       300.0010        .5219           .8817 AV26          83.7297       303.3613        .4135           .8847 
AV28          84.2486       305.2313        .4529           .8834 
AV29          83.0973       307.5231        .3920           .8849 
AV31          83.0703       311.8592        .3926           .8848 
AV33          84.5135       302.8055        .5333           .8816 
AV36          84.0649       315.3979        .2814           .8870 
AV37          83.7676       308.5489        .4386           .8838 
AV38          83.4378       309.4431        .4160           .8843 
 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    185.0                    N of Items = 26 
Alpha =    .8874 
 

figura 6 : resultats finals del càlcul de la integració dels ítems en l’escala d’actitud lingüística 

Com s’hi pot veure, en l’escala han quedat finalment vint-i-sis ítems. Potser puga 
semblar un nombre elevat, però si se n’eliminés algun la fiabilitat total de l’escala, que 

es pot considerar alta (α = 0.8874), baixaria. D’altra banda, el nombre d’ítems en les 

escales de Likert és arbitrari, encara que de vegades hi ha escales amb un nombre 
d’ítems molt reduït (Oppenheim, 19962 : 200). Com que les escales de Likert són 
additives, es calcularà la puntuació en l’actitud envers la llengua catalana de cada 
alumne sumant les puntuacions que ha obtingut en els vint-i-sis ítems que finalment han 
quedat en l’escala. Posteriorment, per tal de facilitar-ne la comprensió, es calcularà la 
mitjana aritmètica, tot dividint el resultat obtingut del sumatori per 26, i aquesta serà la 
puntuació definitiva de l’actitud que s’utilitzarà. Així, les puntuacions de 3 
correspondrien als valors neutres en actitud (resposta : “no ho sé (o em resulta 
indiferent)”, les puntuacions superiors a 3 es pot considerar que indiquen actituds 
globalment positives, i les inferiors a 3 indicarien actituds negatives.  

5.4 Anàlisi dels resultats 

Ara s’analitzaran les relacions entre la variable que s’acaben de crear, la mesura 
de l’actitud envers la llengua catalana, i les altres variables sociolingüístiques rellevants 
que s’estudiem en el treball, especialment amb les dues variables que en són l’eix : els 
programes educatius en què estan escolaritzats els enquestats i la seua primera llengua. 
El repàs que s’ha efectuat anteriorment de les investigacions realitzades en el nostre 
context proporciona la base per a la formulació de la major part de les hipòtesis inicials :  
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a) Els alumnes escolaritzats en els programes educatius bilingües (PIL i PEV) 
tindran una actitud millor envers la llengua catalana que els alumnes escolaritzats en els 
programes educatius monolingües (PIP bàsic). Els alumnes del PIP bilingüe tindran una 
actitud envers la llengua catalana millor que la dels alumnes del PIP bàsic, però pitjor 
que la dels alumnes del PIL i del PEV. 

b) Els alumnes castellanoparlants dels programes d’immersió lingüística tindran 
una actitud envers la llengua catalana millor que la dels alumnes castellanoparlants que 
només reben l’assignatura de valencià (PIP bàsic), però pitjor que la dels alumnes 
catalanoparlants escolaritzats en els programes educatius bilingües (PIL i PEV). 

c) L’actitud envers la llengua catalana serà millor en els alumnes que tenen el 
català com a primera llengua i en la mesura que hi haja un major grau d’ús familiar 
d’aquesta llengua. 

d) Els alumnes que utilitzen més la llengua catalana tindran una millor actitud 
envers aquesta llengua. 

e) L’actitud lingüística dels alumnes envers la llengua catalana serà millor en la 
mesura que hi haja una major presència d’aquesta llengua en el seu entorn. 

f) Els alumnes que tinguen un millor coneixement de la llengua catalana tindran 
també una actitud millor envers aquesta llengua.  

g) Les xiques mostraran una actitud millor envers la llengua catalana que no els 
xics.  

h) Els alumnes que s’autoconsideren valencians en un grau major tindran una 
actitud millor envers la llengua catalana. 

5.4.1 Relació entre el programa educatiu i l’actitud lingüística 

La hipòtesi primera prediu que l’actitud envers la llengua catalana serà millor en 
la mesura que els alumnes estiguen escolaritzats en programes educatius bilingües. 
Encara que l’asseveració de la hipòtesi sembla de sentit comú, no ha estat corroborada 
per les investigacions prèvies realitzades a Catalunya. Així, per exemple, el treball del 
SEDEC no és concloent, ja que encara que mostra que a mesura que augmenta el grau 
de catalanització de l’escola també augmenten les actituds favorables al català, les 
diferències obtingudes en la relació entre l’actitud lingüística i el grau de catalanitat de 



L’actitud envers la llengua catalana  Pàg. 259 
 

l’escola no són significatives (Alsina & aa. 1983 : 84). El treball de Ribes presenta uns 
resultats també inesperats, ja que tampoc no troba diferències estadísticament 
significatives en l’actitud envers la llengua catalana entre els alumnes castellanoparlants 
escolaritzats en els programes d’immersió i el alumnes del grups de control 
castellanoparlants o bilingües familiars català-castellà escolaritzats predominantment en 
castellà (Ribes, 1993 : 121). Uns resultats semblants es troben en el treball de Serra 
(1997 : 129-132). En canvi, altres investigacions realitzades en contextos que presenten 
similituds amb el nostre sí que mostren clarament la relació entre el grau d’ús de la 
llengua minoritzada en el currículum escolar i la millor actitud envers aquesta llengua. 
És el cas, per exemple, de les investigacions realitzades al País de Gal·les.313 

En l’apartat dedicat a l’anàlisi del disseny de l’estudi, s’ha deixat clar que en un 
treball de les característiques d’aquest l’investigador es troba amb els grups d’alumnes ja 
fets, i resulta del tot impossible assignar aleatòriament els subjectes als diferents 
tractaments de la variable programa educatiu. A més, mostràvem el convenciment que 
determinats factors per a nosaltres desconeguts, com ara les actituds familiars respecte 
de les llengües, podien estar relacionades amb el fet que els alumnes estiguen matriculats 
en un grup o un altre. És segur que les actituds lingüístiques familiars poden influir en les 
actituds lingüístiques dels enquestats i, per això, és en aquest moment de la investigació 
on pot haver-hi més probabilitat que la manca d’assignació aleatòria dels subjectes als 
grups influesca en els resultats. Aquest problema, d’altra banda, com que no es pot 
evitar, és comú a totes les investigacions que s’han citat, encara que només Baker en fa 
referència quan analitza els resultats de la investigació realitzada per Sharp i aa. (1973) :  

 

 

                                                 
313 Així, la investigació de Sharp i els seus col·laboradors (1973), realitzada entre una ampla mostra de 

jóvens gal·lesos d’entre 10 i 15 anys, va descobrir que els alumnes de les escoles amb una major presència 
del gal·lés (designated bilingual schools) presentaven una millor actitud envers aquesta llengua, millor 
fins i tot que la dels jóvens residents en les àrees en què el gal·lés és la llengua més utilitzada (citat per 
Baker, 1995 : 43). E. Glyn Lewis (1975 : 111) mostra també que l’actitud envers el gal·lés és més 
favorable a les escoles en què aquesta llengua té una major presència, però la seua investigació posa de 
manifest que amb l’edat la tendència general és a millorar l’actitud envers la llengua majoritària –l’anglés– 
i a empitjorar l’actitud envers la llengua minoritària –el gal·lés. El treball de Baker (1995 : 63-64) també 
mostra que els alumnes de les “English medium secondary schools”, que només estudien el gal·lés com a 
segona llengua, presentaven una actitud envers el gal·lés menys favorable que els alumnes de les “natural 
Welsh secondary schools” i que els alumnes de les “designated bilingual secondary schools”, escoles en 
què el gal·lés és la llengua vehicular de la majoria dels aprenentatges, mentre que entre els alumnes 
d’aquests darrers tipus d’escola no hi havia diferències significatives. 
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Does the causal factor lie in parental values, beliefs and motivations, the 
extended family and the influence of local friends as well as, or rather than, the 
effect of bilingual education ? The interconnections between factors are 
complex. Bilingual schools often exists because of parental pressure, with such 
pressures (and the institution of bilingual schools) stemming from a variety of 
attitudes and motives. No simple causal chain can be postulated. Rather there is 
a network or inter-related and reciprocating causes and effects (Baker, 1988 : 
120). 

Als gràfics de caixa (boxplot) es pot veure representada la distribució de la 
mesura de l’actitud segons els nivells de la variable Programa Educatiu (gràfic 1). S’hi 
observa amb claredat que 
conforme augmenta la 
presència del català com a 
llengua vehicular de l’en-
senyament millora la pun-
tuació en actitud dels 
alumnes. En tots els grups 
d’alumnes la mediana (la 
línia negra dins del rectan-
gle central del gràfic), es 
troba per damunt de 3, la 
puntuació “neutra” en l’escala que s’ha construït, però s’observa una distància 
apreciable entre les puntuacions dels diferents grups.314 També s’adverteix que els tres 
grups amb presència vehicular de la llengua catalana (Programa d’Incorporació 
Progressiva bilingüe, Programa d’Immersió Lingüística i Programa d’Ensenyament en 
Valencià) presenten més del 75% dels alumnes per damunt d’aquest límit.315 Mitjançant 
la prova H de Kruskal-Wallis es pot demostrar que les diferències d’actitud que hi ha 
entre els diferents grups segons el Programa Educatiu són estadísticament significatives 
(p < 0.0001). La comparació entre els grups indica que hi ha diferències estadísticament 
significatives entre: a) el PIP bàsic i tots els altres programes educatius ; b) el PIP 

                                                 
314 Els valors de les medianes són : PIP bàsic = 3.1538 ; PIP bilingüe = 3.4231 ; PIL = 3.5577 ; PEV = 

4.0385.  
315 En els gràfics de caixa, la longitud del rectangle central (o “caixa”) representa el 50% central de les 

dades de la distribució, és a dir, en el aquest cas el 25% d’alumnes que es troben per damunt de la mediana 
i el 25% d’alumnes que se’n situen per davall. És el que s’anomena rang interquartílic (els subjectes que se 
situen entre el primer i el tercer quartil —percentils 25 i 75). El símbol “o” marca els alumnes atípics. Són 
subjectes que es troben a una distància del límit de la caixa d’entre una vegada i una vegada i mitja el rang 
interquartílic. Fixem-nos que l’únic subjecte d’aquestes característiques és un alumne castellanoparlant del 
PIP bàsic. 

Castellà
14663386N =

Programa educatiu

PEVPILPIP bilingüePIP bàsic

A
ct

itu
d 

lin
gü

íst
ic

a 
en

ve
rs

 el
 c

at
al

à 5

4

3

2

1

 
gràfic 1 : relació entre l’actitud lingüística i el programa educatiu 



L’actitud envers la llengua catalana  Pàg. 261 
 

bilingüe i el PEV ; c) el PIL i el PEV.316 Aquests resultats confirmen la predicció de la 
primera hipòtesi, ja que es demostra que l’actitud envers la llengua catalana millora en la 
mesura que els alumnes estan escolaritzats en programes educatius bilingües, i dins dels 
programes educatius bilingües l’actitud lingüística és millor en la mesura que la 
presència com a llengua vehicular és més intensa. 

5.4.2 Relació entre el programa educatiu, la primera llengua i l’actitud 
lingüística 

La hipòtesi segona es basa en la hipòtesi primera, però presenta un major nivell 
de concreció. S’hi especifica que hi haurà diferències significatives pel que fa a l’actitud 
envers la llengua catalana entre els alumnes castellanoparlants del Programes 
d’Immersió Lingüística i els alumnes castellanoparlants que només reben l’assignatura 
de valencià (PIP bàsic), ja que els primers presentaran una actitud envers el català més 
positiva. La hipòtesi també preveu que els alumnes catalanoparlants escolaritzats en els 
programes educatius bilingües (PIL i PEV) tindran una actitud lingüística més positiva 
envers el català que els alumnes castellanoparlants del PIL. Aquesta segona hipòtesi es 
basa en els resultats reportats per Swain & Lapkin (1982) i Genesee (1987),317 però 
s’acaba de veure que la investigació realitzada a Catalunya no és concloent en aquest 
tema. 

Per a comprovar aquesta hipòtesi s’han aïllat en el fitxer de dades els alumnes 
que compleixen els diferents supòsits de la hipòtesi i s’han comparat les mitjanes 
d’actitud d’aquests grups mitjançant l’anàlisi de la variància. Els resultats (figura 2 de 
l’annex a l’actitud envers la llengua catalana) demostren l’existència de diferències 
estadísticament significatives entre els quatre grups d’alumnes (F3,110 = 28.6059 ; 
p < 0.0001)318 i, a més, la comparació a posteriori segons el mètode de Scheffé 

                                                 
316 La comparació entre grups s’ha fet utilitzant la prova U de Mann-Whitney. S’utilitzen proves 

d’estadística no paramètrica perquè no s’ha pogut demostrar l’homogeneïtat de les variàncies, ni tampoc no 
s’ha descobert cap transformació matemàtica que permeta demostrar-la. Per tal de reduir el risc α de 
cometre un error de tipus I s’ha aplicat l’Ajustament de Bonferroni als resultats de les proves de Mann-
Whitney, i només s’han acceptat les probabilitats inferiors a 0.008333, resultat de dividir el nivell de 
significació que s’utilitza normalment (α = 0.05) pel nombre de comparacions que es realitzen entre grups 
(6). Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 1 de l’annex a l’actitud envers 
la llengua catalana. 

317 Supra, pàg. 236. 
318 Les mitjanes aritmètiques són : castellanoparlants del PIP bàsic = 2.8309 ; castellanoparlants del PIL 

= 3.2436 ; catalanoparlants del PIL = 3.9179 ; catalanoparlants del PEV = 4.0137. 
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demostra que hi ha diferències (p < 0.05) entre els alumnes castellanoparlants del PIP 
bàsic i tots els altres alumnes, i entre els alumnes castellanoparlants del PIL i els 
alumnes catalanoparlants del PIL i del PEV, però la petita diferència que hi ha entre 
aquests darrers grups d’alumnes no és estadísticament significativa. Per tant, es 
confirmen les previsions de la hipòtesi segona. 

Cal fer notar que Ribes, en una investigació semblant (1993 : 121), no va obtenir 
diferències significatives en l’actitud envers el castalà entre els alumnes 
castellanoparlants del programa d’immersió i el grup de control d’alumnes 
castellanoparlants i bilingües escolaritzats majoritàriament en castellà.319 Nosaltres 
pensem que aquest resultat està pertorbat per la composició dels grups de control que va 
utilitzar en l’estudi. Aquest autor va comparar les actituds dels alumnes 
castellanoparlants del PIL amb un primer grup de control format per alumnes 
castellanoparlants i bilingües escolaritzats majoritàriament en castellà i amb un segon 
grup de control d’alumnes catalanoparlants i bilingües escolaritzats majoritàriament en 
català (Ribes, 1993 : 45). És possible que en introduir els alumnes bilingües en els dos 
grups de control es distorsionés el disseny de l’anàlisi, ja que, com es veurà més 
endavant,320 els alumnes bilingües presenten una actitud respecte de la llengua catalana 
més propera a la dels alumnes catalanoparlants que no a la dels alumnes 
castellanoparlants. Per tant, en introduir els alumnes bilingües en els dos grups de 
control, va rebaixar la mitjana d’actitud del grup de control catalanoparlant i va 
augmentar la mitjana del grup de control castellanoparlant, però l’augment d’aquest 
darrer grup va ser molt probablement més elevat que la rebaixa del grup catalanoparlant. 
Per això, és molt possible que aquesta fos la causa per la qual les diferències obtingudes 
en l’actitud envers el català entre el grup castellanoparlant del programa d’immersió i el 
grup de control castellanoparlant o bilingüe escolaritzat en castellà no van ser 
significatives.  

Per tal de comprovar aquesta possibilitat hem reproduït amb les nostres dades les 
condicions de la prova de Ribes, tot creant tres grups d’alumnes semblants als d’aquest 
estudi (grup d’alumnes castellanoparlants del PIL, primer grup de control d’alumnes 
castellanoparlants i bilingües del PIP bàsic i segon grup de control d’alumnes cata-
lanoparlants i bilingües del PIL i del PEV). Els resultats que s’han obtingut coincideixen 

                                                 
319 Supra, pàg. 239. 
320 Infra, pàg. 263. 
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totalment amb els que va obtenir Ribes en el seu treball, ja que el contrast múltiple entre 
grups a posteriori (Scheffé) només mostra diferències estadísticament significatives (p < 
0.05) entre el grup de control d’alumnes catalanoparlants i bilingües del PIL i del PEV i 
els altres dos grups d’alumnes (figura 3 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana). 

5.4.3 Relació entre la primera llengua, l’ús lingüístic familiar i l’actitud 
lingüística 

La hipòtesi tercera inclou dos supòsits íntimament relacionats : hi haurà una 
actitud lingüística més positiva envers la llengua catalana en els alumnes de primera 
llengua catalana i, a més, l’ actitud lingüística serà més positiva en la mesura que hi haja 
un major grau d’ús familiar d’aquesta llengua. Les dues previsions arrepleguen una 
conclusió unànime de les investigacions ressenyades que han investigat aquesta 
relació.321 

En analitzar l’actitud lingüística segons els nivells de la variable Primera Llengua 
s’han obtingut uns resul-
tats semblants als de la 
investigació precedent. 
Com es pot veure al gràfic 
2, la puntuació de 
l’actitud és clarament su-
perior en els grups d’a-
lumnes que tenen una pre-
sència major del català 
com a primera llengua.322 
Si bé la mediana de tots 

                                                 
321 Alsina i aa. (1983 : 83-84, 87) descriuen correlacions positives entre la condició lingüística familiar 

i l’actitud envers la llengua catalana. Vives Madrigal (1993 : 297-298 ; 1994 : 674-676, 714-715) 
descobreix que la llengua familiar és la font més significativa de variància respecte de l’actitud lingüística, 
en el sentit que l’actitud és més favorable respecte de la llengua catalana en la mesura que en la família hi 
ha un major ús del català. Cano i Baldaquí (1994 : 299) i Baldaquí i Cano (1997 : 23) mostren que en la 
mesura que el català està present com a primera llengua dels alumnes les seues actituds envers la llengua 
catalana són més favorables. Altres treballs realitzats en el context del País Valencià, com els de Gómez 
Molina (1986 : 68-78), Ferrando i aa. (1989 : 31-32) o Blas Arroyo (1998 : 133) mostren també l’actitud 
més positiva envers el català dels subjectes que el tenen com a primera llengua. 

322 No s’han tingut en compte els alumnes que tenen una primera llengua diferent del català o del castellà 
per tractar-se tan sols de dos individus. Les medianes de la resta de grups són : castellà = 3.0385 ; bilingüe 
= 3.7308 ; català = 3.9231. 
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els grups torna a estar per damunt del valor neutre (3), només els grups de bilingües pre-
coços i de primera llengua catalana tenen el 75% dels individus per damunt d’aquest 
límit, xifra que en el cas d’aquest darrer grup d’alumnes s’eleva al 100% si no es té en 
compte l’existència d’un cas atípic. És també significatiu que tots els alumnes amb va-
lors atípicament baixos en la variable actitud estiguen escolaritzats en el Programa 
d’Incorporació Progressiva bàsic, és a dir, en l’únic programa educatiu que es pot consi-
derar com a monolingüe. S’observa també que la distància entre el grup de primera llen-
gua castellana i els altres dos grups és molt superior a la que es veu entre el grup 
d’alumnes bilingües precoços i el d’alumnes de primera llengua catalana. L’anàlisi de la 
variància demostra que les diferències obtingudes no són degudes a l’atzar (F2,194 = 
44.9895, p < 0.0001). Així mateix, hi ha diferències significatives (p < 0.05)323 entre el 
grup d’alumnes que té el castellà com a primera llengua i els grups bilingüe i de primera 
llengua catalana, però no entre aquests darrers grups. Per tant, s’ha de concloure que es 
compleixen les previsions de la hipòtesi tercera, però no d’una manera general, ja que 
les actituds del grup d’alumnes bilingües precoços i de primera llengua catalana són 
relativament semblants. 

El gràfic 3 resumeix la informació que s’ha vist fins ara de la relació entre 
l’actitud lingüística, el programa educatiu i la primera llengua. S’hi pot observar com 
l’alçada de les barres que 
representen la puntuació 
mitjana en l’actitud envers 
la llengua catalana aug-
menta conforme es passa 
a un ús vehicular del 
català en el programa 
educatiu cada vegada 
major i, dins de cada 
programa educatiu, 
augmenta també de 
manera proporcional a la 
major presència del català com a primera llengua dels alumnes. S’observa també com la 
diferència en la puntuació d’actituds entre els grups bilingüe precoç i de primera llengua 

                                                 
323 S’utilitza el contrast a posteriori segons el mètode de Scheffé. Es poden consultar els resultats de 

l’anàlisi estadística en la figura 4 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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catalana és, en general, reduïda, així com la diferència entre els grups PIP bilingüe, PIL i 
PEV.324 L’anàlisi de la variància mostra que les diferències són significatives entre els 
deu grups que són el resultat de creuar les variables Primera Llengua i Programa Educa-
tiu (F9,187 = 12.7598, p < 0.0001). Així mateix el contrast a posteriori confirma que hi 
ha diferències significatives (p < 0.05) entre: a ) el grup PIP bàsic - castellà i els grups 
PIP bàsic - bilingüe, PIL - bilingüe, PIL - català i PEV - català ; b) entre el grup PIP 
bilingüe - castellà i el PEV - català ; c) entre el PIL castellà i el PEV - català.325 

El segon supòsit de la hipòtesi tercera afirma que l’actitud envers la llengua 
catalana serà millor en la mesura que hi haja un major grau d’ús familiar d’aquesta 
llengua. Entre les dades que posseïm hi ha diverses variables que es podrien considerar 
com a indicadors d’aquest ús familiar : la llengua en què els alumnes es dirigeixen als 
pares, la llengua en què els pares s’adrecen als alumnes, la llengua que utilitzen entre ells 
els dos progenitors o els diferents tipus de família segons l’origen dels pares, el 
coneixement lingüístic o l’ús lingüístic. L’anàlisi estadística mostra que totes aquestes 
variables, que mesuren d’una o altra manera l’ús lingüístic familiar, estan relacionades 
amb l’actitud lingüística dels fills. A més, l’anàlisi de dades presenta uns resultats molt 
semblants en totes els casos. És per això que s’ha optat per presentar els resultats de la 
relació entre l’actitud lingüística i la llengua que els pares utilitzen en la relació amb el 
fill, ja que potser siga la variable més representativa de l’ús lingüística familiar i, a més, 
és la variable d’aquest grup que explica una major quantitat de variància.  

Les proves d’anàlisi de la variància mostren que hi ha una relació clara entre 
l’actitud lingüística i la llengua familiar (F3,192 = 21.4766, p < 0.0001), de manera que 
l’actitud és més positiva quan hi ha una major presència de la llengua catalana en les 
famílies. Les comparacions entre grups a posteriori mostra que les úniques diferències 
que amb seguretat no són degudes a l’atzar (p < 0.05) es donen entre les famílies en què 

                                                 
324 Les puntuacions mitjanes són : PIP bàsic - castellà : 2.8309 ; PIP bàsic - bilingüe : 3.4899 ; PIP bàsic 

- català : 3.5220 ; PIP bilingüe - castellà : 3.1282 ; PIP bilingüe - bilingüe : 3.5266 ; PIP bilingüe - català : 
3.8923 ; PIL - castellà : 3.2436 ; PIL - bilingüe : 3.7965 ; PIL - català : 3.9179 ; PEV - català : 4.0137. 

325 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística en la figura 5 de l’annex a l’actitud envers la 
llengua catalana. S’ha de tenir present que en dividir els alumnes en deu grups s’han segmentat molt. El fet 
de tenir grups desiguals i alguns amb pocs alumnes dificulta la possibilitat de demostrar estadísticament les 
diferències que hi ha, encara que siguen apreciables. Cal recordar, a més, que el procediment de Scheffé és 
molt conservador i té tendència a infravalorar les diferències obtingudes. S’ha utilitzat, però, perquè és 
l’emprat habitualment quan la grandària dels grups en la variable independent és desigual. 
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els pares parlen en castellà als fills i la resta de famílies.326 Per tant, es pot concloure que 
es compleixen les previsions de la hipòtesi tercera. 

5.4.4 Relació entre l’ús lingüístic i l’actitud 

La hipòtesi quarta fa referència a l’ús lingüístic global dels alumnes. Preveu que 
l’actitud envers la llengua catalana serà millor en la mesura que els alumnes utilitzen 
més aquesta llengua. Aquest ús lingüístic es troba, evidentment, relacionat amb el 
contingut de la hipòtesi tercera, ja que l’ús general d’una llengua engloba l’ús familiar. 
Al mateix temps, també té a veure amb el supòsit de la hipòtesi cinquena, ja que l’ús 
lingüístic general està relacionat amb la presència de la llengua en l’entorn. Els resultats 
obtinguts prèviament per Vives Madrigal (1993), Baker (1995) i Baldaquí i Cano (1997) 
donen suport a aquesta hipòtesi.327 

L’anàlisi de la variància entre l’actitud lingüística i l’ús declarat de la llengua 
catalana demostra que hi ha una relació estadísticament significativa entre totes dues 
variables (F4,193 = 18.7228, p < 0.0001). La comparació entre grups a posteriori segons 
el mètode de Scheffé confirma que hi ha diferències estadísticament significatives 
(p < 0.05) entre els alumnes que declaren utilitzar el català poques vegades o mai i els 
alumnes que declaren utilitzar-lo la meitat del temps, moltes vegades o sempre, en el 
sentit previst per la hipòtesi. La correlació entre l’ús de la llengua declarat pels alumnes i 

l’actitud lingüística és moderada328 i estadísticament significativa (ρ = 0.5333 ; p < 

                                                 
326 Les mitjanes de l’actitud segons la llengua de relació dels pares als alumnes són : a) castellà : 

3.0579 ; b) català i castellà (separats, cada progenitor es dirigeix a l’alumne en una llengua) : 3.6973 ; 
c) català i castellà (mesclats, els dos progenitor es dirigeixen a l’alumne en les dues llengües, segons les 
ocasions) : 3.7198 ; d) català : 3.7407. Es pot veure l’anàlisi de la variància en la figura 6 de l’annex a 
l’actitud envers la llengua catalana. 

327 Vives Madrigal indica que la condició lingüística global de l’alumne –ús de la llengua catalana amb 
els pares, els amics, els companys, els mestres, els adults, etc.– és la segona font més significativa de 
variació, en el sentit que un major ús del català implica una actitud més positiva envers aquesta llengua 
(1993 : 297-298 ; 1994 : 682-683, 714-715). Baker (1995 : 57) analitza el que ell anomena “Language 
Background” a partir d’una escala que integra l’ús global de la llengua amb diverses persones, funcions i 
contextos (amb la família, els amics, els professors, els veïns, en la lectura, en l’església, dins i fora de 
l’escola, escoltant música...), i obté una correlació significativa entre l’ús global general de l’alumne i les 
actituds, tant les mesurades amb una escala general d’actituds com les mesurades amb una escala d’actituds 
integradores (Baker, 1995 : 64-65). Baldaquí i Cano (1997 : 23) descriuen l’existència d’una relació 
positiva entre l’actitud envers la llengua catalana dels futurs mestres i el grau d’ús d’aquesta llengua que 
declaren. 

328 Aquesta correlació es qualifica de “moderada” tot seguint les taules que solen incloure els manuals 
d’estadística (p. ex. Bisquerra, 1987 : 189), però pensem que en aquest cas es tracta d’una avaluació molt 
prudent. Cal tenir present que la valoració del resultat s’ha de fer comparant-lo amb els resultats de les 
investigacions precedents. Així Querol (1999 : 78), tot citant altres autors com Clément (1978), assenyala 
que les correlacions entre l’actitud i l’ús lingüístics solen variar entre el 0.15 i el 0.30 com a màxim. El 
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0.001), i continua sent-ho quan es controla el coneixement de la llengua catalana com a 

covariable (ρ = 0.5115 ; p < 0.001), de manera que es pot concloure que els pronòstics 

de la hipòtesi quarta sí que es confirmen.329 

5.4.5 Relació entre la llengua de l’entorn i l’actitud lingüística 

La hipòtesi cinquena preveu una actitud més positiva dels alumnes envers la 
llengua catalana en la mesura que hi haja una major presència d’aquesta llengua en el 
seu entorn.330 Diverses investigacions prèvies han obtingut resultats en aquesta línia.331 

                                                                                                                                               

valor de la correlació que hem obtingut nosaltres entre l’actitud i l’ús de la llengua (ρ = 0.5333 ) és molt 
superior als valors habituals descrits en altres investigacions i comentats per aquest autor. 

329 Les mitjanes de l’actitud segons l’ús declarat del català són : a) mai : 2.7130 ; b) poques vegades : 
3.0696 ; c) la meitat del temps : 3.4865 ; d) moltes vegades : 3.7764 ; e) sempre : 3.8462. Es pot consultar 
l’anàlisi estadística (anàlisi de la variància i correlació) en la figura 7 de l’annex a l’actitud envers la 
llengua catalana. Per al càlcul de les correlacions s’ha emprat la correlació per rangs de Spearman perquè 
l’ús declarat de la llengua catalana és una variable ordinal. Per a controlar el coneixement del català com a 
covariable s’han seleccionat els alumnes que afirmen tenir una expressió oral bona o molt bona en català. 

330 L’ítem del qüestionari és : “Al barri o població on vius, quina llengua sents parlar ?”, amb tres 
possibilitats de resposta : a) sempre o quasi sempre en valencià ; b) sempre o quasi sempre en castellà ; 
c) En castellà o valencià, aproximadament igual. 

331 E. Glyn Lewis (1975 : 122) va analitzar la relació entre el que ell anomena “Linguístic 
Blackground”, que és un concepte diferent del que s’acaba de veure en Baker (supra, pàg. 266, nota 327). 
Per a Lewis, aquest concepte té a veure en el percentatge de parlants de la llengua gal·lesa segons els 
territoris, i per això diferencia tres àrees segons el percentatge de parlants del gal·lés. Com a resultat de la 
seua investigació va descobrir una relació clara entre les tres àrees seleccionades i les actituds envers la 
llengua gal·lesa (“In the event, area variations were found to correlate most closely, at all ages, with 
attitude to languages”, pàg. 122), en el sentit que les actituds eren millors en les àrees amb majors 
percentatges de parlants. En una línia semblant, Vives Madrigal descriu una actitud més positiva envers la 
llengua catalana en els jóvens que viuen a la Part Forana, on hi ha un ús social superior de la llengua 
catalana, que en els que viuen a la ciutat de Palma i la seua àrea metropolitana (1993 : 298 ; 1994 : 683-
685, 714-715). Cano i Baldaquí (1994 : 299), i Baldaquí i Cano (1997 : 23) també descriuen la relació 
entre la residència en localitats més catalanoparlants i l’actitud més positiva envers la llengua catalana. Cal 
recordar, però, que Alsina i aa. (1983 : 83-89) mostren un resultat contradictori amb aquests que s’acaben 
de ressenyar, ja que van descobrir petites diferències en la mitjana d’actituds en el sentit que quan menor és 
el percentatge de catalanoparlants a una zona, millor és l’actitud que mostren els alumnes envers la llengua 
catalana. 
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Els resultats de l’anàlisi de la variància no permeten demostrar la previsió de la 
hipòtesi. Encara que hi ha diferències entre els grups en el sentit que expressa la 
hipòtesi, les diferències són petites i no es pot demostrar que no siguen degudes a l’atzar 
(F2,196 = 2.8345, p = 0.612).332 De fet, les mitjanes entre els grups que afirmen sentir 
parlar sempre o quasi sempre en castellà (3.2880) i sentir parlar aproximadament igual 
en les dues llengües (3.3086) són molt semblants, mentre que la mitjana del grup que 
afirma sentir parlar sempre o quasi sempre en català és superior (3.5817). Ara bé, si es 
compara aquest darrer grup amb el grup format per la unió dels alumnes que escolten 
sobretot el castellà o igualment el castellà i el català en l’entorn, les diferències que hi ha 
sí que són significatives.333 

Una altra possibilitat consisteix a comparar l’actitud dels alumnes segons el lloc 
de residència, ja que l’ús social de la llengua catalana a Alacant és inferior al de 
Mutxamel, i aquest és inferior al de Xixona.334 La comparació de les mitjanes mostra 
que els alumnes residents a la població de Mutxamel presenten una actitud menys 
favorable respecte del català (2.9699) que els residents a Alacant (3.4320) o a Xixona 
(3.4651). L’anàlisi de les dades mostra que les diferències obtingudes entre els alumnes 
de Mutxamel i la resta són estadísticament significatives,335 i són degudes a les baixes 
puntuacions dels alumnes del PIP bàsic de Mutxamel, significativament més baixes que 
les dels altres grups.336 Una explicació possible d’aquest resultat estaria relacionada amb 
el fet que en aquesta localitat és molt més evident que no en les altres dues estudiades 
l’existència de dues comunitats lingüístiques i culturals que viuen separades l’una de 

                                                 
332 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 8 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 

S’utilitza la prova H de Kruskal-Wallis perquè no es dóna el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies. De 
tota manera, els resultats són pràcticament idèntics als que s’obtenen amb l’anàlisi de la variància. 

333 Es pot consultar el resultat d’aquesta darrera anàlisi en la figura 9 de l’annex a l’actitud envers la 
llengua catalana. 

334 El percentatge de gent que sap parlar català segons el Cens de 1991 és : a Alacant el 24.9%, a 
Mutxamel el 47.33% i a Xixona el 74.3%. De tota manera, l’ús social a Alacant és inferior al que es podria 
suposar per la xifra del 24.9%.  

335 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 10 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
S’utilitzen proves d’estadística no paramètrica perquè no es dóna el supòsit d’homogeneïtat de les 
variàncies. Per a les comparacions entre grups s’ha emprat la prova U Mann-Whitney amb l’Ajustament de 
Bonferroni per a reduir el risc d’error de tipus α. En aquest cas només s’han acceptat les probabilitats 
inferiors a 0.0166666, resultat de dividir la probabilitat que s’utilitza normalment (0.05) pel nombre 
comparacions que es realitzen entre grups (3). 

336 Es pot veure l’anàlisi estadística en la figura 11 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. La 
mitjana d’actitud el grup del PIP bàsic de Mutxamel és 2.7587, a una distància notable del grup que següent 
(PIP bàsic d’Alacant = 3.0915). 
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l’altra.337 Bourhis i Sachdev (1984) en el curs d’una investigació de les relacions entre la 
percepció de la vitalitat etnolingüística i les actituds lingüístiques van arribar a la 
conclusió que els parlants de llengua i cultura majoritàries és mostraven més tolerants 
envers l’ús de la llengua minoritària en aquells contextos en què eren majoria –com 
podria ser el cas d’Alacant–, que en aquells contextos en què hi havia equilibri entre 
totes dues comunitats, –com ara el cas de Mutxamel– (Bourhis & Sachdev, 1984 : 121-
122).338 Amb les dades que posseïm és difícil decantar-nos per una explicació vàlida del 
fenomen que s’ha observat339 però, en qualsevol cas, la valoració global de les anàlisis 
realitzades és que no es pot assegurar el compliment del supòsit predit per la hipòtesi 
cinquena. 

5.4.6 Relació entre la competència i l’actitud lingüístiques 

La hipòtesi sisena preveu que l’actitud lingüística serà més positiva envers la 
llengua catalana en la mesura que els alumnes tinguen un millor coneixement d’aquesta 
llengua. Lògicament, aquest coneixement està directament relacionat amb algunes de les 
hipòtesis anteriors, ja que se suposa una millor competència en la llengua catalana en els 
alumnes que la tenen com a primera llengua, que la utilitzen en la família i en l’entorn, 
etc., però en aquesta hipòtesi també es pot posar a prova el coneixement adquirit en 
l’àmbit escolar. Diversos treballs donen suport directe a aquesta hipòtesi.340 

Són dues les variables que s’utilitzaran com a mesura de la competència 
lingüística dels alumnes en la llengua catalana : el Coeficient de Bilingüitat, que és una 
variable numèrica continua, i la competència declarada pels alumnes en l’expressió oral. 
El coeficient de correlació entre l’actitud lingüística i el Coeficient de Bilingüitat és 
                                                 

337 La nostra interpretació, que coincideix amb l’anàlisi demolingüística que s’ha fet de les poblacions 
estudiades (supra, apartats 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3, pàgs. 47 i ss.), és que a Xixona hi ha una major integració 
lingüística de la immigració castellanoparlant, mentre que a Alacant no són evidents els problemes 
d’integració lingüística perquè la ciutat funciona, en la pràctica, com si fos monolingüe en castellà. 
Mutxamel, en canvi, ha absorbit una gran quantitat d’immigració que no s’ha pogut integrar lingüísticament 
ni culturalment. Com a conseqüència, hi ha dues comunitats marcadament separades. Aquesta divisió de la 
societat mutxamelera, que coneixem de primera mà, ha estat descrita per Bernabeu (1982 : 72-73) i 
comentada per Boix i Vila (1998 : 165). 

338 Es poden veure més detalls a infra, apartat 6.7.2, especialment l’apartat 6.7.2.2, pàgs. 387 i ss. 
339 Cal recordar que no existeix la seguretat que la mostra d’estudiants castellanoparlants del PIP 

d’Alacant siga representativa de la realitat del programa educatiu en aquesta ciutat. 
340 Vives Madrigal descriu una relació significativa entre el rendiment acadèmic en llengua catalana i 

l’actitud lingüística envers aquesta llengua (1993 : 297-298 ; 1994 : 681-682, 714-715). Cano i Baldaquí 
(1994 : 299) i Baldaquí i Cano (1997 : 23) comenten una relació positiva entre la competència lingüística 
declarada per a les quatre habilitats lingüístiques en català i l’actitud envers aquesta llengua. 
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moderat (R = 0.3882) i estadísticament significatiu (p < 0.001). L’anàlisi de la variància 

entre l’actitud i la competència lingüística declarada en l’expressió oral mostra que 
l’actitud envers el català millora en la mesura que augmenta la competència oral en 
aquesta llengua (F3,194 = 17.0558, p < 0.0001). La comparació entre grups (Scheffé) 
mostra que hi ha diferències significatives (p < 0.05) entre els alumnes que declaren una 
competència oral molt bona i els alumnes que declaren una competència regular o 
bona.341 Per tant, sí que es pot interpretar que es compleixen les prediccions de la 
hipòtesi sisena. 

5.4.7 Relació entre el sexe i l’actitud lingüística 

La hipòtesi setena afirma que les xiques mostraran una actitud lingüística més 
positiva envers la llengua catalana que no els xics. De fet, aquest és un resultat general 
que es troba a molts dels treballs que s’han citat fins ara.342 

S’han comparat les mitjanes mitjançant la prova t de Student i, efectivament, la 
diferència que s’observa entre la mitjana de les xiques (3.4750) i la mitjana dels xics 
(3.2272) és estadísticament significativa (t = -2.58, p = 0.011). Per tant, sí que es 
compleixen les previsions d’aquesta hipòtesi.343 

 

 

 

                                                 
341 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 12 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 

No hi ha diferències significatives entre els alumnes que declaren tenir una competència molt baixa i la 
resta, però s’ha de tenir present aquest grup només compta amb 2 alumnes, per la qual cosa la puntuació 
relativament elevada que obtenen en actitud no pot ser interpretada. 

342 Lewis, 1975 : 122-123 ; Alsina i aa., 1983 : 82 ; Vives Madrigal, 1993 : 298-299 ; 1994 : 677-678, 
714-715 ; Blas Arroyo, 1989 : 133 ; Baker, en canvi, no descobreix diferències d’actitud pel que fa a la 
variable sexe (1995 : 61). 

343 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 13 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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5.4.8 Relació entre la identitat valenciana i l’actitud lingüística 

Per últim, la hipòtesi vuitena prediu que l’actitud envers la llengua catalana serà 
més positiva en la mesura que els alumnes s’autoconsideren valencians en un major 
grau.344 

Hi ha dues variables que es poden utilitzar per mesurar la identitat valenciana : 
l’autoavaluació dels alumnes del seu grau de valencianitat345 i l’Índex Subtractiu de la 
Identitat Espanyola. També pot resultar aclaridora la relació entre l’actitud lingüística i 
la identitat espanyola. L’anàlisi estadística mostra correlacions altes de signe positiu 

entre l’actitud envers la llengua catalana i la identitat valenciana (ρ = 0.586, p < 0.0001) 

i entre l’actitud envers la llengua catalana i la Identitat Subtractiva (R = 0.641, 

p < 0.0001).346 Així mateix, es constata l’existència d’una correlació negativa 
d’intensitat inferior entre l’actitud envers la llengua catalana i la identitat espanyola 

(ρ = -0.242, p = 0.0010).347 Aquests resultats permeten concloure que també es 

compleix la predicció de la hipòtesi vuitena. 

 

 

 

 

                                                 
344 L’estudi de Ros, Cano i Huici (1987, 1990) realitzat amb una mostra de 165 universitaris procedents 

de les diferents comunitats autònomes amb llengua pròpia i de Madrid, presenta una correlació alta entre 
l’Índex Subtractiu d’Identitat Espanyola i la preferència manifestada per l’ús de la llengua de la pròpia 
comunitat autònoma (R = 0.74), entre la Identitat Subtractiva i els sentiments positius envers la llengua 
pròpia (R = 0.58), i entre els sentiments i les actituds de preferència lingüística (R = 0.73). Però en analitzar 
el perfil concret dels subjectes d’origen valencià de la seua mostra Ros, Cano i Huici descobreixen que són 
els únics que no estan clarament inclinats envers l’ús de la llengua del seu país i que no consideren aquesta 
llengua com una característica d’integració en la comunitat i, a més, de totes les comunitats autònomes amb 
llengua pròpia són els que presenten una major identificació amb la identitat espanyola, ja que la identifica-
ció que presenten amb el País Valencià és molt semblant a la que presenten amb Espanya (Ros & Cano & 
Huici, 1987 : 248-253 ; 1990 : 45-48). 

345 La pregunta del test és : “En quin grau et consideres valencià ?”, i les possibles respostes són : a) 
gens ; b) poc ; c) a mitges ; d) molt ; e) totalment. 

346 Cal assenyalar que aquest resultat és d’una magnitud semblant –fins i tot una mica superior– al descrit 
per Ros, Cano i Huici (1987 : 249 ; 1990 : 45-46) per a la mostra del conjunt de comunitats autònomes de 
l’estat. 

347 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística en la figura 14 de l’annex a l’actitud envers la 
llengua catalana. 
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5.4.9 Relació de la classe social, l’àmbit d’aprenentatge del català i la 
motivació per a l’aprenentatge del català amb l’actitud lingüística 

A continuació hi ha un quadre on es poden veure resumits els resultats de 
l’anàlisi de les relacions entre l’actitud envers la llengua catalana i altres variables 
socials o lingüístiques respecte de les quals no s’havien formulat hipòtesis (taula 1) :  

FACTOR ACTITUD ENVERS LA LLENGUA CATALANA 

 F – t 348 Significat  F – t 

Classe social F3,195 = 6.1412                p = 0.0005 

Àmbit d’aprenentatge del català F3,193 = 17.6735               p < 0.0001 

Motivació per a l’aprenentatge del català t = -5.21 p < 0.001 

taula 1 :  relació entre l’actitud lingüística i altres variables 

– Classe social : els resultats mostren una relació de signe positiu entre l’actitud 
envers el català i la classe social, en el sentit que hi ha una actitud més favorable al 
català conforme es millora en la variable classe social. Vives Madrigal (1993 : 299 ; 
1994 : 677-679, 686, 714-718) va descobrir en el seu estudi una relació entre la classe 
social i l’actitud envers la llengua castellana, però no va trobar relació entre la classe 
social i l’actitud envers la llengua catalana. En el nostre cas, hi ha diferències 
significatives entre el grup format per les classes mitjana-alta i alta i els grups classe 
treballadora i classe mitjana-baixa. S’ha de recordar, però, que els alumnes dels 
programes d’Immersió Lingüística i d’Ensenyament en Valencià presenten puntuacions 
significativament més elevades en la variable classe social que els alumnes del Programa 
d’Incorporació Progressiva. Per tant, la relació entre totes dues variables impedeix 
identificar amb claredat quina és la influència de la classe social i quina la del programa 
educatiu.349 

– Àmbit d’aprenentatge del català : els resultats mostren que els alumnes que 
han aprés a parlar català a la família presenten una actitud més favorable que els que 
l’han aprés a l’escola, però és evident que aquesta situació pot emmascarar l’existència 
de la primera llengua com a covariable. 

                                                 
348 Per a la variable “motivació per a l’aprenentatge del català” s’ha utilitzat la prova t de Student per 

tractar-se d’una variable independent dicotòmica. Els resultats de les anàlisis estadístiques es poden 
consultar en la figura 15 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 

349 Supra, pàg. 70. 
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– Motivació per a l’aprenentatge del català : els alumnes que declaren tenir una 
motivació integradora en l’aprenentatge del català presenten una puntuació en actitud 
envers el català més alta que els alumnes que declaren tenir una motivació instrumental. 

5.4.10 Síntesi de resultats de les relacions entre l’actitud envers la varietat 
valenciana de la llengua catalana i les altres variables sociolingüístiques 

En els nou apartats precedents s’han descrit les relacions entre l’actitud envers la 
llengua catalana i un conjunt ampli de variables sociolingüístiques : el programa 
educatiu, la primera llengua, els usos lingüístics familiars, l’ús general de les llengües, la 
llengua de l’entorn, la competència lingüística en català, el sexe, les identitats valenciana 
i espanyola, la classe social, l’àmbit d’aprenentatge del català i la motivació –
instrumental o integradora– per a l’aprenentatge d’aquesta llengua. La informació 
obtinguda confirma, en general, els resultats de les investigacions realitzades 
anteriorment tant en el domini de la llengua catalana com en altres situacions de llengües 
minoritzades.  

En resum, es pot afirmar que l’actitud més positiva envers la llengua catalana es 
dóna entre els grups d’alumnes següents :  

a) alumnes dels programes educatius bilingües ;  

b) alumnes de primera llengua catalana i bilingües familiars ; 

c) alumnes que utilitzen la llengua catalana en la relació amb els pares ;  

d) alumnes que utilitzen el català la meitat del temps, moltes vegades o sempre ; 

e) alumnes amb una competència lingüística equilibrada entre les dues llengües ; 

f) alumnes de sexe femení ; 

g) alumnes amb una identitat valenciana més intensa –i també els alumnes amb 
una identitat espanyola menys intensa ; 

h)  alumnes amb una extracció social més favorable ; 

i) alumnes que han aprés a parlar la llengua catalana en l’àmbit familiar ; 
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j) alumnes que declaren tenir una motivació integradora en l’aprenentatge de la 
llengua catalana.  

És evident que moltes d’aquestes variables estan relacionades entre elles, però 
encara així s’ha de suposar que en la mesura que en un alumne confluesquen una o més 
d’aquestes circumstàncies és més probable que presente una actitud millor envers la 
llengua catalana. 

D’entre els resultats de la investigació, cal destacar-ne dos pel seu interés. En 
primer lloc, s’ha pogut demostrar la relació que hi ha entre els programes educatius, la 
primera llengua i l’actitud lingüística envers la llengua catalana. Dins d’aquest resultat 
global cal subratllar la millora d’actituds que experimenten els alumnes 
castellanoparlants del PIL. Encara que aquests resultats coincideixen amb les previsions 
de les hipòtesis, s’ha de recordar que les investigacions realitzades prèviament a 
Catalunya no demostraven l’existència de relacions entre aquestes variables. El segon 
resultat que cal destacar fa referència a com influeix l’entorn en les actituds envers la 
llengua minoritzada. S’han posat de manifest indicis que mostren com en els contextos 
on hi ha una forta competència etnolingüística pot haver-hi una radicalització de les 
actituds contra la llengua minoritzada entre els membres del grup de llengua majoritària. 

Aquests resultats mereixen, sens dubte, una reflexió més aprofundida. Sobretot 
caldria analitzar-los des d’un punt de vista aplicat, tot extraient-ne conseqüències 
pràctiques, principalment d’índole didàctica, que aporten nous punts de vista al treball 
docent de les actituds. Com que encara no s’han acabat d’analitzar les actituds lingüís-
tiques, i està també pendent l’estudi d’altres aspectes relacionats com ara la percepció 
de la unitat supradialectal de la llengua catalana, ajornem aquestes reflexions a les 
conclusions finals del capítol. 

5.5 Estructura del constructe “actitud envers la llengua catalana” 

En l’escala d’actituds envers la llengua catalana han entrat a formar part vint-i-
sis ítems. Ara bé, l’actitud lingüística és un constructe, és a dir, un concepte complex, de 
caràcter abstracte, difícil de definir i de precisar. I aquest constructe pot tenir una única 
dimensió o, pel contrari, ser multidimensional, és a dir, amagar diversos components o 
factors. Baker assenyala aquesta qüestió tot referint-se a l’actitud envers l’irlandés,  

[...] it is important to establish whether attitude to a particular language is 
unidimensional or multidimensional. For example, is attitude to Irish one unitary 
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construct, within the conceptualisation of respondents ? Or does attitude to Irish 
in the ‘minds’ of those surveyed ‘exist’ in terms of a sub-structure or on a 
discrete number of dimensions ? (Baker, 1995 : 30).  

Això significa que, d’una banda, els ítems que s’han seleccionat poden estar 
mesurant aspectes diferents de l’actitud, és a dir, factors o dimensions diversos d’aquest 
constructe i, d’altra banda, s’ha de tenir present que és també probable que no tots els 
factors que possiblement formen part de l’escala d’actitud tinguen el mateix pes dins del 
constructe.  

En principi, l’escala de Likert que s’ha utilitzat (i altres procediments escalars, 
com ara les escales de Thurstone o el Diferencial Semàntic), té la limitació que 
únicament mesura l’actitud com un tot, és a dir, amb una única dimensió (Baker, 1995 : 
30). Però hi ha alternatives que permeten analitzar si els ítems que formen part de 
l’escala que s’ha construït estan mesurant una única dimensió o si, pel contrari, dins de 
l’escala s’amaguen diversos components o factors. De fet, la investigació de les actituds 
ha qüestionat a partir dels treballs de Gardner i Lambert (1972) l’existència d’una 
estructura unidimensional de les actituds lingüístiques, ja que nombrosos estudis han 
mostrat la diversitat de dimensions que s’hi inclouen (Baker, 1995 : 30-31). 

Conforme explica Baker, no és possible estar segurs a priori (en el moment 
d’elaboració de l’escala), que els ítems que s’hi inclouen es corresponen amb les 
dimensions de les actituds en les ments dels individus. Pot passar que en l’escala 
manque alguna de les dimensions de les actituds lingüístiques dels enquestats, que el que 
conceptuen com a elements simples de l’actitud tinguen en realitat una estructura 
complexa o, pel contrari, que el que hem considerat components diferents de l’actitud 
formen, en realitat, un únic factor. Davant d’aquesta qüestió, alguns investigadors 

[...] have taken an a posteriori approach to the dimensionality of attitudes to a 
language. By using factor analysis, for example, the dimensions of attitude within 
a sample are explored. Such dimensions are hypothetical, latent constructs, but, 
when replicated across time, context and sample, aid the understanding of 
psychological processes in people. (Baker, 1995 : 31) 
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Com s’ha vist al començament d’aquest capítol,350 els treballs precursors de 
Gardner i Lambert pretenien demostrar l’existència de dos factors principals en les 
actituds lingüístiques –la motivació instrumental i la motivació integradora– i la relació 
amb l’aprenentatge de les segones llengües. La investigació empírica, en canvi, no va 
donar un suport complet a aquestes previsions : els resultats semblen confirmar 
l’existència de la motivació integradora, però no són concloents respecte de la 
instrumental (Gardner & Lambert, 1972 : 196, 211-216 ; Baker, 1995 : 33). De tota 
manera, també s’ha vist que no totes les investigacions sobre l’estructura de les actituds 
lingüístiques s’han centrat en les motivacions instrumentals i integradores, ja que altres 
investigacions han mostrat dimensions diferents de les actituds lingüístiques.351 

5.5.1 Extracció i identificació dels components principals del constructe 

L’anàlisi factorial permetrà conéixer l’estructura del constructe “actitud envers 
la llengua catalana” que s’ha elaborat. Si bé sembla evident que l’escala d’actituds 
mesura amb una elevada fiabilitat les actituds lingüístiques (i no una altra cosa), també 
és evident que es podrien construir altres escales d’actituds lingüístiques amb ítems 
diferents que també mesurarien l’actitud, però no d’una manera idèntica. Per això, és 
necessari explicar què es mesura realment quan diem que mesurem l’actitud, i això 
només es pot fer a partir de l’anàlisi dels factors que integren l’escala. L’anàlisi factorial 
és, doncs, una tècnica descriptiva que ajuda a entendre millor els resultats que s’han 
obtingut. 

Sota el nom d’anàlisi factorial s’engloben diversos procediments estadístics que 
s’utilitzen per a l’anàlisi dels diversos components o factors que formen part d’un 
constructe. Es tracta de tècniques que permeten resumir la informació continguda en un 
grup de variables. L’objectiu que es pretén consisteix a identificar una sèrie de factors, 
inferior al nombre de variables originals, que permeten descriure el fenomen observat de 
forma simplificada. Els factors aconseguits són també constructes, encara que tenen un 
grau d’abstracció inferior (Bisquerra, 1989a : 287-289 ; Oppenheim, 19962 : 166-167).  

 

 

                                                 
350 Supra, pàg. 235. 
351 Supra, pàg. 235 i ss. 
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D’entre els procediments que s’inclouen en el nom genèric d’anàlisi factorial cal 
destacar el mètode anomenat “anàlisi de components principals”. Es tracta d’una 
tècnica per a reduir de la informació de què es disposa sobre un conjunt d’individus dels 
quals s’han pres diverses observacions. Permet transformar un conjunt de variables 
correlacionades en un altre conjunt més reduït de variables que s’anomenen factors. El 
primer dels factors que s’extrau és el que resumeix millor la informació continguda en el 
conjunt de variables originals, és a dir, el que més contribueix a explicar la variància 
total. El segon factor és el que resumeix millor la informació restant, i així 
successivament. A més, les puntuacions obtingudes pels alumnes en els diferents factors 
extrets es poden guardar per utilitzar-les més endavant com a noves variables que 
permetran realitzar una anàlisi més aprofundida de les actituds lingüístiques i de les 
diverses dimensions que en formen part. 

En aquest tipus d’investigació és important decidir entre la utilització de les 
tècniques d’anàlisi factorial o les d’anàlisi de components principals. Si bé tenen punts 
en comú, també hi ha diferències matemàtiques entre ambdues tècniques i diferències 
pel que fa als objectius que persegueixen. Mentre que l’anàlisi de components principals 
és bàsicament descriptiva i no fa suposicions a priori sobre les estructures subjacents, 
l’anàlisi factorial suposa l’existència prèvia d’un model explícit, l’existència del qual es 
vol comprovar. Per tant, si l’objectiu de la investigació és inferir solucions hipotètiques a 
partir d’un model teòric, és convenient utilitzar l’anàlisi factorial, mentre que si el que 
interessa és un resum empíric de les dades amb una finalitat bàsicament descriptiva, 
l’anàlisi de components principals és la tècnica apropiada (Bisquerra, 1989a : 333-334). 

Per totes les raons que s’acaben d’exposar s’ha considerat necessari realitzar una 
anàlisi dels components principals dels vint-i-sis ítems (o variables) de l’escala 
d’actituds. Així, es podrà analitzar l’estructura unidimensional o multidimensional de 
l’escala que s’ha construït, la qual cosa ajudarà a entendre què s’ha mesurat realment 
amb l’escala, i a més, permetrà aprofundir posteriorment en l’anàlisi dels factors que hi 
subjauen. Mostrarem ara, d’una manera detallada, la realització de l’anàlisi de 
components principals.352 

                                                 
352 És possible plantejar una anàlisi de components principals amb variables mesurades amb una escala 

ordinal, com en aquest cas. Com assenyala Comrey (1985 : 234), hi ha confusió quant a l’ús del coeficient 
de correlació producte-moment de Pearson (en el qual es basa l’anàlisi de components principals) 
d’escales per a les quals no s’han demostrat les propietats d’una escala d’interval. Però aquest autor afirma 
tot seguit que si les distribucions de les variables són raonablement normals en la seua forma, 
l’investigador no necessita preocupar-se per aplicar un model d’anàlisi factorial paramètric sense 
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Una vegada plantejat l’anàlisi de components principals,353 el primer pas és 
avaluar si les dades de què es disposa permeten fer aquest tipus d’anàlisi, és a dir, si 
l’anàlisi és pertinent. Per contestar aquesta pregunta és necessari comprovar dos 
aspectes : l’estudi de la matriu de correlacions i la realització dels tests estadístics sobre 
la idoneïtat de les dades :  

a) Examen de la matriu de correlacions : haurien de produir-se coeficients de 
correlació alts entre grups de variables. Si la correlació fos sempre baixa, serà 
improbable la presència de factors comuns. A més, és convenient que la majoria 
d’aquestes correlacions siguen estadísticament significatives. Un altre indicador és 
l’anomenat determinant de la matriu de correlacions. Un determinant molt baix significa 
que hi ha variables amb intercorrelacions molt altes. En la figura 16 de l’annex a 
l’actitud envers la llengua catalana es pot observar la matriu de correlacions, bastant 
extensa ja que hi ha vint-i-sis variables en l’anàlisi, i a continuació es pot veure el 
determinat d’aquesta matriu de correlacions. El valor del determinant (0.0002644), molt 
baix, indica que les dades poden ser adequades per a plantejar l’anàlisi de components 
principals. Tot seguit hi ha la matriu en què apareix el grau de significació estadística de 
cadascuna d’aquestes correlacions. Com s’hi pot observar, la gran majoria de les 
correlacions tenen una significació inferior a 0.05 i són, per tant, estadísticament 
significatives. 

b) Tests estadístics : es tracta d’indicadors del grau d’associació entre les 
variables. En general, aquestes proves solen arribar a conclusions semblants. 

 

 

                                                                                                                                               
demostrar que les puntuacions estan mesurades en una escala d’unitats iguals (Comrey, 1985 : 235). De fet, 
hi ha moltes investigacions que plantegen anàlisis factorials a partir d’escales d’actituds de diferents tipus 
(de Likert, de Thurstone, de diferencial semàntic, etc.), igual que fem nosaltres. Es pot veure, per exemple, 
en Oppenheim (19962 : 167-172), Vives Madrigal (1993 : 296) o Baker (1995 : 55-59, 84-88). Sobre el 
debat que hi ha en les ciències socials sobre la distinció entre les escales ordinals i les d’interval es pot 
consultar Martínez Arias (1999 : 14-15). 

353 Convé aclarir que en l’anàlisi de components principals s’han introduït les variables recodificades. 
Cal recordar que les variables corresponents als ítems formulats negativament s’havien de recodificar per 
a l’elaboració de l’escala de Likert. Les variables tenen el prefix AC (per exemple AC10 és la variable 
que correspon a l’ítem 10) perquè s’ha canviat l’etiqueta per a la representació gràfica. També s’ha 
d’explicar, perquè és important en l’anàlisi factorial, el tractament que s’ha donat als valors perduts 
(missing). En aquesta anàlisi s’ha optat per substituir-los pel valor de la mitjana aritmètica de la variable. 
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b.1) Test d’esfericitat de Bartlett : comprova la possibilitat que la matriu de la 
correlació siga realment en la població una matriu identitat, és a dir, que la correlació de 
cada variable amb ella mateixa siga alta i molt baixa amb la resta.354 Si el valor del test 
és alt i la significació associada baixa, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la que la matriu siga 
d’identitat entre la població. En aquest cas (figura 7), el valor del test d’esfericitat 
(1511.7074) és alt, i la probabilitat associada (p < 0.00001) molt baixa, de manera que 
es pot rebutjar la hipòtesi nul·la i afirmar que la matriu de correlacions no és una matriu 
identitat. Així doncs, cal concloure que hi ha correlacions significatives, probablement 
altes, ja que el valor que s’ha obtingut en la prova d’esfericitat és significativament alt. 
Aquesta prova confirma que la matriu de dades és adequada per a realitzar l’anàlisi de 
components principals. 

b.2) Índex d’adequació de la mostra KMO, de Kaiser - Meyer - Olkin : aquest 
índex compara els coeficients de correlació observats amb els corresponents coeficients 
de correlació parcial.355 El valor màxim d’aquest índex s’aproxima a 1. En el nostre cas 
(figura 7), el valor de l’índex KMO és de 0.84475, valor que habitualment es considera 
com a “meritori” (Bisquerra, 1989a : 297 ; Norušis, 1994 : 52-53).356 Per tant, ens 
refermem en l’apreciació que la matriu és adequada per a l’anàlisi factorial. 

b.3) Correlació anti-imatge (AIC, Anti-image Correlation) : com ja s’ha vist, el 
coeficient de correlació parcial és un indicador de la força de les relacions entre dues 
variables tot eliminant la influència d’altres variables. Per tant, si les variables 
comparteixen factors comuns, la correlació parcial entre parelles de variables ha de ser 
propera a zero quan es cancel·len els efectes lineals de la resta de variables. Es pot 
apreciar la correlació parcial en la matriu AIC que hi ha a l’annex a l’actitud envers la 
llengua catalana (figura 17). Com s’hi pot comprovar, la major part dels valors de les 
correlacions són pròxims a zero. 

                                                 
354 La matriu identitat és la que té uns en la diagonal principal i els valors restants són zeros.  
355 Cal recordar que el coeficient de correlació parcial indica la força de les relacions entre dues 

variables tot eliminant la influència d’altres variables. 
356 El barem original es deu a H. F. Kaiser (“An index of factorial simplicity”, dins de Pshychometrika, 

39 (1974), pàgs. 31-36). 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy =  .84475 

Bartlett Test of Sphericity = 1511.7074, Significance =  .00000 

figura 7 : resultats de l’índex d’adequació de la mostra de Kaiser - Meyer - Olkin i del test d’esfericitat de 
Bartlett 
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b.4) Mesura d’adequació de la mostra MSA (Measures of Sampling Adequacy) : 
la darrera prova estadística que servirà per a posar a prova l’adequació de la matriu de 
dades és la mesura d’adequació de la mostra. Es tracta d’un índex semblant al KMO que 
es calcula per a cada variable. Si els coeficients MSA són baixos, no seria aconsellable la 
realització de l’anàlisi factorial. Si els valors baixos es donessen només en algunes 
poques variables potser seria convenient eliminar-les de l’anàlisi. Conforme es pot veure 
en la darrera línia de la figura 17 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana, els 
valors de la mesura d’adequació de la mostra apareixen en la diagonal de la matriu AIC. 
S’hi pot comprovar que la majoria dels valors dels coeficients MSA són superiors a 0.8, i 
els tres únics que baixen d’aquest valor –que corresponen a les variables AC15, AC20, i 
AC36– tenen valors superiors a 0.7. Per tant, es conclou definitivament que la matriu de 
dades és apropiada per a l’anàlisi factorial. 

Un dels aspectes que s’ha de decidir durant la realització de anàlisi de 
components principals és la quantitat de factors que hi haurà en la solució. En principi, 
es poden extraure tants factors com variables entren en l’anàlisi però, evidentment, no 
s’aconseguiria resumir la informació en unes poques variables, que és l’objectiu que es 
pretén amb aquest tipus d’anàlisi. S’ha de tenir en compte que en qualsevol tipus 
d’anàlisi factorial s’han d’acomplir dues condicions bàsiques : la parsimònia, és a dir, 
que els fenòmens s’han de poder explicar amb el menor nombre possible d’elements, i la 
interpretabilitat (Bisquerra, 1989a : 288). Per tant, el nombre de factors ha de ser el més 
reduït possible i, a més, han de poder-se interpretar amb una certa claredat. Cal tenir 
present que el programa estadístic utilitzat calcula per defecte tots els factors que tenen 
un valor propi (eigenvalue)357 superior a 1. Aquest valor propi superior a 1 indica que el 
factor resumeix més informació que una única variable. S’ha tingut en compte aquesta 
dada, i també la informació que proporciona el gràfic de sedimentació.  

                                                 
357 L’autovalor o valor propi (eigenvalue) es pot interpretar com el percentatge de la variabilitat total 

explicada pel factor (Bisquerra, 1989a : 302-304). 
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En el gràfic de sedimentació (gràfic 4), anomenat en anglés “scree plot”,358 es 
representen els factors en 
l’eix d’abscisses i els valors 
propis en el d’ordenades. 
S’ha construït per a la solució 
màxima, amb vint-i-sis 
factors (tants com variables 
entren en l’estudi). Com s’hi 
pot veure, els factors amb 
variàncies altes es 
distingeixen dels factors amb 
variàncies baixes pel punt 
d’inflexió que es produeix en 
la línia del gràfic. 

Es pot observar en el 
gràfic un punt principal d’inflexió en el factor segon, ja que hi ha una diferència 
important entre els valors propis del primer factor i els de la resta. S’hi pot veure també 
una segona inflexió secundària, poc apreciable, a l’alçada del factor sisè. D’altra banda, 
en la solució de l’anàlisi factorial hi ha set factors amb valors propis superiors a 1. 
Conjugant tots dos elements, i després de comparar les possibles interpretacions de les 
dues solucions, amb sis i set factors, s’ha escollit la solució amb sis factors, ja que 
s’acosta més a les condicions de parsimònia i d’interpretabilitat. 

Els resultats obtinguts del programa estadístic són extensos. Per això, en aquest 
apartat únicament es presentaran i comentaran les dades i els gràfics que resulten més 
interessants per a l’estudi. En la figura 18 de l’annex a l’actitud envers la llengua 
catalana hi ha els valors finals de l’anàlisi dels components principals. La segona 
columna presenta el valor de la comunalitat (communality) per a cadascuna de les 
variables. La comunalitat es correspon amb la proporció de la variància de la variable 
explicada pel conjunt dels factors obtinguts. A continuació s’observen els valors propis 
(eigenvalues) de cadascun dels factors, que són un índex de la variància que expliquen. 
Els valors propis es poden transformar mitjançant una simple regla de tres en el 

                                                 
358 El nom del gràfic és degut al fet que s’assembla al perfil del vessant d’una muntanya. El mot “scree”, 

de difícil traducció, es refereix en anglés al vessant d’una muntanya cobert de pedruscall (Bisquerra, 
1989a : 308). 

Gràfic de sedimentació
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gràfic 4 : gràfic de sedimentació de l’anàlisi de components 

principals del constructe “actitud envers la llengua catalana” 
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percentatge de la variància total explicada. Aquest valor és el que hi ha a la penúltima 
columna. Finalment, la darrera columna informa de la variància acumulada que 
expliquen els sis factors, que en aquest cas es correspon amb el 54.4% de la variància 
total. 

En la figura 19 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana hi ha la matriu 
factorial (factor matrix). Aquesta matriu s’obté a partir de la matriu de correlacions, que 
reprodueix de forma més senzilla. Com s’hi pot veure, cadascuna de les files d’aquesta 
matriu és una variable i cadascuna de les columnes es correspon amb un factor. Els 
coeficients de la matriu factorial poden interpretar-se com un índex de la correlació 
entre el factor i la variable, i reben el nom de ponderacions, pesos, càrregues o 
saturacions factorials. Aquestes saturacions factorials indiquen el pes que cada variable 
té en cadascun dels factors. Així, quan una variable presenta una puntuació alta en un 
factor i baixa en els altres factors es diu que està saturada en aquell factor. 

Si bé s’ha vist que la matriu factorial indica la força de la relació entre les 
variables i els factors, la interpretació dels factors a partir de la matriu resulta difícil. Per 
tal de facilitar-la es realitzen les rotacions factorials. Les variables de l’anàlisi es poden 
representar gràficament mitjançant uns eixos de coordenades. Així, la matriu factorial 
pot representar-se com un gràfic en què cadascun dels eixos és un factor, i les variables 
se situen en l’espai factorial segons el valor de les càrregues que presenten en eixos 
factors. Vegem-ne un exemple : si es representés l’espai delimitat pels factors 1 i 2, la 
variable AC3 es trobaria en la intersecció dels valors 0.66097 (per a l’eix que 
representés el factor 1) i 0.15597 (per a l’eix que representés el factor 2). Una rotació 
factorial consisteix en la pràctica a fer girar els eixos de coordenades que representen els 
factors amb l’objectiu que s’aproximen al màxim a les variables en què els eixos estan 
saturats. La rotació transforma la matriu factorial inicial (factor matrix) en una altra 
matriu anomenada matriu factorial rotada (rotated factor matrix), de més fàcil 
interpretació. Aquesta matriu rotada explica la mateixa quantitat de variància que la 
matriu inicial. 

Hi ha bàsicament dos grans grups de procediments per a realitzar les rotacions 
factorials : les rotacions ortogonals i les rotacions obliqües. Les rotacions ortogonals 
s’anomenen així perquè es conserven els angles rectes en les representacions gràfiques. 
Des d’un punt de vista matemàtic, aquestes rotacions conserven la independència entre 
els factors, i tenen l’avantatge que una vegada salvats els factors com una variable més, 
es poden emprar en altres càlculs estadístics que exigesquen la manca de relació entre 
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les variables, és a dir, la manca de colinealitat. Per això les rotacions ortogonals, i 
especialment el mètode de rotació Varimax, són les més utilitzades habitualment. 

L’altre grup de rotacions són les obliqües. S’anomenen així perquè no conserven 
els angles rectes en les representacions gràfiques. Per tant, tampoc no es conservarà la 
independència entre els factors, sinó que aquests estaran correlacionats. Si bé des d’un 
punt de vista estadístic les rotacions ortogonals presenten avantatges, l’experiència diu 
que en la realitat sí sol existir una relació de dependència entre els factors. Hem 
comparat la solució de l’anàlisi de components principals amb una rotació ortogonal 
(mètode Varimax) i amb una rotació obliqua (mètode Oblimin). Com que els resultats 
obtinguts eren molt semblants, s’ha optat finalment per la rotació ortogonal. En la figura 
20 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana es presenten els valors de la matriu 
factorial rotada. 

A partir de l’anàlisi de la matriu que representa les càrregues factorials (rotated 
factor matrix) i de la representació gràfica dels factors 1 i 2 (gràfic 5), es veu que són 
les variables AC3, AC25, AC17, AC4 i AC10 les que presenten majors càrregues en el 
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gràfic 5 : representació dels factors 1r (fidelitat lingüística) i 2n (prestigi lingüístic per a la 
promoció social) del constructe actitud lingüística 
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primer factor.359 Cal recordar que aquest factor és, de fet, el més important, ja que ell sol 
explica més de la quarta part de la variància total del constructe (eigenvalue = 6.80068 ; 
percentatge de la variància = 26.2%). 

Una vegada vist això, cal interpretar el factor obtingut. S’ha de definir, tot 
proposant un nom que descriga el conjunt de les variables (ítems) que en formen part. 
Cal recordar que les tècniques de l’anàlisi de components principals intenten reduir les 
dades de manera que, a partir d’un conjunt extens de variables relacionades, es puga 
condensar per a obtenir un grup més reduït de variables (o factors) que expliquen la 
variació del conjunt perdent la mínima informació possible. Es tracta, doncs, de 
descobrir les dimensions subjacents al conjunt de variables relacionades. Aquest 
aspecte, la definició dels factors, sol ser el més complicat, ja que els factors no sempre 
apareixen amb claredat. Per tal de facilitar aquesta interpretació, s’inclou un quadre 
(figura 8) que presenta el text dels ítems que tenen una major saturació en el primer 

factor. En el quadre s’indica en primer lloc el nom de la variable, seguit del número 
d’ítem que li corresponia en el qüestionari. En tercer lloc hi ha el contingut de l’ítem i, 
per últim, es pot llegir entre parèntesis el valor de la saturació de la variable en el factor. 

 

 

                                                 
359 Per tal de facilitar la interpretació s’han seleccionat les variables que tenen una càrrega igual o 

superior a 0.5 en cada factor, és a dir, les que presenten majors saturacions. Aquest valor, 0.5, es 
representa en els gràfics amb una línia de referència discontínua. S’ha substituït el nom de cada variable 
pel número que en forma part (que fa referència el número d’ítem del qüestionari), de manera que la lectura 
del gràfic és més clara. Així, per exemple, el número 3 representa la variable AC3 (respostes a l’ítem 
número 3 del qüestionari d’actituds lingüístiques). 

Factor 1 
AC3 : 3. M’agrada que la gent parle valencià sempre que puga (0.75316). 

AC25 : 25. A la llarga, el valencià és la llengua que hauria de predominar a la Comunitat 
Valenciana (0.68495). 

AC17 : 17. Hauria de ser obligatori que tots els estudiants de la Comunitat Valenciana 
cursaren, com a mínim, la meitat de les assignatures en valencià  (0.68319). 

AC4 : 4. Intente utilitzar el valencià sempre que m’és possible (0.65205).  

AC10 : 10. De vegades em veig obligat a parlar valencià sense ganes, obligat per les 
circumstàncies (0.50269). 

figura 8 : ítems principals del 1r factor (fidelitat lingüística) 
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A la vista d’aquest quadre, amb ítems que reflecteixen el gust i l’interés per la 
utilització de la llengua catalana, la necessitat de l’obligatorietat del seu aprenentatge 
escolar i el desig que recupere el lloc de prestigi que li pertoca al País Valencià, tot 
arribant a ser-hi la llengua predominant,360 pensem que el primer factor expressa la 
fidelitat lingüística, entesa com la resistència per part dels parlants d’una llengua a la 
pèrdua de l’ús i, per tant, l’adhesió a la pròpia llengua per tal d’assegurar-ne el 
manteniment (Weinreich, 1996 : 221-227 ; Gómez Molina, 1986 : 68).361 En 
conseqüència, el nom que proposem per al factor primer és “fidelitat lingüística”. Cal 
fer notar que aquesta dimensió coincideix amb els propòsits que ens han guiat en la 
formulació dels ítems.362 A més, s’ha de remarcar que la fidelitat lingüística és un dels 
atributs de la solidaritat de grup segons els model bidimensional de les actituds de Giles i 
Ryan (1982 : 220).363 

Per a l’anàlisi del factor segon s’ha d’actuar d’una manera semblant. L’examen 
de la matriu que representa les càrregues factorials (rotated factor matrix) i de la 
representació gràfica dels factors 1 i 2 (gràfic 5) mostra que són les variables AC38, 
AC19, AC23, AC37 i AC16 les que presenten majors càrregues en el factor segon. Cal 
recordar que el factor, amb un valor propi de 1.96930, representa un total del 7.6% de la 
variància del constructe. En la figura 9 hi ha el text dels ítems que corresponen a les 

                                                 
360 S’ha de recordar que les variables expressades en sentit negatiu estan recodificades. Així, la variable 

AC10, que en una lectura literal expressa un valor negatiu, s’ha d’interpretar en el sentit contrari. 
361 Gómez Molina (1986 : 70-72) presenta un altre element de l’actitud que ell denomina “orgull”, i que 

defineix com la satisfacció o dignitat de posseir una llengua pròpia. Els ítems que aquest autor utilitza per a 
mesurar l’orgull són : a) “¿Cree usted que los residentes en Sagunto ciudad o en el Puerto de Sagunto deben 
saber hablar valenciano ?” i b) “¿Considera que debe hablarse valenciano en los actos oficiales ?” Cal 
fixar-se en la similitud dels ítems proposats per Gómez Molina amb alguns dels que s’han inclòs en el 
primer factor. 

362 Supra, pàg. 249. 

Factor 2 
AC38 : 38. Durant el segle XXI desapareixeran totes les llengües llevat de les molt grans, 
com el castellà, l’anglés, el francés, l’alemany, l’àrab el rus o el xinés (0.63015). 
AC19 : 19. El valencià és una llengua rural, poc interessant en un àmbit urbà (0.61920). 

AC23 : 23. Estudiar valencià em resultarà molt útil en el futur per a trobar faena (0.58935). 

AC37 : 37. La promoció de l’ús del valencià no progressarà fora de l’àmbit escolar 
(0.57992). 

AC16 : 16. De vegades trobe ridícul l’ús del valencià en algunes circumstàncies (0.51564). 
figura 9 : ítems principals del 2n factor (prestigi lingüístic per a la promoció social) 
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variables que presenten saturacions majors en aquest factor. 

En els ítems més representatius del factor segon el català apareix com una 
llengua rural, sense possibilitats d’adquirir un ús normal, amb poca utilitat i poc valorada 
socialment. Seria, per tant, una llengua condemnada a desaparèixer en la societat 
globalitzada del futur. Tots aquests ítems estan expressats en forma negativa a excepció 
de l’ítem 23. Ara bé, com que els ítems formulats negativament s’han introduït 
recodificats en l’anàlisi de components principals, la interpretació s’ha de fer en el sentit 
invers. Per tant, es pot dir que en realitat aquests ítems expressen la utilitat, l’interés, la 
valoració social i la projecció cap a un futur més normalitzat de la llengua catalana. 
Weinreich (1996 : 179-180), seguit per Gómez Molina (1986 : 72-73), fa una definició 
de prestigi com el “valor d’una llengua en l’ascens social”, és a dir, com a “instrument 
d’ascens social”. Per això proposem per a aquest factor la denominació “prestigi 
lingüístic per a la promoció social”. Cal assenyalar una altra vegada que aquesta 
dimensió no sols té punts de contacte amb els factors que formen part de les actituds 
segons Weinreich, sinó que el prestigi és també un dels atributs que formen part de la 
dimensió de l’estatus de grup segons el model de Giles i Ryan (1982 : 218). 

Per a l’anàlisi del factor tercer es torna a consultar la matriu que representa les 
càrregues factorials i s’estudia la representació gràfica dels factors 1 i 3, que es 
presenten en el gràfic 6. Com es pot comprovar al gràfic, les variables que presenten 
majors saturacions en el factor tercer són les anomenades AC14, AC9, AC8 i AC5. En 
la figura 10 es reprodueix el text d’aquests ítems. 

 

                                                                                                                                               
363 Supra, pàg. 235. 

Factor 3 
AC14 : 14. El valencià és tan important com el castellà o l’anglés (0.69090). 

AC9 : 9. La llengua catalana (i per tant el valencià) ha tingut al llarg de la seua història tanta 
importància com el castellà (0.68729). 

AC8 : 8. La llengua catalana (i per tant el valencià) pot arribar a ser una llengua important en 
el context europeu (0.65382). 

AC5 : 5. Totes les llengües són importants, i per això crec que no té sentit dir que el castellà 
és més important que el valencià (0.57794). 

figura 10 : ítems principals del 3r factor (prestigi lingüístic comparat) 
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En aquesta ocasió la identificació del factor sembla molt clara. Hi ha ítems que 
fan referència a aspectes de prestigi de la llengua, tant cap a l’exterior, en una dimensió 
geogràfica –en comparació amb altres llengües, com ara el castellà o l’anglés– com en 
una dimensió històrica –cap al passat de la llengua o cap al futur.  

Com s’acaba de veure, Weinreich (1996 : 179-180), seguit per Gómez Molina 
(1986 : 72-73), fa una definició de prestigi com el “valor d’una llengua en l’ascens 
social”. La majoria dels ítems que apareixen en aquest factor fan referència a una 
concepció diferent del prestigi : la importància de la llengua catalana en relació amb les 
altres llengües del context. Aquesta definició coincideix amb una de les accepcions del 
mot, i seria un sinònim de reputació, és a dir, la fama o l’opinió en què és tinguda alguna 
cosa. Com que s’investiga l’actitud envers una llengua minoritzada, sembla inevitable 
que un aspecte o dimensió d’aquesta actitud siga la comparació amb les llengües 
majoritàries del context. Per tant, el títol que proposem per al factor tercer seria 
“prestigi lingüístic comparat”. Aquesta concepció del prestigi és diferent de la 
realitzada originàriament per Weinreich, i és un factor que explica, aproximadament, el 
5.8% de la variància del constructe. Cal recordar, a més, que el prestigi és un dels 
atributs de la dimensió de l’estatus de grup segons el model de Giles i Ryan. 

38

37

36

33
3129

28

26

2524
23

21
20

1918
17

16

15

14

11 10

98
5

4 3

Gràfic de factor en l'espai factorial rotat

Factor 1

1.0.50.0-.5-1.0

Fa
ct

or
 3

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

 
gràfic 6 : representació dels factors 1r (fidelitat lingüística) i 3r (prestigi lingüístic comparat) del 
constructe actitud lingüística 
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Continuem la identificació dels factors obtinguts amb l’anàlisi del factor quart. 
Com sempre, s’ha de consultar la matriu que representa les saturacions factorials (factor 
matrix) i s’ofereix la representació gràfica dels factors 1 i 4 (gràfic 7) que ajudarà a la 
identificació de les variables que més contribueixen al factor : 

En aquesta ocasió són les variables AC21, AC28 i AC33. Com es pot comprovar 
en la figura 11, que reprodueix el text dels ítems, la totalitat dels enunciats expressen 
opinions negatives respecte de l’aprenentatge i de l’ús de la llengua catalana. Aquestes 
opinions negatives estan expressades en referència a la manca d’utilitat de la llengua 

catalana per al prestigi social (moda), la comunicació en el món laboral o dels estudis, o 
la dificultat de l’aprenentatge. Aquesta manca d’utilitat és sempre relativa a la major 
utilitat o prestigi de la llengua majoritària en el context, el castellà. Ara bé, com que els 
ítems negatius estan recodificats, s’han d’interpretar en el sentit contrari a l’expressat. 
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gràfic 7 : representació dels factors 1r (fidelitat lingüística) i 4t (utilitat lingüística) del 
constructe actitud lingüística 

Factor 4 
AC21 : 21. El castellà és una llengua que està més de moda que el valencià (0.73103). 

AC28 : 28. Per a una persona de fora, que no conega ni el valencià ni el castellà, li constarà 
menys d’aprendre el castellà que el valencià (0.73038). 

AC33 : 33. En el futur, quan estudie a la Universitat o treballe, crec que utilitzaré sobretot el 
castellà (0.52648). 

figura 11 : ítems principals del 4t factor (utilitat lingüística) 
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Per tant, pensem que el que expressa aquest factor quart és el la utilitat de la llengua 
catalana en el món laboral i dels estudis, la seua projecció social i la possibilitat 
d’integració lingüística de les persones forasteres. Gómez Molina (1986 : 73-74) defineix 
la utilitat lingüística com la necessitat d’una llengua per a la comunicació social. 
Weinreich (1996 : 177-178) afirma que la utilitat serveix per a establir el predomini 
d’una llengua sobre una altra. Cal fer notar que aquesta utilitat està molt directament 
relacionada amb el grau de normalització lingüística d’una llengua i que, a més, es tracta 
d’un constructe que s’assembla en certs aspectes a la motivació instrumental en 
l’aprenentatge de les llengües. Per tant, proposem per al quart factor la denominació de 
“utilitat lingüística del català”. Aquest factor representa el 5.3% de la variabilitat total 
del constructe “actitud envers la llengua catalana”.  

La consulta de la matriu que representa les càrregues factorials i de la 
representació gràfica dels factors 1 i 5, que presentem en el gràfic 8, permet identificar 
les variables AC15, AC18, AC29 i AC26 com les que tenen majors ponderacions en el 
factor cinquè. 
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gràfic 8 : representació dels factors 1r (fidelitat lingüística) i 5è (obligatorietat de l’aprenentatge 
del català) del constructe actitud lingüística 
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Els ítems amb una major ponderació en el factor cinquè (figura 12) fan 
referència a la necessitat i l’obligatorietat que totes les persones que viuen al País 
Valencià siguen capaces de parlar i d’escriure en català. Incideix en la necessitat que 
l’aprenguen les persones que provenen d’altres comunitats autònomes, i també fa 
referència explícita a l’obligatorietat del seu aprenentatge en sistema educatiu. Si es té 
en compte que els subjectes enquestats estan tots immersos en un procés d’aprenentatge 
escolar de la llengua catalana, és lògic pensar que aquesta activitat ha de tenir un reflex 
en la seua actitud envers aquesta llengua. Per tant, proposem definir el factor com a 
“obligatorietat de l’aprenentatge del català”. 

Per últim, es pot veure en la matriu que representa les càrregues factorials i en el 
gràfic que representa els factors 1 i 6 (gràfic 9), que són les variables AC20 i AC24 les 

Factor 5 
AC15 : 15. Com que tots parlem castellà, no és necessari que la gent originària d’altres 
comunitats autònomes que ve a viure ací s’ensenye a parlar valencià (0.70894). 

AC18 : 18. És necessari que el Valencià siga una assignatura obligatòria per als estudiants de la 
Comunitat Valenciana (0.65628). 

AC29 : 29. Totes les persones que viuen a la Comunitat Valenciana haurien de saber parlar i 
escriure en castellà i en valencià (0.61303). 

AC26 : 26. El valencià hauria de ser una assignatura voluntària en les escoles i instituts de la 
Comunitat Valenciana (0.52272). 

figura 12 : ítems principals del 5è factor (obligatorietat de l’aprenentatge del català) 

38
37

36

3331

29

28
26

25

23

21

20

19

18
1716

15
1411

10
98 5

4 3

Gràfic de factor en l'espai factorial rotat

Factor 1

1.0.50.0-.5-1.0

Fa
ct

or
 6

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

24

 
gràfic 9 : representació dels factors 1r (fidelitat lingüística) i 6è (motivació integradora en 
l’aprenentatge del català) del constructe actitud lingüística 
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que presenten majors càrregues en el factor sisè.  

En la figura 13 hi ha els textos corresponents als ítems d’aquestes dues variables. 
Com s’hi pot comprovar, totes dues variables es refereixen a la necessitat de conéixer el 

català per a integrar-se totalment al País Valencià. Per tant proposem com a títol del 
factor : “motivació integradora en l’aprenentatge del català”. Com és sabut, la 
motivació integradora és una dimensió que apareix en molts estudis sobre les actituds 
lingüístiques.364 

És convenient recordar que els sis factors que s’han identificat representen el 
54.4% de la variabilitat total del constructe. Presentem, a mode de síntesi, un quadre 
(taula 2) on es resumeixen els factors formulats amb el nom, el valor propi, el 
percentatge de la variabilitat total del constructe que expliquen i el percentatge de la 
variabilitat total acumulada. Finalment, l’últim pas que queda és guardar els factors com 

                                                 
364 Supra, pàg. 235. 

Factor 6 

AC15 : 20. Estudiant valencià podré conéixer més gent i integrar-me millor en aquesta terra 
(0.72052). 

AC18 : 24. És necessari parlar valencià per a integrar-se totalment a la Comunitat Valenciana 
(0.69993). 

figura 13 : ítems principals del 6è factor (motivació integradora en l’aprenentatge del català) 

FACTORS DEL CONSTRUCTE 

 “ACTITUD ENVERS LA LLENGUA CATALANA” 

Factor Denominació Valor propi Percentatge 
de variació 

Percentatge 
de variació 
acumulada 

1r Factor Fidelitat lingüística 6.80068 26.2 % 26.2 % 

2n Factor Prestigi lingüístic per a la promoció social 1.96930 7.6 % 33.7 % 

3r Factor Prestigi lingüístic comparat 1.50995 5.8 % 39.5 % 

4t Factor Utilitat lingüística del català 1.38933 5.3 % 44.9 % 

5è Factor Obligatorietat de l’aprenentatge del català 1.27873 4.9 % 49.8 % 

6è Factor Motivació integradora en l’aprenentatge del 
català 

1.19315 4.6 % 54.4 % 

taula 2 : factors del constructe “actitud envers la llengua catalana” 
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a noves variables que representen components aïllats dins del constructe general de 
l’actitud envers la llengua catalana.365 Aquestes noves variables permetran afinar més en 
l’anàlisi de les actituds lingüístiques i de les relacions que presenten amb les altres 
variables. 

5.5.2 Relació entre els factors de l’actitud lingüística i altres variables 
socials i lingüístiques 

Haver aïllat les principals dimensions del constructe d’actitud lingüística que 
s’acaba de construir permet estudiar les relacions de cadascun d’aquests factors amb les 
principals variables socials i lingüístiques de l’estudi. L’anàlisi que es farà en aquest 
apartat serà descriptiva, i consistirà a comparar les relacions que ja s’ha vist de l’actitud 
lingüística amb les altres variables amb les mateixes relacions referides a cadascun dels 
factors que s’han aïllat en el constructe. En la taula 3 es poden veure resumides aquestes 
relacions. En la primera columna hi ha el valor de la probabilitat que les relacions 
descobertes entre el constructe d’actitud lingüística i les diverses variables independents 
de l’estudi siga deguda a l’atzar, i en les columnes següents s’observen els resultats de la 
mateixa anàlisi per als sis factors del constructe. El mot “NO” indica la manca de relació 
entre les variables.366 

 
ACTITUD FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 

Programa educatiu p < 0.0001 * p < 0.0001 * NO NO p = 0.0017 NO NO 

Primera llengua p < 0.0001 p < 0.0001 *  p = 0.0270 * NO p = 0.0056 p = 0.0047 NO 

Llengua pares → fill p < 0.0001 p < 0.0001 * NO NO NO p = 0.0009 NO 

Ús del català p < 0.0001 p < 0.0001 * p = 0.0251 NO p = 0.0332 NO p = 0.0262 

Llengua entorn NO p < 0.0001 NO NO NO p = 0.0271  NO 

Competència oral p < 0.0001 p < 0.0001 * NO NO p = 0.0417 p = 0.0129 NO 

Sexe p = 0.011 NO p = 0.002 p = 0.033 NO NO NO 

                                                 
365 El càlcul de les puntuacions factorials es realitza a partir de la matriu factorial rotada i es basa en el 

model de la regressió múltiple. La puntuació en cada factor per a un individu es calcula a partir de les 
puntuacions en les variables que formen part del factor ponderades segons la saturació que hi presenten, i 
tenen la forma de puntuacions estandarditzades (Bisquerra, 1989a : 330 ; Norušis, 1994 : 73). 

366 L’asterisc indica la utilització de proves estadístiques no paramètriques (prova H de Kruskal - 
Wallis) per no donar-se el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies. 
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ACTITUD FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 

Àmbit d’aprenentatge 
de la llengua 

p < 0.0001 p < 0.0001 * NO NO NO NO p = 0.0294 

Motivació integradora / 
instrumental 

p < 0.001 p = 0.002 NO NO p < 0.001 NO NO 

Classe social p = 0.0005 NO p = 0.0022 NO p = 0.0327 NO NO 

Autoidentificació 
valenciana 

p < 0.0001 p < 0.0001 * p = 0.0299 p = 0.0025 p = 0.0130 * p = 0.0108 NO 

Autoidentificació 
espanyola 

p < 0.0001 * p = 0.0008 * NO NO p = 0.0004 p = 0.0003 * NO 

taula 3 : relació de l’actitud lingüística i dels factors que en formen part amb altres variables socials i 
lingüístiques 

El factor primer, anomenat fidelitat lingüística, és el que presenta una relació 
amb les variables independents més semblant a la que s’ha descrit en el constructe 
general. És normal que siga així perquè aquests factor és el que presenta una ponderació 
major en la variància global del constructe. Encara així s’observa que es diferencia 
d’aquest en el fet que la fidelitat lingüística no està relacionada amb el sexe ni amb la 
classe social, però sí que ho està amb la llengua de l’entorn.367  

El factor segon, prestigi lingüístic per a la promoció social, presenta en canvi un 
resultats molt diferents als del constructe general. Com es pot comprovar en la taula 3, 
aquest factor està relacionat amb la primera llengua, l’ús del català, el sexe, la classe 
social i l’autoidentificació valenciana. Per contra, no sembla estar relacionat amb el 
programa educatiu, la llengua dels pares als fills, la llengua del l’entorn, la competència 
oral, l’àmbit d’aprenentatge de la llengua, la motivació instrumental o integradora per a 
l’aprenentatge de la llengua i l’autoidentificació espanyola.368 En analitzar els valors de 
les probabilitats s’observa que són les variables sexe i classe social les que presenten una 
major relació amb aquest segon factor. De fet, el sexe femení i les classes mitjanes i altes 
presenten les majors puntuacions en aquest factor. Es tracta de dues variables 

                                                 
367 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 21 de l’annex a l’actitud 

envers la llengua catalana. 
368 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 22 de l’annex a l’actitud 

envers la llengua catalana. 
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independents que la investigació sociolingüística ha associat habitualment amb el 
prestigi lingüístic. 

El factor tercer, prestigi lingüístic comparat, apareix relacionat únicament amb 
dues variables : el sexe i l’autoidentificació valenciana. Les xiques, una altra vegada, 
presenten puntuacions més elevades en aquest factor, també lligat al prestigi, que no els 
xics. D’altra banda, també s’observa que en la mesura que els alumnes s’autoconsideren 
com a més valencians, també presenten puntuacions majors en la percepció del prestigi 
lingüístic de la llengua catalana en relació a les llengües de l’entorn.369 Aquest darrer 
resultat es pot interpretar a la llum de la investigació realitzada sobre la vitalitat i la 
identitat etnolingüístiques. El prestigi sociohistòric és un dels components del factor 
estatus, que juntament amb els factors demogràfic i de suport institucional formen el 
constructe de la vitalitat etnolingüística (Bourhis & Giles & Rosenthal, 1981 : 146-150). 
El prestigi sociohistòric es mesura en el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística 
Subjectiva amb l’ítem : “How proud of their cultural history achievement are the 
following groups in (Melbourne) ?”. Dins del factor estatus també s’inclouen ítems com 
ara : “How highly regarded are the following languages internationally ?”, que mesuren 
la importància de les llengües en el context internacional, en comparació amb les altres 
llengües del món (Bourhis & Giles & Rosenthal, 1981 : 151, 154). És evident que les 
dimensions que s’acaben de comentar del factor estatus del Qüestionari de Vitalitat 
Etnolingüística Subjectiva s’assemblen molt al factor prestigi lingüístic comparat que 
forma part de l’escala d’actituds lingüístiques.  

Les recerques prèvies realitzades a Catalunya mostren diferències significatives 
entre els grups etnolingüístics en la dimensió sociohistòrica (el grup català se sent més 
orgullós de la tradició històrica i cultural de la seua llengua que no el grup castellà), però 
no en la dimensió del prestigi internacional (Viladot, 1993 : 106-107). La investigació en 
el camp de la vitalitat etnolingüística indica que pot haver-hi relació entre una vitalitat 
etnolingüística elevada i una identitat etnolingüística també elevada (Landry & Allard, 
1994a : 205-207 ; Ros & Huici & Cano, 1994 : 152-154). Per tant, sembla lògica la 
relació positiva entre el prestigi lingüístic comparat i la identitat valenciana. Com que en 
aquest apartat no s’avalua la percepció global de la vitalitat etnolingüística, sinó 
únicament un factor que s’hi relaciona, apuntem els resultats obtinguts però ajornem una 
anàlisi més aprofundida entre l’actitud lingüística i la percepció de la vitalitat 
                                                 

369 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 23 de l’annex a l’actitud 
envers la llengua catalana 
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etnolingüística al capítol dedicat a l’estudi de la percepció de la vitalitat etnolingüística 
subjectiva.370 

El factor quart, utilitat lingüística del català, apareix relacionat amb el programa 
educatiu, la primera llengua, l’ús i la competència oral en llengua catalana, la motivació 
(instrumental o integradora) per a l’aprenentatge lingüístic, la classe social, l’auto-
identificació valenciana i l’autoidentificació espanyola. En general, es pot dir que la 
percepció d’una major utilitat de la llengua catalana està relacionada amb l’assistència 
als programes educatius bilingües, amb l’aprenentatge del català com a primera llengua, 
amb el millor coneixement i el major ús de la llengua catalana, amb la motivació 
integradora per al seu aprenentatge, amb les classes socials mitjana i alta, amb una 
autoadscripció valenciana alta i amb una autoadscripció espanyola baixa.371 

El factor cinquè es refereix a l’obligatorietat de l’aprenentatge del català. Alguns 
dels resultats obtinguts en relacionar les puntuacions d’aquest factor amb la resta de 
variables són, segurament, els més inesperats que s’han descrit fins ara. Es pot veure que 
l’obligatorietat de l’aprenentatge del català està relacionada amb la primera llengua, 
però els alumnes bilingües són més partidaris d’aquesta obligatorietat que no els de 
primera llengua catalana o castellana. Coherentment amb aquest resultat, creuen més en 
l’obligatorietat de l’aprenentatge del català els alumnes els pares dels quals els parlen en 
les dues llengües (separades o mesclades) que no els alumnes que els pares els parlen en 
català, i lògicament els grups esmentats creuen més en aquesta obligatorietat de 
l’aprenentatge del català que no els alumnes els pares dels quals els parlen únicament en 
castellà. Sembla, per tant, que la condició bilingüe està més relacionada amb 
l’obligatorietat de l’aprenentatge del català que no la monolingüe. Per contra, són els 
alumnes que senten utilitzar més el castellà en l’entorn els que presenten majors 
puntuacions en l’obligatorietat de l’aprenentatge del català, seguits dels alumnes que 
senten sobretot el català. Pel que fa a l’expressió oral, són els alumnes amb una millor 
competència oral els que estan més conscienciats de la necessitat de l’obligatorietat de 
l’aprenentatge del català. Per últim, les relacions que hi ha entre l’obligatorietat de 
l’aprenentatge del català i les autoadscripcions valenciana i espanyola sí que concorden 
amb les expectatives : la major autoadscripció valenciana i la menor autoadscripció 

                                                 
370 Infra, apartat 6.7.2.4.1, pàgs. 416 i ss. 
371 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 24 de l’annex a l’actitud 

envers la llengua catalana. 



L’actitud envers la llengua catalana  Pàg. 296 
 

espanyola estan relacionades amb una conscienciació més elevada de la necessitat de 
l’obligatorietat de l’aprenentatge de la llengua catalana.372 

L’últim factor és la motivació integradora en l’aprenentatge del català. Com es 
pot veure en la taula 3, aquest factor està relacionat amb l’ús del català i amb l’àmbit 
d’aprenentatge de la llengua. En general, els alumnes que afirmen parlar català la meitat 
del temps o moltes vegades presenten puntuacions més elevades que no la resta. 
Igualment, el alumnes que han aprés a parlar català en l’àmbit familiar presenten una 
puntuació mitjana més elevada en la motivació integradora que els que l’han aprés a 
l’escola. De tota manera, l’aspecte que més destaca és l’elevada puntuació mitjana dels 
alumnes que han aprés a parlar català amb els amics, encara que per tractar-se només de 
cinc subjectes és arriscat extraure conclusions d’aquest resultat. Un altre resultat que no 
concorda amb les previsions és la manca de relació entre aquest factor i la motivació 
(instrumental o integradora) per a l’aprenentatge del català.373 

5.6 Percepció de la pertinença de la varietat valenciana al diasistema 
lingüístic comú de la llengua catalana 

Els estudis sobre la percepció de la pertinença de la varietat lingüística 
valenciana al diasistema comú de la llengua catalana no són abundants al País Valencià. 
Hi ha algun treball realitzat mitjançant tècniques indirectes d’anàlisi de les actituds, en 
concret la matched guise technique, que proporciona dades que poden servir-nos com a 
indici, encara que no estudia directament el tema. De tota manera, la tècnica més 
utilitzada per a estudiar aquest tema és l’anàlisi de les respostes a ítems en què es 
demana als subjectes l’opinió sobre algunes qüestions referides a la unitat de la llengua. 

Blas Arroyo (1995) aporta una aproximació indirecta al tema realitzada 
mitjançant la tècnica matched guise. El propòsit d’aquest treball és analitzar les 
percepcions d’una mostra de 73 alumnes valencians d’ensenyament secundari sobre les 
dues llengües oficials del País Valencià. Les varietats lingüístiques jutjades eren el 
barceloní i el valencià, totes dues en els respectius registres estàndard utilitzats pels 
mitjans de comunicació audiovisuals (Blas Arroyo, 1995 : 30-32). Els resultats mostren 

                                                 
372 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 25 de l’annex a l’actitud 

envers la llengua catalana. 
373 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques en la figura 26 de l’annex a l’actitud 

envers la llengua catalana. 
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una valoració general molt més favorable en la majoria dels factors estudiats 
(competència personal, estatus socioeconòmic, integritat personal i atractiu social) de la 
varietat lingüística pròpia del País Valencià enfront de la barcelonina ; però l’anàlisi de 
les relacions entre aquests resultats i altres variables socials i lingüístiques posa de 
manifest que la major animadversió envers el parlar de Barcelona es dóna entre els 
alumnes monolingües castellans nascuts a València i de llengua materna castellana, 
mentre que els de primera llengua catalana o bilingües mostren una actitud més 
favorable als parlants de la varietat lingüística barcelonina (Blas Arroyo, 1995 : 38). 

D’entre els estudis fets a partir de les respostes a ítems, farem referència en 
primer lloc al realitzat per Lluch i Salvador (1989). Aquests autors van estudiar el tema 
de la percepció de la unitat de la llengua en una enquesta realitzada el 1986 sobre una 
mostra de més de 300 estudiants de secundària d’un institut del centre de la ciutat de 
València.374 En el formulari de l’enquesta s’incloïen algunes preguntes que fan 
referència a la unitat de la llengua. Les més interessants són : a) ¿Se puede denominar 
catalán al valenciano ? ; b) ¿Crees que el valenciano es la misma lengua que el catalán y 
el mallorquín, aunque tenga variantes propias ? Els resultats obtinguts són que el 33% de 
l’alumnat acceptava la denominació de català, enfront del 64% que no l’acceptava. Ara 
bé, en prescindir de la denominació de la llengua, la proporció dels alumnes que 
s’oposaven a una concepció d’unitat lingüística matisada dialectalment baixava al 34% 
(Lluch & Salvador, 1989 : 362-363). 

Colom (1998 : 155-159) ha analitzat la consciència de la unitat supradialectal de 
la llengua dels estudiants de 3r de BUP i de 1r de Formació Professional de 2n grau de la 
ciutat de València375 a partir d’una pregunta del seu qüestionari sociolingüístic. L’ítem 
era “Creus que el valencià, el balear i el català són varietats d’una mateixa llengua ?”, i 
s’admetien tres respostes possibles : a) Sí ; b) No ; c) No ho sé. Els resultats mostren 
que, en general, la major part dels alumnes (62.4%) opinen que efectivament totes tres 
varietats dialectals formen part d’un diasistema lingüístic comú,376 mentre que hi ha un 
13% d’alumnes que opinen que no, i hi ha un elevat 24.7% d’alumnes que no es 

                                                 
374 En concret eren els alumnes de 3 grups de 1r de BUP i 3 grups de 3r de BUP de l’institut Lluís Vives. 
375 Els dos nivells educatius són equivalents pel que fa a l’edat. La majoria d’aquestes alumnes es 

trobaven entre els 16 (55.2%) i els 17-18 anys (35.6%). La mostra amb què va treballar Colom comptava 
amb un total de 877 alumnes que van ser entrevistats durant el curs escolar 1994-1995 (Colom, 1998 : 51-
55).  

376 És remarcable el grau de coincidència dels resultats en aquest ítem de Lluch i Salvador (1989) i de 
Colom (1998). 
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defineixen sobre un tema que Colom qualifica com “socialment conflictiu” (Colom, 
1998 : 156).  

L’anàlisi per grups d’aquests resultats mostra que les xiques opten en major 
mesura que no els xics per les respostes no compromeses (27.9% no sap o no contesta, 
enfront del 20.9% dels xics). En conseqüència, les respostes dels xics presenten 
percentatges més elevats en els dos tipus de resposta que no les xiques : acceptant la 
unitat de la llengua (5 punts més que les xiques) o negant-la (2 punts més que les 
xiques). Segons el tipus d’estudis, els estudiants de Formació Professional tenen una 
postura més indecisa (34.8% que no sap o no respon) que no els de BUP. Els indecisos 
sorgeixen del grup que reconeix la unitat de la llengua, ja que els percentatges en contra 
de la pertinença de les tres varietats dialectals a una mateixa llengua són semblants. 
Segons les tipologies familiars, els fills de les famílies autòctones són més reticents al 
reconeixement de la unitat de la llengua (16.5%), especialment en aquelles famílies que 
els pares utilitzen entre ells indistintament el castellà o el català (26%), cosa que Colom 
interpreta com que es troben actualment en procés d’abandonament de la llengua 
catalana. Des d’un punt de vista ideològic, la defensa de la unitat de la llengua és més 
freqüent en els jóvens que s’autoconsideren d’esquerra (79.4%), mentre que en els 
jóvens que es consideren de centre o de dreta la consciència de la pertinença de la 
varietat valenciana al diasistema català comú està al voltant del 60% : els alumnes de 
centre són els més indecisos (25%) i les posicions secessionistes pugen al 20.1% en els 
alumnes que s’identifiquen amb la dreta. Pel que fa a la identificació nacional, l’autor 
destaca que els alumnes que s’identifiquen prioritàriament com a valencians són els que 
donen un major suport a la unitat interdialectal (75%), mentre que els alumnes que 
s’identifiquen igualment com a valencians i com a espanyols són els que s’identifiquen 
més amb les opcions secessionistes (18%). En resum, Colom conclou que : 
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[...] la unitat de la llengua catalana és una opció majoritària defensada de 
manera especial pels alumnes situats a l’esquerra i amb una identificació 
nacional valenciana. En canvi, el secessionisme és una opció minoritària que 
rep el seu suport més directe entre els alumnes de centre i dreta amb una opció 
nacionalitària indistintament valenciana o espanyola. Pel que fa als alumnes 
que s’identifiquen prioritàriament com a espanyols es mantindrien en una posició 
intermèdia, caracteritzada per un alt nivell d’indefinició sobre el tema (Colom, 
1998 : 158-159). 

Guardiola i Diéguez (1999) han analitzat el tema de la unitat de la llengua en un 
treball realitzat sobre els estudiants de secundària (FP, BUP i COU) dels instituts d’Altea 
(La Marina Baixa).377 L’enquesta, realitzada el 1997, investiga la percepció que tenen 
els alumnes sobre aquesta qüestió a partir de les respostes a l’ítem “Creus que a 
Catalunya, el País Valencià i les Illes es parla la mateixa llengua ?”. Els resultats, de 
signe ben diferent als que descriu Colom, són que el 51.3% dels alumnes opina que no és 
la mateixa llengua, el 30.5% creu que sí que és la mateixa llengua i el 18.2% dels 
enquestats es mostren indecisos (no ho se). Les autores analitzen aquest resultat en 
relació a altres variables del seu estudi, i arriben a conclusions interessants. Posen de 
manifest la relació entre les opinions més favorables a la unitat de la llengua i l’origen 
familiar autòcton o mixt, l’autoconsideració com a valencians, el sexe masculí, l’edat 
(majors de 17 anys), la modalitat d’estudis (BUP i COU), i l’ús habitual del català ; però 
també subratllen que cap dels grups considerats afirma de manera predominant que a 
Catalunya, al País Valencià i a les Illes es parla la mateixa llengua. Únicament un grup, 
els estudiants de COU, sí que afirma predominantment (60.3%) la unitat de la llengua. 
Les autores arriben a la conclusió que el major grau d’informació d’aquest curs (en què 
s’estudia específicament el tema) està relacionat amb el resultat, i atribueixen la 
percepció global negativa de la unitat de la llengua catalana a factors aliens al sistema 
educatiu, en concret a la desinformació i la manipulació ideològica promoguda pels 
mitjans de comunicació i “alguns organismes de poder” (Guardiola & Diéguez, 1999 : 
123-128). 

                                                 
377 El total d’alumnes matriculats en aquests centres en el curs 1996-1997 és de 1366, el 74.8% en BUP i 

COU i el 25.1% en FP. L’enquesta es va passar a la totalitat de l’alumnat (Guardiola & Diéguez, 1999 : 
18). 
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5.6.1 Construcció d’una escala sobre la percepció de la pertinença de la 
varietat valenciana al diasistema lingüístic comú de la llengua catalana 

Tot seguit construirem una segona escala sobre la consciència dels alumnes de la 
unitat supradialectal de la llengua amb el mateix procediment que s’ha mostrat abans per 
a la construcció d’una escala de Likert sobre l’actitud envers la llengua catalana. En 
primer lloc, relacionarem els ítems que inicialment formaven part del test per a 
l’elaboració d’aquesta escala (figura 14) :  

1r ítem : 

6. El català i el valencià són la mateixa llengua.  

2n ítem : 

7. Dins de la llengua catalana, el valencià és una varietat molt important.  

3r ítem : 

12. A Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears es parla la mateixa 
llengua.  

4t ítem : 

32. Encara que en l’actualitat el valencià i el català són molt semblants, en el futur 
es diferenciaran cada vegada més fins arribar a ser llengües diferents. 

5è ítem : 

34. La llengua catalana es parla a Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a les 
Illes Balears. 

6è ítem : 

39. El valencià és una varietat geogràfica de la llengua catalana. 

7è ítem : 

40. Crec que no entendria la parla d’un mallorquí o d’un gironí, perquè utilitzen 
una manera de parlar molt diferent del valencià. 

8è ítem : 

41. Les diferències existents entre els dialectes valencians i catalans seran cada 
vegada més reduïdes en el futur gràcies a la normalització lingüística. 

figura 14 : ítems inicials per a la construcció de l’escala sobre la consciència de la unitat 
supradialectal de la llengua catalana. 
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Anàlisi i selecció d’ítems : 

Els resultats obtinguts en la primera etapa de l’anàlisi de la integració dels ítems 
en l’escala són els següents (figura 15) : 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
AV6           21.5707        21.1410        .5476           .6243 
AV7           20.6073        24.8818        .3669           .6716 
AV12          21.4921        21.7249        .5833           .6179 
AV32          21.2723        25.5781        .3411           .6770 
AV34          21.3560        22.6726        .5054           .6384 
AV39          20.8377        26.2209        .2710           .6907 
AV40          20.9581        25.1772        .2719           .6948 
AV41          21.1152        27.4603        .1894           .7041 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    191.0                    N of Items =  8 
Alpha =    .6964 

figura 15 : resultats inicials en la construcció de l’escala sobre la consciència de la unitat supradialectal 
de la llengua catalana. 

Com deu recordar-se, per a l’anàlisi interessen sobretot les dues columnes 
titulades Corrected Item-Total Correlation i Alpha if Item Deleted. La primera indica la 
correlació corregida de cada ítem amb la resta, i la segona el valor de l’estadístic alfa de 
Cronbach, que mesura la fiabilitat de l’escala (amb uns valors que poden estar 
compresos entre 0 i 1). Cal fixar-se que l’item AV41 té una correlació molt baixa amb la 
resta. A més, si s’elimina de l’anàlisi la fiabilitat de l’escala pujarà del 0.6964 al 0.7041. 
Per tant, se n’elimina i es continua amb les etapes següents del procés. Per tal 
d’alleugerir la presentació, s’ometran els passos intermedis per passar al resultat final 
(figura 16) :  

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
AV6            5.4772         5.1487        .5199           .7227 

AV12           5.4061         5.2220        .6361           .5806 

AV34           5.2792         5.6206        .5579           .6705 
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Reliability Coefficients N of Cases =    197.0                    N of Items =  3 
Alpha =    .7426 

figura 16 : resultat final de la construcció de l’escala sobre la consciència de la unitat supradialectal de la 
llengua catalana. 

S’hi pot veure que en l’escala només han quedat finalment tres ítems. Malgrat 
que la quantitat total d’ítems és molt reduïda, es pot considerar que la fiabilitat total de 

l’escala és adequada (α = 0.7426), ja que està molt a prop del valor 0.75.378 A més, s’ha 
de tenir en compte que l’estadístic alfa de Cronbach no depén només de la correlació 
entre els ítems, sinó també del nombre d’ítems, de manera que si s’augmentés el nombre 
d’ítems tot mantenint constant la correlació mitjana també augmentaria el valor de 
l’estadístic alfa (Arce, 1994 : 37). Així, per exemple, si en comptes de tenir l’escala tres 
ítems en tingués sis, i es mantingués la mateixa correlació mitjana (0.49646), el valor de 
l’estadístic alfa de Cronbach pujaria a 0.8554. Per últim, com que les escales de Likert 
són additives, es calcula la puntuació de cada alumne en l’opinió sobre la pertinença de 
la varietat lingüística valenciana al diasistema comú de la llengua catalana sumant les 
puntuacions que ha obtingut en els tres ítems que finalment han quedat en l’escala. 
Posteriorment, per tal de facilitar-ne la comprensió, es calcularà la mitjana aritmètica, 
tot dividint el resultat obtingut del sumatori per 3, i aquesta serà la puntuació definitiva 
que s’utilitzarà de l’actitud. Així, les puntuacions de 3 correspondrien als valors neutres 
en actitud (resposta : “no sé (o em resulta indiferent)”), les puntuacions superiors a 3 es 
poden considerar que indiquen actituds globalment positives, i les inferiors a 3 indicarien 
actituds globalment negatives.379 

5.6.2 Components principals del constructe “actitud envers la unitat de la 
llengua catalana” 

Les variables que formen part de l’escala sobre la unitat de la llengua catalana 
són tres. Per tant, no sembla massa probable que es puga resumir la informació 
d’aquestes variables mitjançant l’anàlisi de components principals. En qualsevol cas, 
s’ha plantejat aquesta anàlisi, els resultats de la qual es poden consultar complets en la 

                                                 
378 Supra, pàg. 251 i nota 311. 
379 Com que es tracta d’una escala amb només 3 ítems i, a més, hi ha pocs valors perduts —només n’hi ha 

3, que es concentren en dos individus, un del PIL i un altre del PEV— no s’ha considerat convenient 
realitzar un procés d’imputació dels valors perduts, ja que esbiaixaria greument els resultats per a aquests 
individus. Per tant, s’ha considerat aquests dos alumnes com a casos perduts (missing) en la variable 
Unitat. 
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figura 27 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. En resum, l’avaluació de la 
pertinència de l’anàlisi de components principals mitjançant l’anàlisi de la matriu de 
correlacions i dels tests estadístic mostra unes dades que són menys adequades per a 
plantejar una anàlisi de components principals que en el cas de l’escala sobre l’actitud 
lingüística.380 

En la figura 27 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana es poden veure 
les solucions a aquesta anàlisi factorial. S’hi pot comprovar que el segon factor presenta 
un valor propi (eigenvalue) inferior a 1 (0.59386) la qual cosa s’interpreta com que 
resumeix menys informació que una única variable. Per tant, cal concloure que aquesta 
escala és unidimensional, ja que les tres variables que en formen part presenten 
saturacions altes en aquesta única dimensió de l’opinió envers la pertinença de la 
varietat valenciana al diasistema comú de la llengua catalana, tal i com es pot veure en 

la figura 17. 

5.6.3 Anàlisi dels resultats 

Cal analitzar les relacions entre la variable que s’acaba de crear –la mesura de 
l’actitud dels alumnes respecte de la pertinença de la varietat valenciana al diasistema 
comú de la llengua catalana– i altres variables sociolingüístiques rellevants, molt 
especialment amb les dues variables que són l’eix d’aquest treball : els programes 
                                                 

380 Si bé la matriu mostra correlacions altes i estadísticament significatives, el valor del determinant 
(0.4934765) no és tan baix com en el cas de l’actitud lingüística. Els tests estadístics mostren també dades 
semblants. El valor del test d’esfericitat (137.13605) no és molt alt, però la probabilitat associada és molt 
baixa (p < 0.00001). Per tant, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la i afirmar que la matriu de correlacions no és 
una matriu identitat. L’índex d’adequació de la mostra KMO presenta un valor de 0.66926, valor que 
habitualment es considera com a “mitjà”. L’anàlisi de la matriu de correlació anti-imatge (AIC) mostra que 
la major part dels valors de les correlacions són baixos, encara que no són pròxims a zero. La mesura 
d’adequació de la mostra MSA presenta valors superiors a 0.6 en dos casos, i en un cas superior a 0.7. En 
resum, cal concloure que aquestes dades són mediocres per a plantejar una anàlisi factorial, segurament per 
causa de la reduïda quantitat de variables que intervenen en l’anàlisi. 

AC12 : 12. A Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears es parla la mateixa 
llengua (0.85536). 

AC34 : 34. La llengua catalana es parla Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a les Illes 
Balears, (0.81193). 

AC6 : 6. El català i el valencià són la mateixa llengua (0.77286). 
figura 17 : ítems finals de l’escala sobre la consciència de la unitat supradialectal de la llengua catalana. 
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educatius en què estan escolaritzats els enquestats i la seua primera llengua. Mentre que 
en l’estudi de les actituds lingüístiques hi ha una investigació prèvia suficient que ens ha 
permés elaborar unes hipòtesis de treball, en el cas de l’opinió dels alumnes sobre la 
unitat supradialectal del català hi ha pocs estudis anteriors. Extrapolant les dades 
disponibles es podria suposar que els alumnes nascuts al País Valencià de primera 
llengua castellana deuen ser els que presenten una opinió més negativa respecte de la 
unitat de la llengua, mentre que els alumnes bilingües o de primera llengua catalana 
deuen presentar una opinió més positiva respecte d’aquest tema (Blas Arroyo, 1995 : 
38 ; Guardiola & Diéguez, 1999 : 125, 127). També s’hauria de suposar una relació 
positiva entre la percepció de la pertinença de la varietat lingüística valenciana al 
diasistema català i la identitat valenciana, i entre la manca de percepció d’aquesta 
pertinença i la doble identitat valenciana i espanyola (Colom, 1998 : 158 ; Guardiola & 
Diéguez, 1999 : 124). Potser també s’hauria de suposar una major afirmació de la unitat 
de la llengua en els xics que no en les xiques (Guardiola & Diéguez, 1999 : 125). Per 
últim, també deuria ser probable una major identificació amb les posicions secessionistes 
entre els fills de les famílies autòctones en procés d’abandonament de la llengua (Colom, 
1998 : 157). 

Nosaltres, a més, pensem que ha d’haver una relació de signe positiu entre 
l’actitud respecte de la llengua catalana i la percepció de la pertinença de la varietat 
valenciana al diasistema lingüístic comú, i per això esperem aconseguir una correlació 
estadísticament significativa entre ambdues variables. En tot cas, creiem més oportú en 
aquest apartat realitzar una anàlisi simplement descriptiva, sense proposar hipòtesis 
prèvies. 

5.6.3.1 Valoració dels resultats i comparació amb els d’altres estudis previs 

En general, es pot afirmar que la percepció que tenen els alumnes entrevistats de 
la pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema comú de la llengua 
catalana és baixa. Els valors de la mitjana (2.694) i de la mediana (2.667) d’aquesta 
variable es troben tots per davall del valor neutre (3) i, de fet, el 67.5 % dels alumnes de 
l’estudi presenten un valor igual o inferior a 3 en la variable.  

Els resultats obtinguts s’acosten als de l’estudi de Guardiola i Diéguez (1999). 
Cal recordar que aquestes autores (1999 : 123) van obtenir un 30.5% de respostes 
positives a la unitat de la llengua, un 51.3% de respostes negatives i un 18.2% d’alumnes 
que no es defineixen. Un dels ítems de l’estudi (“A Catalunya, a la Comunitat 
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Valenciana i a les Illes Balears es parla la mateixa llengua”) és gairebé idèntic a 
l’utilitzat per Guardiola i Diéguez. Els resultats de l’ítem de la nostra enquesta són : el 
42.6% dels alumnes pensen que no (valor molt negatiu o negatiu) ; el 32.5% dels 
alumnes no es defineixen (valor neutre) ; el 24.9% dels alumnes opinen que sí (valor 
positiu o molt positiu). En resum, els alumnes entrevistats de l’Alacantí són més 
indecisos que els de la Marina i, a més, és menor la proporció d’alumnes que està 
d’acord amb la afirmació de la unitat supradialectal de la llengua. Aquests resultats són 
coherents amb la interpretació de Guardiola i Diéguez (1999 : 125-128) que els alumnes 
dels cursos inferiors –com els enquestats per nosaltres– són més indecisos i tenen menys 
informació sobre aquesta qüestió. 

La comparació entre els resultats obtinguts per nosaltres i els del treball de 
Colom pot resultar sorprenent a primera vista, ja que en aquest treball –realitzat a la 
ciutat de València, on se suposa que les idees secessionistes tenen major difusió– hi ha 
una majoria d’alumnes (62.4%) que opinen que el valencià, el balear i el català són 
variants d’una mateixa llengua (Colom, 1998 : 156). Tot seguit es veurà que les 
divergències dels resultats entre els dos treballs són en part conseqüència del fet que les 
preguntes realitzades són diferents i de la manera, també diferent, d’analitzar els 
resultats.381 De tota manera, tampoc no s’ha d’oblidar que l’edat i el tipus d’estudi –que 
no són equivalents en el treball de Colom i en el nostre–, també influeixen segurament 
en els resultats. 

En la taula 4 es presenten els percentatges de les respostes als ítems del 
qüestionari relacionats amb la unitat de la llengua catalana. La columna referida al 
“valor neutre” arreplega els alumnes que contesten “no ho sé, o em resulta indiferent” i 
els que no contesten la pregunta. Les altres dues columnes arrepleguen les respostes 
positives o les respostes negatives a cada ítem sense tenir en compte les respostes “neu-
tres”.382 Com s’hi pot comprovar, hi ha una tendència bastant gran a no definir-se, que 

                                                 
381 Fixem-nos que Colom no té en compte els alumnes que no es defineixen a l’hora de calcular els 

percentatges d’alumnes a favor i en contra de la unitat de la llengua, mentre que nosaltres els considerem 
com el punt neutre dins d’un continuum d’opinions favorables o desfavorables a la percepció de la 
pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema comú de la llengua catalana. D’altra banda, 
s’ha de tenir present que la major conflictivitat que el tema presenta a la ciutat de València pot ser causa 
que el professorat se n’ocupe més, mentre que la manca de conflictivitat que aquesta mateixa qüestió 
presenta en les comarques de més al sud podria fer que els docents se’n preocupessen menys. 

382 Els “valors positius” són els percentatges de respostes “bastant d’acord o totalment d’acord” en el 
cas dels ítems formulats de manera positiva, i “bastant en desacord” o “totalment en desacord” en el cas 
dels ítems formulats de manera negativa. Els “valors negatius” són els percentatges de respostes “bastant 
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es manté normalment en valors al voltant del 30% i que supera el 45% quan es demana 
als alumnes que facen previsions sobre el futur de la llengua. Les respostes favorables a 
la pertinença de la varietat valenciana al diasistema comú presenten valors alts en alguns 
casos (“Dins de la llengua catalana, el valencià és una varietat molt important” [78.1%] i 
“El valencià és una varietat geogràfica de la llengua catalana” [69.3%]), i molt baixos en 
altres casos (“A Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears es parla la 
mateixa llengua” [36.8%] i “El català i el valencià són la mateixa llengua” [38.2%]).  

De fet, el que s’observa és que quan els ítems es refereixen al valencià com a 
varietat lingüística les respostes són globalment molt més positives que quan es parla 
simplement d’una 
identificació de 
llengües. A més, cal 
fer notar que en els 
ítems del nostre for-
mulari en què s’es-
menta el concepte 
de varietat lingüís-
tica s’identifica el 
valencià com a va-
rietat lingüística de 
la llengua catalana, 
mentre que en 
l’ítem de l’estudi de 
Colom es parla del 
valencià, el balear i 
el català com a varietats d’una mateixa llengua, sense esmentar-ne el nom (Colom, 
1998 : 206), cosa que segurament fa pujar el percentatge de respostes positives. Fixem-
nos, per últim, que els tres ítems que han quedat finalment en l’escala sobre la 
pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema català comú fan tots 
referència a la llengua, i no a varietats lingüístiques. En conclusió, pensem que aquests 
fets expliquen, almenys parcialment, la divergència de resultats entre la pregunta 

                                                                                                                                               
d’acord o totalment d’acord” en el cas dels ítems formulats de manera negativa, i “bastant en desacord” o 
“totalment en desacord” en el cas dels ítems formulats de manera positiva. 

 100 %  

ÍTEMS Valor 
positiu 

Valor  
negatiu 

Valor 
neutre 

El català i el valencià són la mateixa llengua. 38.2% 61.8% 13.1% 
Dins de la llengua catalana, el valencià és una 
varietat molt important.  78.1% 21.9% 35.7% 

A Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a les 
Illes Balears es parla la mateixa llengua.  36.8% 63.2% 33.2% 

Encara que en l’actualitat el valencià i el català 
són molt semblants, en el futur es diferenciaran 
cada vegada més fins arribar a ser llengües 
diferents. 

39.8% 60.2% 45.7% 

La llengua catalana es parla a Catalunya, a la 
Comunitat Valenciana i a les Illes Balears. 41.9% 58.1% 37.7% 

El valencià és una varietat geogràfica de la 
llengua catalana. 69.3% 30.7% 36.2% 

Crec que no entendria la parla d’un mallorquí o 
d’un gironí, perquè utilitzen una manera de parlar 
molt diferent del valencià. 

57.6% 42.4% 27.6% 

Les diferències existents entre els dialectes 
valencians i catalans seran cada vegada més 
reduïdes en el futur gràcies a la normalització 
lingüística. 

55.3% 44.7% 52.8% 

taula 4 : respostes als ítems sobre la unitat de la llengua catalana 
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formulada per Colom i la nostra escala sobre la percepció de la unitat de la llengua 
catalana. 

Les reflexions sobre el contrast entre els resultats de l’estudi de Colom i els 
d’aquest estudi porten a formular una sèrie d’advertències d’índole metodològica que 
s’haurien de tenir en compte en estudis posteriors. En primer lloc, cal fer notar que la 
manera de formular els ítems influeix d’una manera decisiva en els resultats, sobretot 
quan es tracta de preguntar sobre actituds.383 Així, per exemple, s’ha comprovat que el 
fet de parlar de llengües o de varietats lingüístiques influeix, i molt, en les respostes dels 
enquestats. En segon lloc, aquestes divergències mostren la dificultat de valorar la 
percepció de la unitat de la llengua amb una única pregunta. Per tant, és 
metodològicament més adequat construir escales per a valorar aquest fenomen. En 
tercer lloc, la percepció de la unitat de la llengua pot ser un constructe multidimensional, 
amb diversos factors com ara el fet de la conceptualització com a llengües o com a 
varietats, la identificació o no amb una denominació comuna, la projecció cap al passat 
o cap al futur de la unitat de la llengua, la comprensió interdialectal, etc.384 De ser certes 
aquestes consideracions s’explicaria, almenys en part, la dificultat d’avaluar la 
percepció de la unitat de la llengua amb una única pregunta. Cal dir, però, que en aquest 
estudi no s’ha pogut demostrar l’existència d’una estructura multidimensional en el 
constructe. Per últim, s’ha de remarcar la dificultat de contrastar els resultats 
d’enquestes realitzades amb preguntes o amb metodologies diferents. Per tant, seria 
oportuna l’elaboració d’un sistema d’avaluació d’aquest fenomen (possiblement una 
escala) amb una fiabilitat adequada i que tingués el consens suficient en la comunitat 
científica per a poder-lo utilitzar en les investigacions futures i obtenir uns resultats que 
poguessen ser homologables. 

Guardiola i Diéguez (1999) assenyalen que l’únic grup que presenta una 
consciència de la unitat de la llengua catalana globalment favorable són els alumnes de 
COU, i interpreten que aquest resultat és degut a l’estudi específic del tema en aquest 
curs. També mostren que a mesura que augmenta l’edat els alumnes tenen les idees més 
clares sobre el tema i augmenta en general la percepció de la unitat supradialectal de la 
llengua (1999 : 125-126). Tot plegat sembla indicar que la majoria dels alumnes dels 
cursos inferiors –com els estudiats per nosaltres– no tenen les idees clares sobre la unitat 

                                                 
383 Supra, pàg. 247. 
384 Sobre el tema de la llengua com a constructe mental es pot consultar Calaforra (1999 : 127). 
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supradialectal de la llengua perquè no han tingut l’ocasió de tenir-les : a l’escola no es 
tracta el tema (o no es tracta de la manera adequada) i en l’actualitat se censura fins i tot 
des de la mateixa administració educativa. Fora dels centres educatius la manipulació 
ideològica dels mitjans de comunicació i d’alguns organismes de poder polític a què es 
referien Guardiola i Diéguez (1999 : 126) impedeixen l’accés a una informació 
objectiva. Davant de la situació que s’ha descrit sembla evident la necessitat d’introduir 
continguts referits a la unitat supradialectal de la llengua catalana en el currículum de 
l’Educació Secundària Obligatòria, però és molt dubtós que els poders polítics 
valencians ho permeten, almenys en les circumstàncies actuals. Per tant, aquesta qüestió 
té a l’hora d’ara un tractament difícil en els centres educatius valencians que depén en 
exclusiva de la conscienciació i de la responsabilitat dels ensenyants. 

5.6.3.2 Relació entre l’actitud envers el valencià i la consciència de la unitat 
supradialectal de la llengua  

La correlació entre l’actitud envers la varietat valenciana de la llengua catalana i 
l’opinió dels alumnes sobre la pertinença d’aquesta varietat al diasistema lingüístic comú 
és de signe positiu, d’intensitat moderada i estadísticament significativa (R = 0.3892 ; p < 

0.001), tal i com es pot veure en el gràfic de dispersió (gràfic 10).385  

El gràfic mostra que les puntuacions en ambdues variables poden oscil·lar entre 1 
i 5. Les línies de referència col·locades en les puntuacions neutres (3) ajuden a compro-
var que hi ha pocs 
alumnes amb una 
opinió positiva de la 
unitat supradialectal de 
la llengua que tinguen 
al mateix temps una 
actitud envers aquesta 
llengua que es puga 
qualificar com a més 
aïna negativa. En canvi, 
són molt més abundants 
els alumnes amb una 

                                                 
385 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 28 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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gràfic 10 : correlació entre l’actitud lingüística i la percepció de la unitat 
de la llengua 
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actitud positiva envers la llengua catalana i una percepció negativa de la unitat 
d’aquesta llengua. Per tant, la percepció positiva de la unitat de la llengua catalana 
sembla bastant incompatible amb una actitud negativa envers aquesta llengua, però no a 
l’inrevés, ja que sí que és possible una actitud positiva envers la varietat valenciana i una 
percepció negativa de la unitat de la llengua. D’altra banda, aquest resultat indica que si 
bé hi ha una relació que no és deguda a l’atzar entre l’actitud envers la varietat 
valenciana i la percepció de la unitat lingüística, l’actitud lingüística és un factor que 
explica una quantitat petita (15.15 %)386 de la variància que hi ha en l’opinió sobre la 
pertinença de la varietat valenciana al diasistema lingüístic comú de la llengua catalana.  

5.6.3.3 Relació entre el programa educatiu i la consciència de la unitat 
supradialectal de la llengua 

Els gràfics de caixes que hi ha a continuació (gràfic 11) permeten comprovar la 
relació existent entre la percepció de la unitat supradialectal de la llengua i el programa 
educatiu en què es tro-
ben matriculats els 
alumnes. S’hi pot ob-
servar com les media-
nes són progressi-
vament més elevades 
en la mesura que aug-
menta la presència del 
català com a llengua 
vehicular del sistema 
educatiu, si bé hi ha 
una similitud molt 
evident entre les mitjanes dels dos programes autènticament bilingües (PIL i PEV). El 
Programa d’Ensenyament en Valencià és el que presenta la mitjana aritmètica més 
elevada en la percepció de la pertinença de la varietat valenciana al diasistema comú de 
la llengua catalana,387 però també es caracteritza per una dispersió major, tal i com es 

                                                 
386 El quadrat del coeficient R és 0.1515  El coeficient R al quadrat representa la proporció de la 

variació en una variable que queda explicada per la seua associació lineal amb una altra variable (Garcia 
Ferrando, 1992 : 278). 

387 Les mitjanes aritmètiques dels grups són : PIP bàsic : 2.3798 ; PIP bilingüe : 2.4949 ; PIL : 3.0821 ; 
PEV : 3.3333. 
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gràfic 11 : relació entre el programa educatiu i la consciència de la unitat 

supradialectal de la llengua 
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pot observar en l’amplitud interquartílica (longitud de la caixa). De tota manera s’ha de 
tenir present que es tracta del grup amb menys individus. L’anàlisi de la variància mos-
tra que les diferències que hi ha entre els grups són estadísticament significatives (F3,193 
= 4.4660 ; p = 0.0047), i la comparació entre grups a posteriori (Scheffé) permet de-
mostrar que hi ha diferències significatives (p < 0.05) entre els alumnes del PIP bàsic i 
els del PIL.388 Per tant, cal concloure que hi ha una relació positiva entre la percepció 
que tenen els alumnes de la pertinença de la varietat lingüística valenciana al diasistema 
comú de la llengua catalana i la major presència d’aquesta llengua en el programa 
educatiu en què estan matriculats. 

5.6.3.4 Relació entre la primera llengua i la consciència de la unitat supra-
dialectal de la llengua 

En el gràfic 12 es pot observar que en la mesura que hi ha una major presència 
del català com a primera llengua dels individus, també augmenta la percepció positiva de 
la pertinença de la 
varietat lingüística 
valenciana al 
diasistema comú de la 
llengua catalana. Igual 
que en l’anàlisi anteri-
or, també s’observa un 
augment paral·lel de la 
dispersió, tal i com es 
dedueix de l’examen de 
l’amplitud interquartíli-
ca. Sembla, doncs, que 
l’augment de la presència del català, tant en el programa educatiu com a primera 
llengua, implica una millora en la percepció de la catalanitat de la varietat lingüística 
valenciana, però no d’una manera uniforme. L’anàlisi estadística confirma aquestes 
dades, ja que hi ha diferències estadísticament significatives en la percepció de la unitat 
supradialectal del català llengua per als diferents grups formats segons la primera llengua 

                                                 
388 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 29 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 

Com que no es donava el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies s’ha utilitzat la variable Unitat de la 
Llengua transformada segons les suggerències de Tuckey. La transformació que s’ha utilitzat és el valor 
negatiu del recíproc de l’arrel quadrada (-1/√x) (Freixa & aa., 1992 : 78-79).  

4055100N =

Primera llengua

CatalàCatalà  i castellàCastellà

O
pin

ió 
so

br
e 

la 
un

ita
t d

e 
la 

lle
ng

ua
 c

at
ala

na

5

4

3

2

1

 
gràfic 12 : relació entre la primera llengua i la consciència de la unitat 
supradialectal de la llengua 
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(p = 0.0296). La comparació entre grups no permet demostrar l’existència de diferències 
significatives entre els diferents conjunts d’alumnes segons la primera llengua, encara 
que podria ser que n’hi haguessen entre els alumnes de primera llengua castellana i els 
de primera llengua catalana.389  

5.6.3.5 Relació entre el predomini lingüístic i la consciència de la unitat 
supradialectal de la llengua 

La correlació entre la percepció de la pertinença de la varietat lingüística 
valenciana al diasistema comú de la llengua catalana i el predomini lingüístic mesurat 
amb el Coeficient de 
Bilingüitat és de signe 
positiu, d’intensitat 
baixa i estadísticament 
significativa (R = 

0.3127 ; p < 0.001).390 
En el gràfic de 
dispersió (gràfic 13) es 
pot observar que el 
núvol de punts presen-
ta una forma poc 
definida. Aquest resul-
tat indica que si bé hi ha una relació que no és deguda a l’atzar entre el predomini lin-
güístic i la percepció de la unitat lingüística, el predomini lingüístic és un factor que 

                                                 
389 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 30 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 

No s’ha pogut demostrar l’homogeneïtat de les variàncies, ni tampoc no s’ha descobert cap transformació 
matemàtica que permetés demostrar aquesta homogeneïtat i la normalitat de la distribució. Per això s’ha 
hagut de recórrer a proves estadístiques no paramètriques (prova H de Kruskal-Wallis, i prova U de Mann-
Whitney per a les comparacions entre les parelles de grups). Per a les comparacions entre grups s’ha 
aplicat l’Ajustament de Bonferroni, que impedeix acceptar probabilitats inferiors a 0.0166666. Sí que es 
podria demostrar l’existència de diferències significatives entre els grups de primera llengua catalana i de 
primera llengua castellana si es realitzés una prova d’anàlisi de la variància d’un factor amb comparació 
entre grups a posteriori segons el mètode de Scheffé. S’ha de tenir present que sol considerar-se que en les 
proves amb una sola variable dependent (com ara l’anàlisi de la variància d’un factor) amb mostres grans 
(n > 30) les anàlisis multivariables són suficientment robustes per a ser insensibles a lleugeres desviacions 
dels supòsits paramètrics, en particular de la normalitat i de l’homogeneïtat de les variàncies (Bisquerra, 
1989a : 32). 

390 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 31 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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gràfic 13 : relació entre el Coeficient de Bilingüitat i la consciència de la 
unitat supradialectal de la llengua 
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explica una quantitat petita (9.78 %)391 de la variància que hi ha en l’opinió sobre la 
pertinença de la varietat valenciana al diasistema lingüístic de la llengua catalana. 

5.6.3.6 Relació entre la consciència de la unitat supradialectal de la llengua 
i altres variables 

En la taula 5 es presenten resumides les relacions entre les opinions dels alumnes 
respecte de la unitat de la llengua catalana i altres variables socials i lingüístiques 
rellevants de l’estudi. Tot seguit, es farà un breu comentari dels aspectes més 
interessants d’aquests resultats.  

 

VARIABLE 
OPINIÓ RESPECTE DE LA PERTINENÇA DE LA 

VARIETAT VALENCIANA AL DIASISTEMA COMÚ DE 
LA LLENGUA CATALANA 

 F – R – ²  392 Significat  F– R – ² 

Grau d’autoadscripció espanyola R = -0.268   p = 0.0001 

Grau d’autoadscripció valenciana R = 0.180   p = 0.0133 

Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola R = 0.376   p < 0.0001 

Adscripció a un grup lingüístic393 F2,194 = 5.3590   p = 0.0054 

Llengua preferida394 F2,193 = 3.6081   p = 0.0289 

Llengua dels pares al fill ²  = 12.5646 *   p = 0.0055 

Escriptura en català F4,192 =  3.2269   p = 0.0137 

Classe social F3,193 = 5.7094   p = 0.0009 
taula 5 : relació entre la consciència de la unitat supradialectal de la llengua i altres variables 

                                                 
391 El quadrat del coeficient R és 0.09778 (supra, pàg. 309, nota 386). 
392 L’asterisc (*) indica que no s’han pogut demostrar els supòsits paramètrics. En aquest cas s’ha 

utilitzat la prova H de Kruskal-Wallis per a calcular el nivell de significació. Els resultats de les diferents 
anàlisis estadístiques es poden consultar en les figures 32 a 37 de l’annex a l’actitud envers la llengua 
catalana. 

393 Com que no es donava el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies s’ha utilitzat la variable Unitat de 
la Llengua transformada segons les suggerències de Tuckey. La transformació que utilitzada és el valor 
negatiu del recíproc de l’arrel quadrada (-1/√x). De tota manera, els resultats són molt semblants als que 
s’obtenen si es realitza l’anàlisi de la variància amb la variable sense transformar. Els valors de les 
mitjanes originals són : a) Castellanoparlant : 2.3883 ; b) Igual catalanoparlant que castellanoparlant : 
2.7846 ; c) Catalanoparlant : 3.2276. Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 33 de l’annex a 
l’actitud envers la llengua catalana. 

394 Com que no es donava el supòsit d’homogeneïtat de les variàncies s’ha utilitzat la variable Unitat de 
la Llengua transformada. La transformació que utilitzada és el logaritme. Els resultats són molt semblants 
als que s’obtenen si es realitza l’anàlisi de la variància amb la variable sense transformar. Els valors de 
les mitjanes originals són : a) Castellà : 2.4914 ; b) Castellà i català igual : 2.7473 ; c) Català : 3.1441. Es 
pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 34 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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– Grau d’autoadscripció espanyola, grau d’autoadscripció valenciana i Índex 
Subtractiu de la Identitat Espanyola : els valors de les probabilitats associades mostren 
que de totes les variables independents de la taula 5 és l’Índex Subtractiu de la Identitat 
Espanyola la que millor explica les diferències d’opinió respecte de la pertinença de la 
varietat lingüística local al diasistema comú, en el sentit que com més alt és aquest 
índex, més alta és la percepció de la unitat lingüística. El grau d’autoadscripció 
espanyola presenta una correlació negativa, que indica que com més baix és el sentiment 
d’espanyolitat, més alta és la percepció de la unitat lingüística. El grau d’autoadscripció 
valenciana es relaciona positivament amb la percepció de la unitat de la llengua, de 
manera que a una major autoconsideració de valencianitat correspon normalment una 
major percepció de la unitat lingüística, però els valors de les correlacions indiquen que 
aquesta relació no és tan forta com l’anterior. 

– Adscripció a un grup lingüístic, llengua preferida i llengua dels pares al fill : 
en general, aquestes tres variables actuen en el mateix sentit : en la mesura que els 
alumnes es relacionen en català dins de la família, tenen el català com a llengua 
preferida i s’autoconsideren com a catalanoparlants, la seua percepció de la pertinença 
de la varietat lingüística pròpia al diasistema comú de la llengua catalana és major. Les 
comparacions entre grups (Scheffé, p < 0.05) mostren diferències estadísticament 
significatives entre els alumnes que s’autoconsideren principalment castellanoparlants i 
els que s’autoconsideren principalment catalanoparlants, i també entre els alumnes que 
prefereixen parlar habitualment en català i els que prefereixen fer-ho en castellà. 

Pel que fa a la llengua dels pares al fill, els resultats mostren dos grups amb 
mitjanes de rangs molt semblants : a) els alumnes que senten parlar castellà a casa i els 
alumnes que a casa els parlen de vegades en català i de vegades en castellà, tenen una 
percepció menor de la unitat lingüística ; 395 b) els alumnes que a casa els parlen en 
català un o els dos progenitors presenten una opinió més positiva de la pertinença de la 
varietat lingüística valenciana al diasistema català comú. 

– Escriptura en català : hi ha una relació positiva entre el grau de literacitat en 
català i la percepció de la unitat de la llengua catalana. La comparació entre grups 
(Scheffé, p < 0.05) mostra diferències estadísticament significatives entre els alumnes 

                                                 
395 Aquest resultat dóna suport indirecte a la interpretació de Colom (1998 : 157) sobre la major 

identificació amb les posicions secessionistes entre els fills de les famílies autòctones els pares dels quals 
parlen entre ells indistintament en català o en castellà, cosa que Colom interpreta com que es troben en 
procés d’abandonament de la llengua catalana (supra, pàgs. 298 i 304). 
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que afirmen escriure en català molt bé i els alumnes que afirmen tenir una competència 
escrita regular en la llengua catalana.396 S’ha de tenir present, però, que darrere de la 
variable que mesura la competència escrita declarada en català pot estar intervenint la 
variable Programa Educatiu. 

– Classe social : La percepció de la pertinença de la varietat lingüística 
valenciana al diasistema català comú està relacionada positivament amb la classe social. 
La comparació entre les mitjanes mostra que les classes treballadora i mitjana-baixa 
presenten uns valors molt semblants (2.5597 i 2.5593 respectivament), que augmenta 
per a la classe mitjana (2.7658) i es dispara per a les classes mitjana-alta i alta (3.6667). 
La comparació entre grups (Scheffé, p < 0.05) mostra diferències estadísticament 
significatives entre aquest darrer grup i els tres grups anteriors. De tota manera cal ser 
prudents en les interpretacions, ja que s’ha de recordar que les variables Classe Social i 
Programa Educatiu estan relacionades. 

                                                 
396 Els grups que afirmen tenir una competència escrita en català nul·la o molt baixa estan compostos per 

molt pocs individus (1 i 3 respectivament). 
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5.6.4 El nom de la llengua  

En el gràfic de sectors (gràfic 14) es poden veure resumides les preferències dels 
alumnes entrevistats pel que fa a la denominació de la llengua catalana al País Valencià. 
S’hi pot comprovar que 
hi ha una clara majoria 
(60.5%) que opta per 
una única denomina-
ció, la tradicional, men-
tre que la resta dels 
alumnes de la mostra 
no són contraris a l’ús 
del nom comú de llen-
gua catalana, bé en 
solitari (6.2%), o bé 
amb una utilització 
funcional, emprant el terme “valencià” en els usos administratius i populars i reservant 
el terme “català” per als usos acadèmics (33.3%). 

Si s’analitzen les respostes segons els programes educatius en què estan 
matriculats els alumnes (gràfic 15) no s’observen diferències importants entre els 
diferents grups. Potser l’única diferència remarcable és en el PEV, ja que hi ha una pro-
porció relativament 
baixa d’alumnes que 
opten per la deno-
minació única de va-
lencià però, en canvi, 
no hi ha cap alumne 
que opte per la deno-
minació única de cata-
là. Cal recordar, però, 
que es tracta del grup 
amb menys alumnes. 
En qualsevol cas, 
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gràfic 14 : preferències de denominació de la llengua catalana al País 
Valencià per al total de la mostra 
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gràfic 15 : relació entre la denominació de la llengua i el programa 
educatiu 
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l’anàlisi estadística demostra que no es pot descartar que les diferències que s’han 
obtingut siguen degudes simplement a l’atzar (p = 0.11870).397 

Hi ha uns resultats semblants si s’analitzen les preferències pel que fa a la 
denominació de la llen-
gua catalana en relació 
a la primera llengua 
dels alumnes. El gràfic 
16 mostra una tendèn-
cia descendent molt 
lleugera de la denomi-
nació única de “valen-
cià” conforme augmen-
ta la presència d’aques-
ta llengua com a prime-
ra llengua dels alumnes, 
però sense que es puga descartar que aquesta tendència siga deguda a l’atzar 
(p = 0.23990).398 

Una investigació més aprofundida mostra que la denominació de la llengua 
catalana està relaciona-
da sobretot amb dues 
variables : la percepció 
de la pertinença de la 
varietat lingüística va-
lenciana al diasistema 
comú de la llengua ca-
talana i l’autoadscrip-
ció espanyola.399 En el 
primer cas és normal 
que siga així, ja que la 

                                                 
397 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 38 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
398 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística en la figura 39 de l’annex a l’actitud envers la 

llengua catalana. 
399 També hi ha relació amb l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola, però és menys clara que amb 

l’autoadscripció espanyola, que és el factor més important per a calcular aquest índex. 
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gràfic 16 : relació entre la denominació de la llengua i la primera llengua 

Denominació de la llengua catalana al País Valencià

CatalàValencià i CatalàValencià

M
itja

na
 d

e 
la 

pe
rc

ep
ció

 d
e 

la 
un

ita
t d

e 
la 

lle
ng

ua

4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0

 
gràfic 17 : relació entre la consciència de la unitat supradialectal de la 
llengua i la denominació de la llengua 
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percepció de la unitat de la llengua catalana té el seu correlat lògic en la denominació 
d’aquesta llengua. En el gràfic 17 es poden veure les puntuacions mitjanes de la 
percepció de la pertinença de la varietat valenciana al diasistema comú segons els grups 
formats per les denominacions preferides per a la varietat lingüística valenciana. S’hi pot 
observar amb claredat com les mitjanes de la consciència de la unitat de la llengua 
augmenten en la mesura que s’accepta la denominació de llengua catalana. A més, 
l’anàlisi estadística confirma que aquestes diferències no són degudes a l’atzar 
(F2,190 = 5.7222, p = 0.0039), i que hi ha diferències estadísticament significatives entre 
el grup que accepta únicament la denominació “valencià” i el grup que accepta 
únicament la denominació “català”.400 

En el gràfic 18 es poden analitzar les relacions entre el grau d’autoadscripció 
espanyola dels alumnes i la denominació que prefereixen per a la varietat valenciana de 
la llengua catalana. 
Com s’hi pot observar, 
la preferència per les 
denominacions que in-
clouen la referència ex-
plícita a la llengua 
catalana augmenta en 
la mesura que 
disminueix el grau 
d’autoadscripció es-
panyola i, paral·le-
lament, hi ha un aug-
ment progressiu de la preferència per la denominació única “valencià” en la mesura que 
augmenta el sentiment d’identitat espanyola. L’anàlisi estadística confirma que les dife-
rències que hi ha entre els diferents grups no són degudes a l’atzar (p = 0.0019). 
L’anàlisi dels residus estandarditzats i ajustats de la taula de contingència mostra que hi 
ha diferències estadísticament significatives (p < 0.05) en els grups següents : a) grup 
que se sent gens espanyol : baixa freqüència de la denominació “valencià” i altíssima 
freqüència de la denominació “català” ; b) grup que se sent poc espanyol : alta freqüèn-

                                                 
400 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 40 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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gràfic 18 : relació entre la denominació de la llengua catalana al País 
Valencià i el grau d’autoadscripció espanyola 
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cia de la denominació “català” ; c) grup que se sent totalment espanyol : baixa 
freqüència de la denominació “català”.401  

5.7 Conclusions 

L’estudi de les actituds lingüístiques envers el valencià ha proporcionat una gran 
quantitat d’informació, que en línies generals coincideix amb els resultats de les 
investigacions realitzades anteriorment, tant en el context de la llengua catalana com en 
altres situacions amb elements sociolingüístics similars però més allunyades 
culturalment.  

L’anàlisi de les relacions entre l’actitud envers el valencià i un conjunt ampli de 
variables sociolingüístiques rellevants ha posat en relleu com en gairebé totes les 
variables que tenen un component lingüístic (programa educatiu, primera llengua, usos 
lingüístics familiars, ús de la llengua i competència lingüística) el millor coneixement i el 
major grau de contacte amb la llengua catalana implica una millor actitud envers 
aquesta. És un resultat que no hauria d’estranyar. En l’estructura tripartida de les 
actituds hi ha un component cognitiu, que inclou les creences i els coneixements sobre 
l’objecte de les actituds, en aquest cas, sobre el valencià. Els resultats mostren que els 
alumnes que tenen més informació i més vivencial sobre el valencià també hi tenen una 
actitud més positiva.  

Les relacions entre l’actitud lingüística i algunes d’aquestes variables també 
poden explicar-se per la incidència que té el procés de socialització en la formació de les 
actituds. Durant el període anomenat de socialització primària, que abraça fins als set o 
vuit anys, la influència de la família en la creació de les actituds és fonamental. Durant 
aquest període els pares ensenyen als fills les seues primeres actituds, tant directament 
com indirectament. Els fills s’identifiquen amb els pares, n’imiten el comportament i 
n’adquireixen el sistema de valors. Si bé durant el període de socialització secundària (a 
partir dels vuit anys) s’afegeixen altres factors socialitzadors que incideixen en la 
formació de les actituds (l’escola, els mitjans de comunicació i, sobretot, els amics i 
companys), les actitudes formades durant el període inicial són bastant resistents al 
canvi (Deprez & Persoons, 1987 : 128). Algunes de les variables que es relacionen amb 
l’actitud lingüística tenen relació molt clara i directa amb el període de socialització 

                                                 
401 Es pot consultar l’anàlisi estadística (taula de contingència i prova H de Kruskal-Wallis) en la figura 

41 de l’annex a l’actitud envers la llengua catalana. 
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primària : la primera llengua, els usos lingüístics familiars, la identitat, la classe social i 
l’àmbit d’aprenentatge del català. Tots aquests són factors familiars sobre els quals és 
difícil que puga incidir el procés educatiu. 

Altres de les variables que incideixen en l’actitud lingüística apareixen, en canvi, 
més relacionades amb el procés de socialització secundari ; són, sobretot, el programa 
educatiu i la competència lingüística en català. Per últim, també hi ha alguna variable 
relacionada amb l’actitud, com ara el sexe, que si bé deu estar relacionada amb el procés 
de socialització resulta més difícil d’explicar per aquesta via. 

Alguns dels resultats obtinguts mereixen ser destacats. Primer, és molt positiu el 
fet de poder demostrar la relació entre els programes educatius, la primera llengua i 
l’actitud lingüística envers la llengua catalana. Sobretot és especialment significativa la 
millora d’actituds que experimenten els alumnes castellanoparlants del PIL. Encara que 
en aquest cas s’han complit les previsions de les hipòtesis, les investigacions realitzades 
prèviament a Catalunya –contràriament als resultats obtinguts en altres contextos 
sociolingüístics–, no demostraven l’existència de relacions entre aquestes dues variables. 
Malgrat que en algun cas (Ribes, 1993) s’ha vist que el disseny de la investigació és 
possible que haja influït en els resultats, el que s’observa realment a Catalunya és que hi 
ha una bona actitud envers la llengua catalana tant entre els alumnes catalanoparlants 
com entre els alumnes castellanoparlants. Això pot ser degut al fet que la llengua i el 
grup etnolingüístic catalans gaudeixen a Catalunya d’un prestigi elevat, situació que ha 
estat qualificada com a “capgirada” perquè no és gens habitual entre les llengües 
minoritzades (Viladot, 1992a : 389-390). De fet, és una situació molt diferent a la que té 
la llengua catalana al País Valencià. Encara que en aquest punt hi ha limitacions 
inevitables en el disseny de la investigació que no permeten inferir l’existència d’una 
relació causa-efecte,402 la consistència de les dades obtingudes amb les investigacions 
realitzades en altres contextos de llengües minoritzades semblants al nostre assenyalen 
amb claredat que els programes educatius bilingües (PIL i PEV) són els que millor 
acompleixen l’objectiu del biculturalisme que, com es deu recordar, és un desideràtum 

                                                 
402 La limitació de disseny més important (a la qual ja s’ha fet referència amb anterioritat) és la 

impossibilitat de controlar l’actitud lingüística familiar, que com s’acaba d’explicar és molt important en la 
creació d’actituds. És gairebé segur que l’actitud familiar és bastant diferent entre els alumnes dels 
programes bilingües (PIL i PEV) i la resta, no només pel caràcter voluntari dels programes, sinó també 
perquè es tracta de grups que es van formar en els inicis dels programes bilingües, la qual cosa els afegeix 
un plus de singularitat. Per tant, caldria revalidar aquests resultats més endavant, ja que en la mesura que 
els programes bilingües s’estenguen entre la població escolar hi haurà una menor incidència de l’actitud 
familiar com a covariable. 
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dels currículums de totes les etapes de l’educació obligatòria del País Valencià i per a 
tots els programes educatius.403 

El segon resultat que mereix una reflexió fa referència a la influència de l’entorn 
lingüístic en les actituds envers la llengua minoritzada. S’ha mostrat la radicalització de 
les actituds contra la llengua minoritzada que es produeix entre els parlants de la llengua 
majoritària en aquells contextos on hi ha una forta competència etnolingüística. Aquesta 
descoberta hauria d’alertar els docents que treballen en zones caracteritzades per la 
divisió entre els grups lingüístics, ja que si bé el treball de les actituds lingüístiques és 
fonamental en tots els casos, en aquests tipus d’entorn és d’una importància crucial. 

L’anàlisi de la relació entre la percepció de la unitat supradialectal de la llengua 
catalana i les diferents variables socials i lingüístiques de l’estudi ha mostrat que la 
percepció de la unitat de la llengua està relacionada amb l’actitud lingüística, els 
programes educatius, la primera llengua, la llengua familiar, la llengua preferida, el 
predomini lingüístic, la literacitat en català, la identitat i l’autoadscripció a un grup 
lingüístic i la classe social. Els grups d’alumnes amb una percepció major de la unitat de 
la llengua són els alumnes amb millor actitud lingüística, els que segueixen programes 
educatius bilingües, els de primera llengua catalana o bilingües familiars, els que 
prefereixen la llengua catalana i s’autoconsideren principalment valencianoparlants, els 
que s’adscriuen més a la identitat valenciana, i els d’una extracció social més afavorida.  

Igual que s’ha comentat en referir-nos a l’actitud lingüística, es veu que algunes 
d’aquestes variables estan clarament relacionades amb el període de socialització 
primària, que té lloc fonamentalment en l’àmbit familiar : la primera llengua, la llengua 
familiar, la identitat, l’autoadscripció a un grup lingüístic i la classe social, si més no. 
Com ja s’ha comentat, són elements en els quals difícilment pot incidir l’acció 
educativa. 

Altres variables, en canvi, es poden relacionar-les amb el procés socialitzador 
secundari : el programa educatiu, el predomini lingüístic (almenys parcialment) i la 
literacitat en català. Aquests resultats mostren que, malgrat les limitacions, l’escola té 
una certa influència en la creació d’actituds lingüístiques, tant pel que fa a l’actitud 
lingüística global envers la llengua catalana com pel que fa a l’actitud –més concreta– 
sobre la percepció de la unitat supradialectal d’aquesta llengua. 

                                                 
403 Supra, pàgs. 6-7 i 158. 
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Un altre aspecte interessant que cal comentar és la relació entre l’actitud envers 
el valencià i la percepció de la unitat de la llengua. S’ha vist que mentre que la percepció 
positiva de la unitat supradialectal del català és poc freqüent entre els alumnes amb una 
actitud negativa envers el valencià, l’actitud positiva envers el valencià sí que sembla 
compatible amb una percepció més aïna negativa de la unitat de la llengua. Aquest 
resultat pot interpretar-se com una dada a favor de la hipòtesi, expressada al 
començament del capítol,404 que l’actitud respecte de la pertinença d’una varietat 
lingüística a un diasistema lingüístic comú o més general és un altre aspecte concret –
més particular– de les actituds lingüístiques. El diferent grau de concreció de totes dues 
actituds explicaria que la percepció positiva de la unitat de la llengua catalana siga 
bastant incompatible amb una actitud lingüística negativa envers el català, però que, en 
canvi, la percepció negativa de la unitat lingüística no siga incompatible amb una actitud 
lingüística globalment positiva. 

L’anàlisi de la relació de la unitat supradialectal del català amb altres variables, 
com ara el programa educatiu o la primera llengua, mostra l’existència d’una gran 
variabilitat pel que fa a la percepció de la unitat de la llengua. Una possible interpretació 
d’aquesta variabilitat, en la línia de la realitzada per Guardiola i Diéguez (1999), és que 
és el resultat de la falta d’informació. Les mancances en el component cognitiu 
d’aquesta actitud provocarien una avaluació (component afectiu o avaluatiu) dispersa i 
poc coherent. Aquesta interpretació reforçaria el paper que té la institució escolar com a 
agent socialitzador secundari en la formació de l’actitud envers la unitat supradialectal 
de la llengua catalana. 

Pel que fa a la denominació de la varietat lingüística valenciana, s’ha vist que un 
39.5% dels alumnes estan d’acord amb la denominació de llengua catalana, bé en solitari 
(6.2% del total), o bé conjuntament amb la denominació tradicional de valencià (33.3% 
del total). En posar en relació aquests resultats amb els que s’han obtingut en analitzar la 
unitat supradialectal de la llengua, es veu que s’aproximen molt als obtinguts en l’ítem 
“el català i el valencià són la mateixa llengua”,405 i són globalment més positius que els 

                                                 
404 Supra, pàg. 233. 
405 Cal recordar que les respostes a aquest ítem són : el 38.2% positives i el 61.8% negatives, mentre 

que hi ha un 13.1% d’alumnes que no es pronuncien sobre el tema. Supra, pàg. 305. 
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que es desprenen dels resultats de l’escala que s’ha construït.406 En relacionar la 
denominació de la varietat lingüística pròpia del País Valencià amb les altres variables 
de l’estudi, es veu que hi ha una relació positiva només amb dues variables : d’una 
banda, i com semblava lògic d’esperar, hi ha una relació positiva entre l’acceptació de la 
denominació “català” i la percepció de la pertinença de la varietat lingüística valenciana 
al diasistema català comú. De l’altra banda, les preferències respecte del nom de la 
llengua també es relacionen amb claredat amb l’Índex Subtractiu de la Identitat 
Espanyola i amb l’autoadscripció espanyola : en la mesura que disminueix la identitat 
espanyola augmenta la preferència per la denominació de “llengua catalana”. 

D’entre els resultats d’aquest apartat és igualment interessant la manca de relació 
detectada entre la denominació de la llengua i altres variables de l’estudi, especialment 
amb la primera llengua i amb el programa educatiu. Aquest resultat sembla mostrar que 
les preferències dels alumnes pel que fa a la denominació de la llengua no es formen 
dins del sistema educatiu –on l’ús del terme “valencià” és gairebé exclusiu– ni tampoc 
està relacionat directament amb la pertinença al grup etnolingüístic de primera llengua 
catalana, ja que la denominació tradicional de “valencià” és la que autoidentifica 
majoritàriament els membres d’aquest grup. Per tant, s’ha de concloure que la 
denominació de la llengua està relacionada amb altres variables, segurament de tipus 
ideològic tal i com es desprén de la relació amb la manca d’identificació espanyola. 
Apuntem com a hipòtesi que aquest resultat estiga relacionat bé amb la ideologia 
familiar –que desconeixem– o bé amb la ideologia del grup d’amics, que també ens és 
desconeguda.  

Una vegada sintetitzats els resultats principals obtinguts pel que fa a les actituds 
envers el valencià i a la percepció de la unitat supradialectal de la llengua, exposarem 
unes reflexions, necessàriament breus, sobre la manera d’actuar didàcticament sobre 
aquestes variables. Els aspectes cognitiu i conductual són els que tradicionalment s’han 
destacat més quan s’ha tractat del treball didàctic de les actituds lingüístiques. 
Normalment s’ha subratllat la necessitat de lluitar contra els prejudicis lingüístics –és a 
dir, contra les actituds resultants de la manca d’informació o d’una informació 
equivocada– i de millorar els comportaments lingüístics, tot ampliant les normes d’ús 
lingüístic dels alumnes (Aracil, 1982). També s’ha destacat sovint la importància que té 

                                                 
406 S’ha de recordar que el 67.5% dels alumnes presentaven un valor neutre (3) o negatiu (inferior a 3) en 

l’escala que s’ha construït sobre la percepció de la pertinença de la varietat valenciana al diasistema català 
comú. Supra, pàg. 304. 
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l’actitud lingüística del professorat, ja que és un model de comportament per als seus 
alumnes. Les activitats escolars que normalment es proposen per al treball de les 
actituds lingüístiques solen anar dirigides a un millor coneixement de la realitat 
lingüística –dimensió cognitiva–, ja que aquest és l’element més assequible a la 
intervenció docent, però també es proposen activitats dirigides a la dimensió afectiva o 
avaluativa, com ara els debats sobre temes lingüístics.407 

Intentarem fer una aportació al tractament escolar de les actituds lingüístiques 
que integre els resultats d’aquest estudi. No es tracta de substituir les interessants 
aportacions fetes per altres autors, sinó de complementar-les amb un punt de vista 
diferent. S’ha comentat anteriorment la importància que té la socialització primària en la 
formació inicial de les actituds, i com aquestes actituds, formades en l’àmbit familiar, 
tenen tendència a perdurar. Per tant, encara que en principi sembla difícil d’actuar-hi, 
aquest hauria de ser un àmbit d’actuació del treball escolar de les actituds. Proposem la 
realització d’activitats, principalment extraescolars, que impliquen la participació dels 
pares i de les mares juntament amb els alumnes. D’altra banda, també s’ha vist que a 
partir dels vuit anys aproximadament la família deixa de tenir el protagonisme únic en la 
formació de les actituds per a cedir-lo a altres agents : l’escola, els mitjans de 
comunicació i, sobretot, els grups d’amics. Sembla, doncs, que d’aquesta afirmació 
s’haurien de traure dos corol·laris : a) el treball escolar específic de les actituds 
lingüístiques s’ha d’intensificar a partir dels vuit anys ; b) el treball de les actituds 
lingüístiques ha de tenir en compte les relacions de grup de l’alumnat. 

En les societats urbanes les relacions de grup cobren cada vegada més 
importància per als adolescents, mentre que la influència de la família en la creació o 
manteniment d’actituds s’afebleix (Baker, 1995 : 109). Des de la sociolingüística s’ha 
destacat la capacitat que tenen les xarxes socials d’exercir pressió sobre els seus 
membres, sobretot quan es tracta de xarxes multiplex i atapeïdes, com és el cas de les 
colles de jóvens (Boix & Vila, 1998 : 81-82). Tot plegat indica la importància decisiva 
que el grup té per als jóvens en la creació d’actituds lingüístiques i, per extensió, en la 
creació d’actituds de tot tipus.  

Dos dels resultats que més s’han destacat són les millors actituds detectades 
entre els alumnes escolaritzats en els programes educatius bilingües i l’existència d’una 

                                                 
407 Es poden consultar Cassany, Luna i Sanz (1993 : 462-474), Mollà i Palanca (1987 : 184-200) o 

Cuenca i Todolí (1994 : 106-107). 
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actitud molt radicalitzada en els contextos on hi ha una competència important entre els 
grups etnolingüístics. Pensem que tots dos fenòmens es poden explicar, almenys 
parcialment, com a resultat de la importància de les relacions de grup. 

La millora d’actituds dels alumnes castellanoparlants del PIL en la comarca de 
l’Alacantí pot explicar-se en part per aquesta via. Cal recordar que el disseny del PIL de 
la comarca de l’Alacantí es caracteritza perquè en el mateix programa hi ha mesclats 
alumnes castellanoparlants i alumnes valencianoparlants, en un percentatge que és molt 
semblant.408 L’actuació coordinada dels agents educatius (mestres i pares) des dels 
primers moments de l’escolaritat, pot contribuir a crear una xarxa de relacions densa 
entre els alumnes. En la mesura que el grup estiga cohesionat i els alumnes no siguen 
només companys, sinó també amics, és més probable que compartesquen unes actituds 
comunes respecte de molts temes, i en particular una visió positiva i comuna de la 
llengua d’aprenentatge creada a partir de les actituds –en principi millors– dels alumnes 
valencianoparlants i bilingües familiars. L’experiència ens indica que els primers anys de 
l’escolarització i la realització constant al llarg de l’escolaritat d’activitats compartides 
de caràcter extraescolar tenen una gran importància en la formació de grups d’alumnes 
cohesionats. 

L’actitud radicalitzada en contra del català del grup del PIP bàsic de Mutxamel 
es pot interpretar igualment com a resultat de la creació d’unes actituds del grup en 
contra de la llengua minoritzada al voltant de les actituds del conjunt d’alumnes més 
nombrós, el castellanoparlant. La intensitat d’aquesta actitud contrària és el resultat de 
la consciència d’enfrontament que es produeix en una societat lingüísticament dividida. 
En aquest cas l’acció docent hauria d’anar encaminada a cohesionar els dos grups 
d’alumnes (els del programa monolingüe i els del programa bilingüe) des dels primers 
cursos de l’escolaritat amb activitats compartides. Una atenció especial i constant al 
treball escolar de les actituds lingüístiques és també indispensable, i s’ha de recordar que 
les actituds no només s’ensenyen a classe, sinó que sobretot es demostren en l’actuació 
del professorat i es viuen per tot el col·lectiu escolar. De tota manera, l’actuació docent 
més decisiva seria la transformació gradual del programa monolingüe en un programa 
bilingüe, amb la incorporació progressiva del català com a llengua vehicular dels 
ensenyaments.  

                                                 
408 Supra, apartat 1.2, pàg. 12. 
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En resum, i en tots dos casos, la proposta és que cal cohesionar els grups 
d’alumnes des del començament de l’escolaritat i al llarg de tot el procés educatiu al 
voltant d’activitats compartides –tant escolars com extraescolars– que prioritzen les 
actituds positives de tot tipus, i especialment les actituds lingüístiques positives envers 
totes les llengües en general i la llengua minoritzada en particular. Aquest treball 
s’hauria de fer des d’una dinàmica pedagògica humanística.409 Els agents dinamitzadors 
d’aquest procés cohesionador haurien de ser tant els mestres (tots els mestres del centre, 
sense divisions) com els pares, la participació dels quals sembla indispensable. 

                                                 
409 Sobre les característiques de l’enfocament humanístic de l’ensenyament-aprenentatge de segones 

llengües (Humanistic Approach) es pot consultar Roca (1987a ; 1987b : 10), Bestard i Pérez (1992 : 77-
78) o Todolí i Cuenca (1994 : 220-224). 




