
La vitalitat etnolingüística  Pàg. 327 

6. La vitalitat etnolingüística 

El llenguatge i la identitat ètnica es relacionen recíprocament. Així, per exemple, 
l’aprenentatge i l’ús d’una llengua influeixen en la formació de la identitat ètnica, però 
aquesta, de retop, també influeix en l’ús de la llengua i en les actituds lingüístiques. La 
interrelació entre el llenguatge i la identitat ètnica ha estat investigada tant des del camp de 
la sociolingüística com des de la psicologia social del llenguatge (Gudykunst & Schmidt, 
1987 : 157).  

El concepte de vitalitat etnolingüística (ethnolinguistic vitality) va ser introduït per 
Giles, Bourhis i Taylor (1977), que el van definir com “that which makes a group likely to 
behave as a distinctive and active collective entity in intergroup situations” (1977 : 308). 
Per a aquests autors la vitalitat etnolingüística és un constructe que contribueix a explicar 
l’actuació dels membres d’un grup lingüístic quan interactuen amb individus d’altres grups 
lingüístics. Se sap que en els encontres intergrupals hi ha individus que amaguen la 
identitat i convergeixen –s’identifiquen– amb l’interlocutor, especialment si aquest pertany 
a un grup lingüístic percebut com a superior, mentre que altres individus del mateix grup 
reforcen els seus trets d’identitat grupal en aquest tipus d’encontres. Per això, Giles, 
Bourhis i Taylor argumenten que com més gran siga la vitalitat etnolingüística d’un grup, 
més probable és que aquest grup sobrevisca com a grup lingüístic diferenciat en un context 
multilingüe i, de la mateixa manera, els grups que tenen una vitalitat etnolingüística reduïda 
corren el risc de desaparéixer com a grup diferenciat (1977 : 308).  

El constructe de la vitalitat etnolingüística està format per una taxonomia de 
variables estructurals que descriuen el context en què es desplega la dinàmica d’una 
situació intergrupal concreta. Giles, Bourhis i Taylor es van proposar en el seu article 
fundacional “to systematize the many situational variables operating in a given intergroup 
situation which provide the important bases needed for any understanding of the course 
intergroup relations may take” (1977 : 308). Les variables estructurals que Giles i els seus 
col·laboradors pensaven que era més probable que influïssen en la supervivència d’un grup 
etnolingüístic s’organitzen en tres blocs : la demografia, el suport institucional i l’estatus 
(figura 1). 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 328 

El bloc de variables demogràfiques (demographic factors), vuit en total, fa 
referència a la quantitat d’individus que formen part de cadascun dels grups etnolingüístics 
i la seua distribució en un territori determinat (urbà, regional o nacional). Aquests factors es 
distribueixen, a la vegada, en dos subgrups : els factors de distribució demogràfica i els 

factors numèrics. Els tres factors de distribució demogràfica del grup (group distribution 
factors) es refereixen a la concentració dels membres del grup en els diversos indrets del 
territori, la seua proporció relativa als individus de fora del grup i la mesura en què el grup 
etnolingüístic encara ocupa el seu territori tradicional o nacional. L’altre subgrup, el 
numèric (group number factors), inclou cinc factors que es refereix al nombre absolut de 
membres de la comunitat, la proporció de naixements dins del grup, el grau d’endogàmia o 
d’exogàmia de cada grup –matrimonis dins del grup o matrimonis mixtos–, i els 
comportaments dels grups pel que fa a la immigració i l’emigració (Giles & Bourhis & 
Taylor, 1977 : 312-315). Tots aquests factors, de caràcter demolingüístic, tenen una 
importància especial en aquells entorns multilingües on les tendències demogràfiques són 
inestables i, a més, hi ha la percepció que tenen un impacte important en la força política 
relativa dels diversos grups etnolingüístics que competeixen per ascendir en l’estructura 
politicosocial (Harwood & Giles & Bourhis, 1994 : 168). Se suposa que els grups 
etnolingüístics que presenten tendències favorables en els factors demogràfics és més 
probable que presenten una vitalitat alta que els grups que presenten tendències 
demogràfiques desfavorables (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 309). 

 
figura 1 : variables estructurals de la vitalitat etnolingüística (Giles & Bourhis & Taylor, 
1977 : 309) 
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El bloc de factors referits al suport institucional (institutional support factors) 
inclou les variables que expliquen com un grup etnolingüístic ha aconseguit una 
representació formal o informal en les diverses institucions de la comunitat. El suport 
informal (informal support) es refereix al grau en què aquest col·lectiu s’ha organitzat com 
a grup de pressió per tal de salvaguardar els seus propis interessos com a grup 
etnolingüístic en diversos sectors i activitats, tant públics com privats, com ara els mitjans 
de comunicació, l’educació, els serveis públics, el món de les finances i dels negocis, la 
religió o la cultura. El suport formal (formal support) es refereix al grau en què els 
membres d’un grup etnolingüístic han guanyat posicions de control dels diversos nivells de 
decisió en aqueixos mateixos àmbits, especialment en les institucions de govern, l’aparell 
governamental, els negocis, els mitjans de comunicació, l’exèrcit o el món de la cultura. 
Evidentment, els grups etnolingüístics que han aconseguit una posició de control de les 
diverses institucions i serveis, tant públics com privats, es troben en una situació millor per 
tal de preservar els seus propis interessos i reforçar la seua vitalitat com a grup diferenciat 
que els grups etnolingüístics que no han aconseguit accedir a aquest control (Giles & 
Bourhis & Taylor, 1977 : 316).  

En la mesura que un grup etnolingüístic aconsegueix dominar els diversos aspectes 
del suport institucional està en disposició de controlar el seu propi destí i, fins i tot, el destí 
dels altres grups etnolingüístics (Harwood & Giles & Bourhis, 1994 : 168). Per tant, 
aquesta dimensió de la vitalitat etnolingüística pot ser considerada com el grau de poder 
social d’un grup en relació al poder social dels altres grups etnolingüístics (Sachdev & 
Bourhis, 1990 : 298-300). Tot el que s’acaba de manifestar posa en evidència que el suport 
institucional o, dit en altres mots, el “control institucional”, és la dimensió per excel·lència 
de la vitalitat etnolingüística, que utilitzen els individus dels grups etnolingüístics 
dominants per a mantenir i afirmar la seua posició privilegiada en les relacions amb els 
individus dels altres grups etnolingüístics. En conseqüència, els grups etnolingüístics 
subordinats necessiten aconseguir un cert grau de control institucional per tal de sobreviure 
com un col·lectiu diferenciat. Un element important del control institucional, que no 
s’inclou en la descripció originària del marc teòric sobre la vitalitat etnolingüística, és la 
necessitat de l’existència d’élites conscienciades, d’activistes en defensa del grup 
etnolingüístic i de líders qualificats capaços de mobilitzar el col·lectiu en defensa de la seua 
cultura, la seua llengua i, en resum, de la supervivència com a grup diferenciat (Harwood & 
Giles & Bourhis, 1994 : 170). Un altre factor del suport institucional que té una 
importància crucial és el grau en què els membres d’un grup etnolingüístic utilitzen la seua 
pròpia llengua en les diverses institucions i àmbits relacionats amb aquest factor de la 
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vitalitat etnolingüística : l’educació, els negocis, la política, l’església, la cultura, els mitjans 
de comunicació, etc. Dins d’aquests àmbits, un aspecte de singular importància per a la 
vitalitat dels grups etnolingüístics minoritaris és l’ús de la seua llengua en tots els nivells 
del sistema educatiu (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 316). Un altre element que cal tenir 
en compte és que quan es desenvolupa un ràpid procés de modernització en un país poc 
desenvolupat o, més en general, quan hi ha diferències importants entre el grau de 
desenvolupament dels diversos territoris, pot canviar d’una manera sobtada –i normalment 
negativa– la sort de les minories etnolingüístiques (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 316-
317). 

Per últim, el factor estatus es refereix al prestigi social i econòmic d’una comunitat 
etnolingüística, al prestigi de la seua llengua en una dimensió sociohistòrica i al prestigi 
actual de la seua llengua i cultura, no sols en l’àmbit d’actuació immediata del grup 
etnolingüístic sinó també en el context internacional. Giles, Bourhis i Taylor (1977 : 310-
312) diferencien quatre subfactors dins del factor estatus : l’estatus econòmic (economic 
status), que es refereix al grau de control que un grup etnolingüístic ha obtingut en la vida 
econòmica de la nació, la regió o la comunitat ; el social atribuït (social status o ascribed 
status), que explica el grau d’autoestima del grup ; el sociohistòric (sociohistorical status), 
que fa referència a la memòria històrica del grup etnolingüístic ; i el lingüístic (language 
status), que dóna compte de la situació d’importància i prestigi de la pròpia llengua, tant a 
dins com a fora de les fronteres de la comunitat lingüística. Mentre que els factors 
demogràfic i de suport institucional es poden quantificar amb relativa facilitat, molts dels 
elements del factor estatus són difícilment objectivables i, a més, amb molta freqüència 
aquest factor depén de la situació demogràfica del grup etnolingüístic i del grau de suport 
institucional que gaudeix. Igual que en els factors anteriors, també se suposa que els grups 
etnolingüístics amb un estatus més elevat és probable que posseesquen una vitalitat 
etnolingüística major (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 309). 

La vitalitat etnolingüística relativa d’un grup pot determinar-se després d’una 
avaluació acurada dels efectes combinats dels tres factors principals de la vitalitat 
etnolingüística que s’acaba de descriure. Giles, Bourhis i Taylor proposen que la vitalitat en 
cadascun d’aquests factors pot avaluar-se en una escala de cinc graus : alta (high), mitjana-
alta (medium-high), mitjana (medium), mitjana-baixa (medium-low) o baixa (low). 
Combinant les puntuacions obtingudes per un grup etnolingüístic en cadascun dels factors, 
s’arriba a una avaluació global de la vitalitat del grup que es pot mesurar amb la mateixa 
escala (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 317). 
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L’article de Giles, Bourhis i Taylor suggereix l’existència de dos tipus de vitalitat 
etnolingüística : l’objectiva i la subjectiva (1977 : 317-318). Mentre que la vitalitat 
etnolingüística objectiva es refereix a la posició que ocupa un grup, indicada per les dades 
empíriques sobre els membres del grup i la seua activitat, la vitalitat etnolingüística 
subjectiva es refereix a com és percebuda la vitalitat etnolingüística del grup pels seus 
membres o pels membres d’un altre grup. Aquests autors assenyalen com una futura línia 
d’investigació l’anàlisi de la coincidència –o discrepància– entre la percepció subjectiva de 
la vitalitat que fan els membres dels grups etnolingüístics i la valoració objectiva d’aquesta 
vitalitat, i avancen que la percepció de la vitalitat etnolingüística que té un grup lingüístic 
és segurament tan important com puga ser la vitalitat objectiva : “Indeed, it could be argued 
that a group’s subjective assessment of its vitality may be as important as the objective 
reality” (Giles & Bourhis & Taylor 1977 : 317-318). La recerca empírica posterior ha posat 
de manifest la veracitat d’aquesta predicció. Així, per exemple, Bourhis i Sachdev han 
demostrat que l’ús de la pròpia llengua d’un grup etnolingüístic minoritari pot ser 
igualment predit per la percepció de la vitalitat etnolingüística que tenen els membres del 
grup com per l’estimació de la vitalitat objectiva (Bourhis & Sachdev, 1984 : 112). 

El concepte de vitalitat etnolingüística subjectiva va ser desenvolupat més endavant 
per Bourhis, Giles i Rosenthal (1981). La publicació per aquests autors del Qüestionari de 
Vitalitat Subjectiva (Subjective Vitality Questionnaire), va donar un important impuls a la 
recerca sobre aquest constructe (Landry & Allard, 1994b : 7). El qüestionari pretén mesurar 
les percepcions que tenen els membres d’un grup etnolingüístic de la posició del seu propi 
grup, així com també la posició d’altres grups etnolingüístics, en particular els que 
comparteixen un mateix àmbit. La versió original del Qüestionari de Vitalitat Subjectiva 
consta d’un total de 22 preguntes, 21 de les quals estan subdividides en dues parts, 
corresponents a les dues llengües que es comparen en el qüestionari, per tal que els 
entrevistats puguen expressar la percepció que tenen de la posició d’un determinat grup 
etnolingüístic (el propi o l’altre) en una variable concreta. Dinou de les preguntes estan 
formulades seguint d’una manera rigorosa les variables de la taxonomia original de Giles, 
Bourhis i Taylor (1977 : 310-316) : 6 qüestions fan referència a la demografia dels grups, 5 
es refereixen a l’estatus i 8 pregunten sobre el suport institucional. Dues preguntes 
demanen a l’entrevistat que valore la força o el grau d’activitat de cadascun dels grups 
etnolingüístics : una en el moment de l’enquesta i l’altra en els propers 20 o 30 anys. Per 
últim, una darrera qüestió demana a l’entrevistat que opine sobre el grau de contacte entre 
els dos grups lingüístics (Bourhis & Giles & Rosenthal, 1981 : 151-155). El 1985 Giles, 
Rosenthal i Young van analitzar l’estructura factorial del constructe de la vitalitat 
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etnolingüística subjectiva en el context d’una investigació sobre la percepció de la vitalitat 
dels grups d’origen anglés i grec residents a Austràlia. La seua anàlisi de components 
principals, realitzada amb una finalitat exploratòria, va mostrar una estructura factorial molt 
semblant a la proposada originalment. Per tant, aquest estudi va proporcionar un suport 
empíric important per a confirmar l’existència de la realitat social i psicològica del 
constructe de la vitalitat etnolingüística (Giles & Rosenthal & Young, 1985 : 253 i 263).410 

En l’article fundacional del concepte de vitalitat etnolingüística, els autors 
emfasitzaven que no consideraven que la seua anàlisi de tres factors principals com a 
formants de la vitalitat fos exhaustiva (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 310). Pocs anys 
després de la publicació del Qüestionari de Vitalitat Subjectiva, Allard i Landry (1986) van 
desenvolupar un altre instrument de recerca més complex sobre la vitalitat etnolingüística 
subjectiva : el “Qüestionari de Creences sobre la Vitalitat Etnolingüística” (Beliefs on 
Ethnolinguistic Vitality Questionnaire). Aquests autors parteixen de la idea que les 
creences són unitats cognitives que es relacionen i formen xarxes complexes de creences. 
En concret, i tot seguint el Model d’Orientació Cognitiva de la Conducta Humana 
(cognitive orientation model of human behaviour) de Kreitler i Kreitler (1972, 1976), 
identifiquen quatre tipus de creences que poden contribuir millor a la predicció del 
comportament etnolingüístic (figura 2). Per això, afirmen que les percepcions de la vitalitat 
subjectiva poden predir millor el comportament etnolingüístic si es prenen en consideració 
no sols les “creences generals” (general beliefs) sobre la vitalitat etnolingüística dels grups 
–aspecte que s’arreplega al qüestionari de Giles, Bourhis i Taylor–, sinó també les 
“creences normatives” (normative beliefs), és a dir, sobre quin seria l’estat legítim de la 
vitalitat, les “creences personals” (personal beliefs), sobre les conductes actuals dels 
entrevistats i la seua situació etnolingüística, i els “objectius de les creences” (goal beliefs), 
que expliquen l’interés dels entrevistats de comportar-se d’una manera determinada 
respecte a aspectes concrets de la vitalitat. (Allard & Landry, 1986 : 4-5, 10 ; 1994 : 125-
127 ; Harwood & Giles & Bourhis, 1994 : 177).  

                                                 
410 Hi ha més informació a infra, pàg. 373. 
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Més endavant, Allard i Landry van ampliar el seu qüestionari fins a elaborar una 
nova versió que consta d’un total de 96 ítems. La recerca posterior realitzada per aquests 
autors posa de manifest que el seu “Qüestionari de Creences sobre la Vitalitat Etnolingüís-
tica” és un bon predictor del comportament etnolingüístic, però també demostra que el 
“Qüestionari de Vitalitat Subjectiva” de Giles, Bourhis i Taylor és un instrument adequat, 
encara que no tan poderós, per a aquest mateix propòsit (Allard & Landry, 1994 : 127, 
141). 

En resum, el concepte de 
vitalitat etnolingüística va 
proporcionar un marc conceptual 
important per a l’anàlisi de les 
variables socioestructurals que 
afecten la força de les comunitats 
etnolingüístiques en ambients 
multigrupals i multilingües. Per això, 
va esdevenir necessari per a l’estudi 
sistemàtic d’aspectes com ara el canvi de llengua, les actituds lingüístiques, la identitat 
ètnica, la comunicació interètnica, etc., que fins aleshores havien estat analitzats sense un 
marc socioestructural adequat (Harwood & Giles & Bourhis, 1994 : 167, 171). D’altra 
banda, la publicació del Qüestionari de Vitalitat Subjectiva va proporcionar l’eina 
d’investigació que va donar l’empenta definitiva a la recerca dins d’aquest marc teòric. A 
partir d’aquell moment nombroses recerques han estudiat les relacions entre la vitalitat 
etnolingüística subjectiva i la identitat etnolingüística, les relacions amb les actituds i el 
comportament lingüístics, les diferencies de percepció de la vitalitat etnolingüística segons 
els grups etnolingüístics, els canvis de percepció de la vitalitat etnolingüística segons el 
context (efectes intergeneracionals, d’escolarització, de la formació acadèmica, dels canvis 
polítics, etc.). De fet, el constructe de la identitat etnolingüística s’ha incorporat en els 
models teòrics explicatius de l’adquisició de segones llengües i el desenvolupament del 
bilingüisme, en els models sobre la identitat etnolingüística i en els models sobre les 
actituds lingüístiques (Landry & Allard, 1994b : 7). Tot seguit es presenten els resultats 
principals d’aquestes investigacions. En aquesta descripció caldrà detenir-se sobretot en les 
teories que vinculen la vitalitat etnolingüística amb les actituds lingüístiques i amb 
l’aprenentatge de les segones llengües, ja que són els aspectes que tenen més relació amb 
els objectius del present treball. 

 
figura 2 : creences de la vitalitat etnolingüística 
(Allard & Landry, 1994a : 125) 
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6.1 Perfils en la percepció de la vitalitat segons els grups etnolingüístics 

A partir de la publicació del Qüestionari de Vitalitat Subjectiva, nombrosos estudis 
han posat de manifest que, en determinats contextos, els membres dels grups etno-
lingüístics tenen una percepció de la vitalitat etnolingüística bastant objectiva. Aquesta 
visió realista de la vitalitat del propi grup respecte dels altres grups s’ha observat, per 
exemple, entre la segona generació d’immigrants italians a la ciutat canadenca de Hamilton 
(Bourhis & Sachdev, 1984 : 114-122),411 entre els jóvens bilingües a Gal·les (Giles & 
Johnson, 1987 : 75-79) o entre la primera generació d’immigrants xinesos a Toronto 
(Sachdev & aa., 1987 : 295-300).412 

Ara bé, malgrat el que s’acaba de comentar, altres estudis han mostrat 
esbiaixaments en les valoracions que els grups etnolingüístics fan de la pròpia vitalitat i de 
la dels altres grups. Aquests esbiaixaments no apareixen normalment en els ítems en què hi 
ha diferències evidents entre els grups, sinó en aquells ítems en què el grau de diferència 
entre els grups és objectivament més reduït, o pot ser més subjectiu. Harwood, Giles i 
Bourhis (1994 : 172-175), a partir de la revisió de les investigacions sobre la vitalitat 
etnolingüística van arribar a la conclusió que hi ha tres tipus de perfils pel que fa a la 
percepció de vitalitat entre els diferents grups etnolingüístics. 

Un primer perfil és el que anomenen “percepció distorsionada a favor de la vitalitat 
del propi grup” (perceptual distortions in favor of ingroup vitality). Aquest perfil es 
caracteritza per un esbiaixament a favor de la vitalitat del propi grup tant en el grup 
dominant com en el grup subordinat, i és degut al fet que el grup dominant accentua 
algunes de les diferències de vitalitat amb l’altre grup, mentre que el grup subordinat les 
atenua. És un perfil que es pot observar, per exemple, en l’estudi citat sobre la vitalitat de la 
segona generació d’immigrants italians al Canadà en contextos en què el grup dominant no 
és majoritari (Bourhis & Sachdev, 1984 : 104-110). 

                                                 
411 Aquesta visió realista es dóna quan el grup dominant (anglocanadenc) es troba en un context on és 

majoritari. El mateix estudi mostra que en contextos on el grup dominant no és majoritari –perquè hi ha un 
equilibri entre els grups– hi ha una tendència a exagerar la vitalitat global present del grup d’origen italià, així 
com determinats ítems del factor demogràfic i del factor estatus en la percepció de la vitalitat del grup d’origen 
italià (Bourhis & Sachdev, 1984 : 104-114). Es poden veure més detalls a infra, pàgs. 353-354. 

412 L’estudi mostra que la percepció realista de la vitalitat etnolingüística és major entre la primera generació 
d’immigrants cantonesos que entre els jóvens de la segona generació, ja que aquests darrers tendeixen a 
sobreestimar la vitalitat del seu grup en alguns ítems dels factors demogràfic i de suport institucional. Els 
autors conclouen que globalment els jóvens cantonesos tendeixen a sobreestimar la vitalitat etnolingüística del 
propi grup en relació a la generació dels pares (Sachdev & aa., 1987 : 297-300). Es poden més detalls a infra, 
pàgs. 354-356. 
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El segon perfil és la “percepció distorsionada a favor de la vitalitat de l’altre grup” 
(perceptual distortions in favor of outgroup vitality). Es caracteritza perquè el grup 
dominant atenua les diferències en vitalitat respecte del grup subordinat, mentre que aquest 
últim les accentua. Hi ha un exemple d’aquest perfil en la percepció de la vitalitat de la 
segona generació d’immigrants xinesos a Toronto (Sachdev & aa., 1987 : 295-300). 

Per últim, el tercer perfil és l’anomenat “falta d’acord entre les percepcions de la 
vitalitat” (nonconsensual vitality perceptions), i és caracteritza perquè la percepció de les 
diferències en la vitalitat etnolingüística dels grups és molt important, tant en la direcció 
com en el grau. Així, en alguns ítems els dos grups exageren la pròpia vitalitat (subperfil 1), 
mentre que en altres ítems exageren la vitalitat de l’altre grup (subperfil 2). Un exemple 
d’aquest perfil es descriu en l’estudi realitzat a Hong Kong entre estudiants xinesos i 
occidentals durant les negociacions de la devolució a la Xina de la colònia britànica 
(Pierson & aa., 1987, apud Harwood & aa., 1994 : 175). 

6.2 La identitat i la vitalitat etnolingüístiques 

La Teoria de la Identitat Etnolingüística, desenvolupada per Giles i Johnson (1981, 
1987) es basa en la Teoria de la Identitat Social de Tajfel i Turner (1979). Aquests autors 
expliquen que les persones categoritzen el món social i es veuen com a membres de 
diversos grups. La percepció que tenen d’elles mateixes com a membres de diferents grups 
defineix la seua identitat social, que pot ser positiva o negativa segons que la comparació 
dels grups a què pertanyen amb altres grups socials rellevants siga positiva o negativa. Per 
això, s’esforcen per aconseguir una identitat positiva, tot buscant dimensions en les quals 
puguen fer una comparació favorable amb els altres grups socials : dit en altres mots, 
s’intenta aconseguir una “diferenciació psicològica” (psychological distinctiveness). Dins 
d’aquest procés, el llenguatge pren rellevància quan el grup considera que el seu idioma o 
la seua varietat lingüística és una dimensió que permet comparar-se amb els altres grups, 
cosa que s’esdevé normalment en els contextos multilingües (Giles & Johnson, 1981 : 
206). Aleshores, els membres dels grups lingüístics que consideren que la llengua és un 
element important de la seua identitat, adopten en els contactes amb membres d’altres 
grups diverses estratègies de diferenciació psicològica (com ara mantenir la pròpia llengua, 
remarcar l’accent de la varietat lingüística del grup, utilitzar l’argot, etc.) per tal d’assumir 
una identitat positiva (Giles & Johnson, 1981 : 215).  



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 336 

En algunes ocasiones els membres dels grups que tenen una identitat social 
negativa no adopten estratègies d’accentuació de la identitat lingüística. Tajfel i Turner 
suggereixen que aquesta competició social que implica l’adopció d’estratègies 
diferenciadores s’esdevé sobretot quan els parlants s’identifiquen fortament amb el seu 
grup etnolingüístic i se senten insegurs en les comparacions socials amb els membres de 
l’altre grup. Més concretament, la Teoria de la Identitat Etnolingüística prediu que les 
persones que defineixen els encontres amb altres persones en termes interètnics i s’esforcen 
per a tenir una identitat etnolingüística positiva, tot accentuant els trets de parla del seu 
propi grup són aquelles que (Giles & Johnson, 1981 : 240 ; 1987 : 72)413 :  

a) S’identifiquen fortament com a membres del seu grup i consideren la llengua 
com un element important de la seua identitat ; 

b) Realitzen comparacions socials insegures amb els membres de l’altre(s) grup(s) 
etnolingüístic ; 

c) Perceben que la vitalitat etnolingüística del propi grup és alta ; 

d) Perceben els límits del grup com a durs i tancats ; 

e) S’identifiquen fortament amb poques categories socials diferents ; 

f) Perceben solapaments petits amb les persones de fora del grup en qualitat de 
membres d’altres categories socials ; 

g) Consideren que la identitat social que deriva del fet de ser membres d’altres 
categories socials és relativament inadequada ; 

h)  Perceben que el seu estatus dins de propi grup ètnic és més elevat que el seu 
estatus entre els grups pel fet de ser membre d’altres categories socials. 

                                                 
413 Aquestes vuit proposicions corresponen a l’article de 1981 i van ser reduïdes a les cinc primeres en la 

revisió i extensió de la Teoria de la Identitat Etnolingüística de 1987. 
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Com ja s’ha avançat, Giles i Johnson van desenvolupar a partir de la Teoria de la 
Identitat Social de Tajfel i Turner la seua Teoria de la Identitat Etnolingüística (1981), que 
posteriorment van contrastar 
empíricament i van revisar 
des d’un punt de vista teòric 
(1987). La investigació de 
Giles i Johnson (1987), realit-
zada amb 34 estudiants 
gal·lesos de 17 anys de pri-
mera llengua gal·lesa, que 
s’autoidentificaven com a 
gal·lesos abans que com a 
anglesos i que estaven es-
colaritzats en un centre edu-
catiu bilingüe, ratifica les 
previsions de totes les hipò-
tesis que s’acaben d’esmen-
tar, però en contra del que 
s’esperava, no es van acon-
seguir correlacions significa-
tives entre la percepció de la 
vitalitat etnolingüística i la 
resta de variables.  

També s’hi va 
observar que entre els estudiants que s’identificaven fortament amb el propi grup, 
presentaven valors més alts en la puntuació diferencial composta414 aquells que tenien una 
percepció baixa de la vitalitat de la pròpia llengua. Per contra, en els estudiants que s’iden-
tificaven d’una manera més feble amb el propi grup la percepció d’una vitalitat etno-
lingüística alta implicava una puntuació més elevada en el resultat global de la puntuació 
diferencial, i la percepció d’una vitalitat etnolingüística baixa una puntuació més baixa. 

                                                 
414 Giles i Johnson van elaborar escales de : a) identificació amb el propi grup ; b) el grau d’alternatives 

cognitives a la situació del gal·lés ; c) el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística Subjectiva ; d) els límits entre 
grups etnolingüístics i la pertinença a múltiples grups ; e) l’ús i les actituds envers el gal·lés (diferenciació 
lingüística de l’anglés). La suma de les puntuacions obtingudes per cada subjecte en aquestes escales va 
proporcionar una nova variable (DIFF) de puntuació diferencial composta (composite differentiation score) 
(Giles & Johnson, 1987 : 74). 

 
figura 3 : elements que influeixen en la probabilitat de la diferencia-
ció etnolingüística (Giles & Johnson, 1987 : 89) 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 338 

Aquests resultats donen suport a la interpretació que la vitalitat etnolingüística subjectiva és 
ortogonal (és a dir, no està relacionada) amb la identificació global amb el grup ètnic (Giles 
& Johnson, 1987 : 76, 79). 

Com a resultat de la seua investigació, Giles i Johnson van realitzar una re-
formulació de la Teoria de la Identitat Etnolingüística que explica d’una manera molt 
concreta en quines ocasions els membres dels grups etnolingüístics subordinats estan 
disposats (o no) a actuar en els encontres amb membres d’altres grups en termes de 
solidaritat ètnica segons una àmplia sèrie de variables (figura 3) : consideració de la llengua 
com un element important de la pròpia identitat, identificació amb el propi grup ètnic, 
seguretat en les comparacions socials amb els altres grups ètnics, identificació amb altres 
grups no ètnics, percepció dels límits del grup i percepció de la vitalitat del grup (Giles & 
Johnson, 1987 : 83-89). 

Aquesta revisió i extensió de la Teoria de la Identitat Etnolingüística va tenir també 
repercussions, com es veurà més endavant, en altres models teòrics, com ara el que 
relaciona la vitalitat etnolingüística amb l’adquisició de segones llengües o amb les actituds 
lingüístiques :  

In addition, it is revised in order to meet the demands of situational factors and 
extended so as to embrace recent developments in the fields of both second-
language learning and ethnic language attitudes (Giles & Johnson, 1987 : 70) 

 

6.3 La vitalitat etnolingüística i l’adquisició de segones llengües 

Un dels primers models teòrics sobre l’adquisició de les segones llengües que va 
tenir en compte la influència del context va ser el de Clément. Aquest autor va presentar el 
1980 un model explicatiu de l’adquisició, la pràctica i el manteniment de les segones llen-
gües que donava una gran rellevància a la influència del context cultural i de la vitalitat 
etnolingüística. El model, batejat per Gardner (1985 : 137) com el “model del context 
social” (the social context model), intentava superar la pràctica de considerar únicament la 
influència els factors individuals en l’explicació d’aquest aprenentatge, com fins aleshores 
era habitual en la recerca sobre l’adquisició de segones llengües. D’altra banda, també es 
tenia present que la investigació sobre la vitalitat etnolingüística havia dedicat poca atenció 
fins a aquell moment als processos de mediació individual en l’adquisició de les segones 
llengües. Per això, la proposta de Clément pretenia posar en relació els aspectes indi-
viduals, col·lectius i socioestructurals dels aprenentatges lingüístics, especialment aquells 
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que es produeixen en el context de la comunicació interètnica. El model assumeix, doncs, 
que la competència lingüística és un dels aspectes inclosos en la comunicació interètnica, al 
costat d’altres com 
ara les normes, els 
valors o els models 
de comportament 
lingüístic de l’altra 
llengua i cultura. A 
més, convé no per-
dre de vista que en 
les situacions bilin-
gües els membres 
d’una comunitat et-
nolingüística, que 
comparteixen un 
mateix context, 
adquireixen nor-
malment una com-
petència lingüística 
molt semblant en l’altra llengua. Aquesta competència lingüística compartida pot tenir, 
evidentment, conseqüències col·lectives, com ara l’assimilació o l’aïllament lingüístics 
(Clément, 1980 : 147-148). 

Com es pot observar en la figura 4, la motivació individual envers l’aprenentatge de 
la segona llengua és el concepte central en el model proposat per Clément. Les condicions 
de l’entorn influeixen en l’anomenat “procés de motivació primari” (Primary Motivational 
Process), que és l’impuls motivacional més important. Aquest procés de motivació primari 
és el resultat de dues forces antagòniques : la integració (integrativeness), entesa com la 
predisposició afectiva individual envers la segona llengua, i la “por a l’assimilació” (fear of 
assimilation), que seria la por a perdre la identitat cultural i lingüística pròpies com a 
resultat de l’aprenentatge de la segona llengua. Per a Clément, el factor integració pot estar 
relacionat amb l’atractiu i la vitalitat etnolingüística de la segona llengua, mentre que la por 
a l’assimilació és una funció negativa de la vitalitat etnolingüística de la primera llengua.415 
                                                 

415 En un treball posterior no publicat Clément proposa que la motivació primària és una funció del quocient 
entre la vitalitat etnolingüística percebuda en la L2 i la vitalitat etnolingüística percebuda en la L1 (apud Giles 
& Byrne, 1982 : 31) 

 
figura 4 : model del Context Social d’adquisició de segones llengües (Clément, 
1980 : 150) 
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El resultat d’aquest delicat equilibri de forces entre la integració i la por a l’assimilació pot 
decantar-se cap a l’un o l’altre cantó depenent dels estatus relatius d’una i altra llengua (i 
cultura) en una comunitat determinada. Si pesa més la por a l’assimilació els individus 
estaran menys motivats i arribaran a tenir una competència comunicativa menor en la 
segona llengua que si predomina el factor d’integració. Per tant, la competència 
comunicativa resultant en la segona llengua estaria en funció de les reaccions individuals a 
l’adquisició d’una altra llengua i de la valoració de les conseqüències d’aquest fet. Però és 
també evident que és el context el que determina aquest procés motivacional primari.  

El procés que s’acaba de descriure tindria lloc sobretot en els contextos en què hi ha 
dues comunitats lingüístiques però una de les llengües en contacte té un baix nivell de 
vitalitat etnolingüística. En els contextos caracteritzats perquè les dues llengües en contacte 
tenen un nivell de vitalitat etnolingüística relativament alt i, per tant, el contacte amb 
membres del grup que parla la segona llengua és més probable, pot actuar, a més, un 
“procés de motivació secundari” (Secondary Motivational Process), que està relacionat 
amb l’autoconfiança experimentada pels individus quan utilitzen la segona llengua 
(Gardner, 1985 : 137-138 ; Labrie & Clément, 1986 : 270). Aquesta autoconfiança és el 
resultat dels contactes freqüents amb els membres de l’altre grup ètnic i de la qualitat 
d’aquests contactes. El nivell d’autoconfiança és el determinant immediat de la motivació 
per a aprendre i usar la segona llengua. De tota manera, no s’ha d’oblidar que la voluntat 
per a realitzar aquests contactes intergrupals depén de la tendència resultant en el procés de 
motivació primari. Per tant, en últim terme el model explica la competència comunicativa 
adquirida en una segona llengua com un resultat de la influència del context, ja que el 
procés de motivació primari estaria directament relacionat amb els factors d’integració o 
d’assimilació, que com s’ha vist depenen de la vitalitat etnolingüística relativa d’ambdues 
llengües (Clément, 1980 : 150-151 ; Labrie & Clément, 1986 : 270). 
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Alguns anys més tard, Labrie i Clément (1986) van posar a prova el model teòric de 
Clément (1980) amb una investigació realitzada sobre una mostra de 95 estudiants 
francòfons d’entre 13 i 15 anys de la província canadenca de New-Brunswick, on l’anglés 
és la llengua majoritària i el francés és una llengua minoritzada que parla el 40% de la 
població. Aquests estudiants van respondre una bateria de tests que incloïen escales sobre 
la percepció de la vitalitat etnolingüística del francés i de l’anglés (Qüestionaris de Vitalitat 
Etnolingüística Subjectiva), les actituds (que incloïen la mesura de la integració i de la por 
a l’assimilació), la motivació per a aprendre i usar la segona llengua, l’autoconfiança amb 
totes dues llengües, els contactes interètnics i la competència comunicativa i l’ús de la 
segona llengua (Labrie & Clément, 1986 : 273-276).  

Els resultats van mostrar la relació existent entre el Procés de Motivació Primari (la 
integració menys la por a l’assimilació) i la freqüència relativa de contactes amb els 
parlants de la segona llengua. També es va comprovar la relació positiva que hi ha entre 
l’autoconfiança i la motivació, sobretot amb la motivació per a usar la segona llengua, així 
com la relació entre la motivació i la competència lingüística adquirida en la segona 
llengua. En canvi, no es van poder demostrar algunes de les hipòtesis previstes en la 
investigació, especialment les relacions existents entre la percepció de la vitalitat 
etnolingüística i els conceptes d’integració i de por a l’assimilació (Labrie & Clément, 
1986 : 276-278). Els autors, a la vista d’aquests resultats, van assumir que “the relationship 
between ethnolinguistic vitality and the concepts elaborated by Clément (1980) is, indeed 
very tenuous” (Labrie & Clément, 1986 : 278-279). L’explicació d’aquest resultat pot raure 
en el fet que la percepció de la vitalitat etnolingüística està mediatitzada per predisposicions 
individuals i per l’accés a la informació pública a través dels mitjans de comunicació, de 
l’educació, etc. Aquestes dues fonts d’influència poden tenir efectes independents o 
interactius sobre la percepció de la vitalitat que moderarien la relació entre la percepció de 
la vitalitat i el comportament dels individus (Labrie & Clément, 1986 : 279). 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 342 

 

Per això, les conclusions finals de l’estudi de Labrie i Clément són que es demostra 
la importància de la motivació en l’adquisició de la competència comunicativa en la segona 
llengua, així com la importància de l’autoconfiança per al contacte amb els membres del 
grup lingüístic majoritari. En canvi, i en contra de les hipòtesis previstes, la vitalitat 
etnolingüística, almenys sota l’operativització utilitzada, no sembla estar relacionada amb 
les predisposicions afectives individuals envers el grup que parla la segona llengua i envers 
l’aprenentatge d’aquesta (Labrie & Clément, 1986 : 280). 

Una altre model explicatiu de l’adquisició de segones llengües que està molt 
relacionat amb la Teoria de la Identitat Etnolingüística és el de Giles i Byrne. Aquests 
investigadors van proposar el 1982 un esbós de model d’adquisició de la segona llengua 
(Intergroup Approach to Second Language Acquisition)416 que tractava l’adquisició d’una 
segona llengua pels membres dels grups lingüístics minoritaris. El concepte central 
d’aquest model és el d’autoconcepte (self-concept), ja que la motivació més important per a 
l’adquisició d’una segona llengua és el desenvolupament o el manteniment d’una 
autoimatge (self-image) positiva (Gardner, 1985 : 139). Els autors resumeixen en grups de 
cinc proposicions les condicions que promouen, o limiten, l’adquisició de la llengua 
dominant pels membres dels grups etnolingüístics subordinats. Així, és probable que els 
membres del grup subordinat adquiresquen una competència lingüística en la llengua 
dominant semblant a la dels membres del grup dominant quan :  

a) La identificació amb el propi grup és feble i/o la primera llengua no és una 
dimensió rellevant de la pertinença al grup ; 

b) Es donen comparacions interètniques estables, és a dir, consideren que l’estatus 
relatiu del grup no pot canviar ; 

c) Perceben que la vitalitat del propi grup és baixa ; 

d) Perceben que els límits del propi grup són flexibles i oberts ; 

e) S’identifiquen fortament amb altres categories socials, algunes de les quals els 
proporcionen una identitat grupal i un estatus dins del grup adequats.  

Per tant, si es donen aquestes condicions és probable que els membres del grup 
lingüístic subordinat tinguen una forta motivació per a aprendre la llengua del grup 

                                                 
416 Els autors mateixos assenyalen que es tracta encara d’un model “embrionari”, que necessita més recerca 

empírica i major integració amb altres marcs teòrics de tipus cognitiu i lingüístic sobre l’aprenentatge de 
segones llengües (Giles & Byrne, 1982 : 36-37). 
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etnolingüístic dominant o, el que és el mateix, desenrotllaran una orientació integradora per 
a l’aprenentatge de la segona llengua (Giles & Byrne, 1982 : 34-35). 

Pel contrari, és probable que els membres del grup subordinat no adquiresquen una 
competència lingüística en la llengua dominant semblant a la dels membres del grup 
dominant quan : 

a) La identificació amb el propi grup és forta, i la llengua és una dimensió rellevant 
de la pertinença al grup ; 

b) Es donen comparacions interètniques insegures, és a dir, consideren que l’estatus 
relatiu del grup pot modificar-se ; 

c) Perceben que la vitalitat del propi grup és alta ; 

d) Perceben que els límits del propi grup són forts i tancats ;  

e) La identificació amb altres categories socials és feble, i cap d’elles els 
proporciona una identitat grupal i un estatus dins del grup adequats. 

Com pot veure’s, aquest grup de proposicions té punts de contacte amb el concepte 
de “por a l’assimilació” de Clément (1980). En aquest cas, la no assimilació pot ser un 
intent conscient de mantenir una identitat social diferenciada, i l’aprenentatge de la llengua 
dominant pot tenir uns rendiments econòmics o polítics, però amb un cost social elevat per 
als membres del grup subordinat (Giles & Byrne, 1982 : 35-36). Es pot comprovar que en 
aquest model se subratlla sobretot la vitalitat etnolingüística del grup subordinat, ja que és 
aquesta la que determina per als membres d’aquest grup etnolingüístic que la llengua siga 
un element important de pertinença al grup. El fet que les comparacions interètniques 
siguen poc estables els permet que siguen conscients de l’existència d’alternatives a la seua 
situació d’inseguretat. La percepció dels límits del grup és també important perquè el fet 
que siguen o no flexibles determinarà que els membres del grup puguen (o no) moure’s 
fora del grup. Per últim, el fet d’identificar-se (o no) amb altres grups cal tenir-lo present 
perquè permet als membres del grup etnolingüístic minoritari, sota certes circumstàncies, 
identificar-se (o no) amb un altre grup, i permetre així que la identificació amb el propi 
grup ètnic siga (o no) una qüestió menys rellevant de la identitat pròpia. 
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En la figura 5 hi ha l’esquema elaborat per Beebe i Giles (1984 : 15) per a explicar 
la Teoria de l’Intergrup per a l’Adquisició de Segones Llengües.417 Com s’hi pot 
comprovar, per al subgrup A l’aprenentatge de la L2 pot tenir conseqüències subtractives 
per a la seua identitat ètnica, i experimentar, per tant, una tendència motivacional semblant 
al que Clément anomena “por a l’assimilació”. Per això, els individus del grup A no 
cercaran contextos d’adquisició informal de la L2 i només aconseguiran habilitat en la 
segona llengua en aquells aspectes que depenen de l’aprenentatge escolar (vocabulari, 
gramàtica, etc.) i que reflecteixen les diferències individuals dels aprenents en intel·ligència 
i aptitud lingüística més que no les diferències en el nivell d’ansietat que es produeix en les 
situacions de parla interpersonal. Lògicament, els individus del subgrup A és probable que 
no aconseguesquen en la L2 una habilitat semblant a la dels parlants nadius i, a més, és 
possible que aquesta manca de competència en la L2 puga ser interpretada pels membres 
del seu propi grup com un èxit en el manteniment de les diferències etnolingüístiques 
davant d’una amenaça a la identitat cultural (Beebe & Giles, 1984 : 14).  

En canvi, per als membres del subgrup B l’aprenentatge de la L2 pot ser additiu, i la 
tendència motivacional resultant integrativa. Aquests individus, a més d’adquirir la 
competència pròpia dels contextos escolars, poden aprofitar-se de les situacions 
comunicatives en contextos informals per a ampliar les seues destreses en la L2 i guanyar 

                                                 
417 L’article original de Giles i Byrne (1982) no presenta cap esquematització d’aquesta teoria. 

 
figura 5 : teoria de l’Intergrup per a l’adquisició de segones llengües (Beebe & Giles, 1984 : 15). 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 345 

competència oral i sociolingüística i, a més, millorar altres aspectes que s’hi relacionen, 
com ara les actituds envers la llengua i la cultura de l’altre grup. Per a aquests individus del 
subgrup B, la competència en la L2 correlaciona millor amb els nivells d’ansietat que 
experimenten en situacions d’ús de la L2 que no amb la intel·ligència o amb les aptituds 
lingüístiques (Beebe & Giles, 1984 : 14). De tota manera, la revisió de la Teoria de 
l’Intergrup realitzada per Beebe i Giles els duu a matisar que els membres del subgrup A 
poden millorar la seua competència oral quan perceben que les estructures lingüístiques de 
la L2 són molt semblants a les de la seua L1. Inversament, aquests autors també assenyalen 
que els parlants del subgrup B poden veure limitada la seua competència oral en la L2 quan 
perceben que hi ha importants diferències entre l’estructura lingüística de la L2 i la de la L1 
(Beebe & Giles, 1984 : 25). 

S’ha comentat anteriorment que la revisió de la Teoria de la Identitat 
Etnolingüística realitzada per Giles i Johnson el 1987 va tenir conseqüències en el model 
teòric que relaciona la vitalitat etnolingüística amb l’adquisició de segones llengües.418 En 
concret, els autors van revisar el model elaborat per Giles i Byrne (1982) i van substituir els 
dos grups de cinc proposicions que expliquen les condicions que promouen o limiten 
l’adquisició de la llengua dominant pels membres dels grups etnolingüístics subordinats per 
altres conjunts d’hipòtesis més complexos. En la nova proposta, la manca d’aprenentatge (o 
d’habilitat) de la llengua majoritària pels membres del grup lingüístic subordinat s’explica 
per un grup de tres hipòtesis principals i dos grups alternatius de dues hipòtesis cadascun. 
Aquestes hipòtesis proposen que els membres del grup etnolingüístic subordinat que 
consideren que el llenguatge és una dimensió important de la seua identitat estan 
predisposats a conservar la pròpia llengua quan : 

a) S’identifiquen fortament amb el propi grup ètnic ; 

b) Realitzen comparacions socials insegures amb l’altre grup, és a dir, consideren 
que l’estatus relatiu del grup pot modificar-se ; 

c) S’identifiquen amb poques categories socials no ètniques i els valors d’aquestes 
no se solapen amb els valors del grup ètnic. També consideren superior l’estatus 
com a membre del grup ètnic a l’estatus derivat de la pertinença als altres grups, 
i valoren la identitat social derivada de formar part d’altres grups com a 
relativament inadequada. 

 A més, s’han de donar les següents condicions alternatives : 

d1) Percebre que les fronteres del propi grup són dures i tancades i,  
                                                 

418 Supra, pàg. 338. 
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e1) Percebre que el propi grup ètnic té una vitalitat baixa, o :  

d2) Percebre que les fronteres del propi grup són flexibles i obertes i,  

e2) Percebre que el propi grup ètnic té una vitalitat alta.  

Dins de la mateixa reformulació teòrica, la destresa en l’ús de la llengua majoritària 
pels membres del grup lingüístic subordinat estaria explicada per un conjunt de condicions 
psicològiques expressades en un grup de cinc hipòtesis. Aquestes hipòtesis postulen que els 
membres del grup etnolingüístic subordinat que consideren que el llenguatge no és una 
dimensió important de la seua identitat de grup és poc probable que estiguen predisposats a 
mantenir la pròpia llengua quan (Giles & Johnson, 1987 : 84-85, 90) : 

a)  S’identifiquen d’una manera moderada o feble amb el propi grup ètnic ; 

b)  Realitzen comparacions socials segures amb el grup majoritari, és a dir, 
consideren que l’estatus relatiu del grup no pot canviar ; 

c)  S’identifiquen amb altres categories socials no ètniques, les normes i valors de 
les quals no se solapen amb les del grup ètnic i, a més, perceben que la identitat 
social aconseguida per la pertinença a aquestes categories és adequada i l’estatus 
que es deriva d’aquesta pertinença és superior a l’estatus reconegut per ser 
membre del propi grup ètnic ; 

d)  Perceben que les fronteres del propi grup són febles i obertes i, 

e)  Perceben que el seu grup ètnic té una vitalitat baixa. 

Una altra contribució a l’estudi de les relacions entre el constructe de vitalitat 
etnolingüística i l’aprenentatge de les segones llengües és la realitzada per Landry i Allard. 
Aquests autors, en diverses publicacions (Landry, 1982 ; Allard & Landry 1984 ; Landry & 
Allard 1987, 1991, 1992, 1994a) han presentat un model sociopsicològic de desenrot-
llament bilingüe (Sociopsychological Model of Bilingual Development) que dóna compte 
dels factors que determinen el bilingüisme additiu o subtractiu. Per a ells, el bilingüisme és 
additiu o subtractiu segons que l’individu mantinga o perda aspectes de la seua primera 
llengua en termes de competència, disposició afectiva o comportament lingüístic. Com pot 
veure’s, no sols destaquen les conseqüències cognitives del bilingüisme subtractiu o additiu 
(és a dir, si l’aprenentatge de la segona llengua dificulta o no el desenvolupament de la 
primera), sinó també els aspectes socials d’aquest concepte (Landry & Allard, 1994a : 
184). 
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El model de Landry i Allard (figura 6) identifica els factors que contribueixen al 
bilingüisme additiu o subtractiu. Com afirmen els autors, el model es basa en el concepte 
de vitalitat etnolingüística, 
ja que es tracta d’un dels 
aspectes més rellevants a 
l’hora d’explicar el tipus 
de bilingüisme (Landry & 
Allard, 1994a : 184-185). 
La vitalitat pot ser 
avaluada objectivament a 
partir de quatre factors : el 
capital demogràfic (el 
nombre i la proporció de 
parlants de cada varietat 
lingüística), el capital 
econòmic (la quantifica-
ció dels recursos 
econòmics de cada grup), 
el capital polític (que 
s’avalua en termes 
d’accés a les estructures 
del poder polític, de drets 
lingüístics, etc.) i el capi-
tal cultural (valorat a par-
tir de la presència del grup 
en l’educació, els mitjans 
de comunicació de 
masses, els recursos i institucions culturals, etc.). Encara que aquests elements es poden 
valorar objectivament, Landry i Allard destaquen que “It is the relative vitalities of the 
ingroup and the outgroup in an intergroup situation that must be assessed” (Landry & 
Allard, 1994a : 186). 

En aquest model és el grau de vitalitat etnolingüística d’una determinada comunitat 
el factor que més contribueix a determinar la probabilitat que hi haja contactes lingüístics 
en la llengua de la pròpia comunitat. Per tant, la xarxa individual de contactes lingüístics en 
la primera llengua (individual’s network of linguistic contacts), que constitueix el segon 

 
figura 6 : model macroscòpic dels factors que determinen el bilingüisme 
additiu o subtractiu (Landry & Allard, 1994a : 185 ; 1994b : 23). 
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nivell de l’esquema, està determinada per la percepció dels factors demogràfic, econòmic, 
polític i cultural. Els autors analitzen tres tipus de contactes realitzats en aquesta xarxa de 
contactes lingüístics : els contactes interpersonals, els contactes realitzats a través dels 
mitjans de comunicació i els contactes realitzats a través del suport educatiu. En els 
contextos bilingües, aquesta xarxa de relacions està subdividida a la vegada en tres 
subxarxes : la xarxa de relacions en la primera llengua, la xarxa de relacions en la segona 
llengua, i una xarxa de relacions mixtes en les dues llengües, que es refereix als contactes 
que es fan més o menys simultàniament en ambdues llengües. 

S’ha vist que la vitalitat etnolingüística, situada en el nivell sociològic del model, és 
el factor que determina la probabilitat dels contactes lingüístics dins del grup. Al seu torn, 
la xarxa de contactes lingüístics interpersonals (nivell sociopsicològic) proporciona la 
possibilitat d’aprendre i de mantenir una llengua, ja que les llengües només poden adquirir-
se a través de l’ús durant els contactes lingüístics. Així doncs, aquesta xarxa de contactes 
lingüístics interpersonals és el factor que més contribueix a determinar la competència 
lingüística i la disposició afectiva i cognitiva (nivell psicològic) per a aprendre i usar 
efectivament una llengua. Per tant, i tornant a la definició de bilingüisme additiu i 
subtractiu que s’ha explicat al començament, el desenvolupament relatiu de les llengües 
primera i segona en les diverses dimensions (competència cognitivoacadèmica, 
competència comunicativa, disposició cognitivoafectiva i comportament lingüístic) 
determinarà el caràcter additiu o subtractiu de l’experiència bilingüe, i el grau d’additivitat 
o de subtractivitat (Landry & Allard, 1994a : 186-187). 

6.4 La vitalitat etnolingüística i les actituds lingüístiques 

Habitualment, són els grups socialment dominants els que imposen els seus usos 
lingüístics com a models prestigiosos i necessaris per a la mobilitat i l’èxit socials. La 
psicologia social descriu aquest fenomen a partir de la constatació que en totes les societats 
el diferent grau de poder que té cada grup social es reflecteix en la variació lingüística i en 
les actituds envers aqueixa variació. L’estudi de les actituds lingüístiques des de la 
psicologia social s’ha fixat preferentment en les actituds envers les varietats lingüístiques 
com a reflex de les actituds envers els grups socials que hi ha darrere de cada varietat i en 
els comportaments lingüístics dels grups socials com a resultat d’aqueixes actituds (Ryan & 
aa., 1982 : 1-2). 
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Les actituds lingüístiques no sorgeixen en un buit socioestructural (Bourhis, 1982 : 
60). Ryan, Giles i Sebastian (1982 : 3-6) destaquen que hi ha dues variables socio-
estructurals que són 
fonamentals en l’estudi 
de les actituds lingüís-
tiques : l’estandardit-
zació i la vitalitat. Una 
cosa i l’altra són deter-
minants de l’actitud 
envers les varietats 
lingüístiques (les varie-
tats estandarditzades i 
amb major vitalitat 
obtenen una millor 
valoració social) i, a 
més, hi estan relaciona-
des, ja que una vitalitat 
forta reforça les 
possibilitats del procés 
d’estandardització i, a la 
vegada, l’estandardització contribueix d’una manera important a l’increment de la vitalitat. 
Tot i això, l’anàlisi dels exemples de la figura 7 permet comprovar que hi ha contextos en 
què varietats lingüístiques sense estandarditzar incrementen la vitalitat i, per contra, també 
pot donar-se el cas de varietats estandarditzades que perden vitalitat. Un dels casos que s’hi 
poden veure és el de la llengua catalana, que per a aquests autors està ampliant la seua 
vitalitat i canviant la tendència envers l’ús universal de la llengua estatal.419  

Mentre la dimensió estàndard vs. no estàndard és relativament estàtica, l’augment o 
la minva de vitalitat de les llengües és un procés molt més variable i difícil d’explicar. En 
tots dos aspectes –estandardització i vitalitat– és important distingir entre les característi-
ques actuals d’una varietat lingüística i la percepció d’aquestes característiques que tenen 
els membres de les comunitats de parla, ja que la influència de l’estandardització i de la 
vitalitat sobre les actituds lingüístiques està mediatitzada per les percepcions que tenen els 

                                                 
419 Cal suposar que es refereixen a l’ús del català a Catalunya, ja que l’anàlisi és molt discutible per a la 

llengua catalana al País Valencià. 

 
figura 7 : principals factors socioestructurals que afecten les actituds lingüís-
tiques (Ryan & Giles & Sebastian, 1982 : 6). 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 350 

individus que formen part dels grups etnolingüístics d’aquestes dues variables socioestruc-
turals (Ryan & aa., 1982 : 3-5). Més encara, Ryan, Giles i Sebastian afirmen clarament que 
“perception of these attributes is more important for attitudes than their actual existence” 
(Ryan & aa., 1982 : 5).  

Aquest estudi també proposa una tipologia de perfils respecte de les actituds 
lingüístiques que apareixen en les diferents comunitats etnolingüístiques. Es basen en el 
postulat que l’estructura de les actituds en l’avaluació de les varietats lingüístiques té 
bàsicament dues dimensions ortogonals (no relacionades) : l’estatus socioeconòmic dels 
parlants nadius de cada varietat i la solidaritat –o lleialtat– lingüística. El grau 
d’estandardització i de vitalitat de les varietats lingüístiques tenen també una enorme 
importància en la seua avaluació. 

A partir d’aquestes premisses, Ryan, Giles i Sebastian (1982 : 9-11) identifiquen 
quatre perfils diferents d’actituds o preferències lingüístiques : un perfil A, anomenat 
“preferència de tots dos grups pel grup majoritari” (majority group preference), en què els 
parlants de les dues llengües reconeixen la superioritat de la varietat lingüística del grup 
dominant. Aquest perfil presenta dos subperfils : el A1, quan els parlants del grup 
subordinat mostren un clar complex d’inferioritat, que es manifesta en una forta preferència 
en les dues dimensions per la varietat dominant,420 i el A2, quan els parlants de la llengua 
minoritzada presenten les mateixes preferències que els parlants de la llengua dominant, 
però no la mateixa intensitat en l’adhesió a la varietat dominant ; un perfil B, anomenat 
“preferència de l’estatus del grup majoritari, preferència de la solidaritat amb el propi grup” 
(majority status, ingroup solidarity), en el qual els parlants del grup minoritari prefereixen 
la seua pròpia varietat en la dimensió de la solidaritat, però avaluen més positivament la 
llengua majoritària en l’estatus ; un perfil C, anomenat “preferència pel propi grup” 
(ingroup preference), que es refereix a les situacions en què els parlants de cada llengua 
prefereixen el seu grup en totes dues dimensions i ; un perfil D, anomenat “preferència per 
l’estatus del grup majoritari, preferència de solidaritat amb el grup minoritari” (majority 
group status, minority group solidarity), que es refereix a les situacions en què el fet que 

                                                 
420 Es tractaria de l’estructura de creences anomenada autoodi (Ryan & aa., 1984 : 150), que ha estat 

estudiada al País Valencià per Ninyoles (19782 : 75-76). Ros i Giles posen en dubte l’existència de l’autoodi a 
la província de València (Ros & Giles, 1979 : 15). 
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una varietat tinga reconegut un alt estatus per tothom no implica sentiments d’adhesió pels 
seus parlants.421  

Els perfils de preferències lingüístiques acabats de descriure estan relacionats amb 
les dues dimensions socioestructurals de l’estandardització i la vitalitat. En la figura 8 es 
pot veure com es relacionen els perfils d’actituds lingüístiques i els factors socioestructurals 
del model representat en la figura 7. El perfil A apareix quan cap dels dos grups, ni el d’es-
tatus alt ni el d’estatus baix, percep cap alternativa al seu poder relatiu. El B es dóna quan 
els membres del grup 
d’estatus baix co-
mencen a ser conscients 
de les alternatives a la 
situació actual. El 
model C reflecteix la 
sensació (real o imagi-
nària) en el grup subor-
dinat d’un estatus sem-
blant en tots dos grups. 
Per últim, el perfil D 
indica que tots dos 
grups comencen a veure 
alternatives a l’status 
quo actual422 (Ryan & 
aa., 1982 : 8-11).  

 

 

                                                 
421 Alguns exemples citats per Ryan i els seus col·laboradors són : per al perfil A1, la relació entre l’anglés i 

el francés al Canadà ; per al A2, la relació entre l’anglés i el castellà als EUA ; per al perfil B, la relació entre 
el quechua i el castellà al Perú ; per al perfil C, la percepció d’alguns activistes polítics, com ara el retorn 
simbòlic al gaèlic fet per l’IRA ; per al perfil D, el cas de la valoració de l’accent RP (received pronunciation) 
britànic (Ryan & aa., 1982 : 9-10). 

422 Ryan, Giles i Sebastian (1982 : 10) expliquen per facilitar la comprensió de l’esquema que si, per 
exemple, el context socioestructural anomenat perfil A canviés envers el perfil B (amb un increment de 
vitalitat de la llengua minoritzada), aleshores les actituds lingüístiques s’ajustarien al model B. Una 
conseqüència sociopsicològica d’aquest increment de la vitalitat per a la varietat minoritzada seria que els seus 
parlants (i també alguns parlants de la varietat dominant) començarien a ser conscients de l’existència 
d’alternatives a la situació sociolingüística actual, i conseqüentment a l’estructura de poder dins de la societat. 

 
figura 8 : esquema de la relació entre els factors socioestructurals i les 
avaluacions d’estatus / solidaritat dels parlants de les llengües dominant 
(LV1) i minoritzada (LV2) (Ryan & Giles & Sebastian, 1982 : 11). 
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En un treball posterior, Ryan, Hewstone i Giles (1984) van aprofundir en 
l’elaboració del model teòric per a explicar les relacions entre el llenguatge i les actituds 
lingüístiques (1984 : 136). Dins d’aquesta ampliació, analitzen l’evolució dels diferents 
perfils de preferències lingüístiques, explicant les diferents dinàmiques que es poden donar 
en cada grup i les diferències que hi ha també a l’interior dels grups etnolingüístics. Es 
tracta d’una descripció complexa que ací només es pot resumir molt breument. Així, el 
perfil A es produeix quan en el dos grups hi ha la percepció d’una vitalitat molt baixa en el 
grup subordinat. El subperfil A1 presenta l’estructura de creences pròpia de l’autoodi, 
mentre que el subperfil A2 sorgeix quan els individus de la llengua minoritària atribueixen 
la situació del grup a la valoració negativa del propi grup.  

El perfil B sorgeix quan els membres del grup subordinat no accepten la situació 
actual i comencen a buscant una identitat positiva, que és més fàcil trobar en el factor 
solidaritat ja que és més subjectiu que no el factor estatus. El perfil C es dóna quan dins del 
grup subordinat hi ha un augment de la identificació i de la vitalitat ; aquest augment és el 
resultat de la percepció que tenen els membres del grup subordinat que l’estatus superior 
del grup dominant és injust i degut a l’opressió. Per últim, el perfil D es caracteritza 
sobretot perquè en el grup dominant hi ha una percepció que el seu estatus positiu és el 
resultat d’avantatges històrics injustos. Per això, els membres més progressistes d’aquest 
grup valoren positivament la solidaritat de l’altre grup i, en contrapartida, valoren 
negativament la pròpia (Ryan & aa., 1984 : 150-151). Com a conseqüència, els autors 
arriben a una sèrie de conclusions que resumirem. En primer lloc, assenyalen que les 
diferencies en l’avaluació, sobretot referides al grup subordinat, es donen més en el factor 
solidaritat que no en el factor estatus. En segon lloc, destaquen que els grups etnolingüístics 
no són homogenis, sinó que les diferencies individuals que hi ha a l’interior poden ser 
causa de la dinàmica que es produeix en les preferències lingüístiques. En tercer lloc, 
afirmen que la dicotomia entre grup dominant i grup subordinat és una simplificació, ja que 
els grups estan sovint identificats amb més d’una varietat lingüística. Per últim, els autors 
subratllen la relació existent entre el seu model teòric sobre les actituds lingüístiques, els 
models teòrics de les relacions entre els grups etnolingüístics i l’aprenentatge de les 
segones llengües (Giles & Byrne, 1982), i la Teoria de la Identitat Etnolingüística de Giles i 
Johnson (1981). 

Bourhis (1982) va descriure i analitzar les actituds lingüístiques en el món de la 
francofonia utilitzant com a taxonomia descriptiva els factors socioestructurals de la 
vitalitat etnolingüística : demografia, estatus i suport institucional. La raó que dóna l’autor 
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per a la utilització d’aquestes dimensions com a instrument d’anàlisi és que 
“sociohistorical, demographic and institutional support factors can affect language attitudes 
in a wide range of speech communities across the world” (Bourhis, 1982 : 61). A més, 
recorda que la percepció subjectiva de la vitalitat etnolingüística és tan important com la 
descripció objectiva per a explicar les actituds lingüístiques. És per això que una de les 
conclusions d’aquest estudi, similar a les expressades anteriorment per altres autors (Ryan 
& aa., 1982 : 5), és que : 

Future language attitudes studies might well include the administration of the 
Subjective Vitality Questionnaire to better account for the effect of objective and 
subjective socioestructural variables on language attitudes and language behaviours 
(Bourhis, 1982 : 61).  

Bourhis i Sachdev (1984) van realitzar un dels primers estudis empírics que 
analitzava alguns dels aspectes de la relació entre les actituds lingüístiques i la vitalitat 
etnolingüística. Aquests autors van estudiar una mostra de estudiants dels darrers cursos de 
l’ensenyament secundari a la ciutat canadenca de Hamilton (Ontàrio). Els grups comparats 
eren un de jóvens de la segona generació d’immigrants italians establerts a Hamilton, (grup 
minoritari) i un altre de jóvens canadencs d’origen anglosaxó (grup majoritari). L’estudi es 
va realitzar amb una adaptació del Qüestionari de Vitalitat Subjectiva per a aquell context 
específic i amb una enquesta sociolingüística que analitzava dos aspectes : l’autoavaluació 
de l’ús de les dues llengües en diferents àmbits, com ara la llar, la faena, l’escola o 
l’església, i l’avaluació de l’actitud envers l’ús de les dues llengües en els mateixos àmbits 
d’actuació lingüística. El treball de camp es va realitzar en dos contextos diferents : un 
centre de secundària on els dos grups etnolingüístics estaven equilibrats i un altre centre on 
hi havia un desequilibri a favor del grup dominant, l’anglòfon, sobre el grup subordinat 
d’origen italià (Bourhis & Sachdev, 1984 : 100-101, 104-105). 

Els resultats van mostrar que les percepcions de la vitalitat etnolingüística no són 
necessàriament objectives : mentre que en el context on els anglòfons eren majoria, tots dos 
grups van mostrar una percepció de la vitalitat bastant realista (Bourhis & Sachdev, 1984 : 
117), en el context on hi havia un major equilibri s’observava un esbiaixament de les 
percepcions de tots dos grups en favor del grup italià, esbiaixament que no es ratificava en 
l’estudi de la vitalitat objectiva. En aquest context l’estimació de la vitalitat de tots dos 
grups en el passat era bastant realista, però, per contra, s’hi donava també una 
sobrevaloració de la vitalitat present del grup italià, sobretot en molts dels ítems del factor 
demogràfic. Tots dos grups coincidien a valorar un major suport institucional en favor de 
l’anglés, però tenien diferents percepcions del factor estatus que, com se sap, és el més 
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subjectiu : els dos grups avaluaven com a més favorable l’estatus de l’anglés, però el grup 
d’origen italià percebia una diferència menor entre totes dues llengües que el grup anglòfon 
(Bourhis & Sachdev, 1984 : 107-110). Aquest mateix resultat en l’avaluació del factor 
estatus també apareixia en el context on els estudiants d’origen anglosaxó eren majoria 
(Bourhis & Sachdev, 1984 : 117). 

Un altre aspecte descrit va ser que en els dos contextos i per als dos grups 
etnolingüístics l’autoavaluació de l’ús del llenguatge mostrava el predomini clar de l’anglés 
a Hamilton : mentre que el grup anglòfon no utilitzava pràcticament mai l’italià, el grup 
d’origen italià utilitzava més l’anglés que l’italià en tots els contextos, fins i tot a la llar i en 
els serveis religiosos (Bourhis & Sachdev, 1984 : 110-111, 120-121). Pel que fa a les 
actituds envers l’ús de les llengües, tots dos grups d’estudiants es mostraven menys 
tolerants respecte de l’ús de l’italià que respecte de l’ús de l’anglés i, conforme sembla 
lògic, el grup anglòfon es mostrava sempre més intolerant respecte de l’ús de l’italià que el 
grup d’aquest origen (Bourhis & Sachdev, 1984 : 112). Però a més, és interessant observar 
que els estudiants d’origen anglosaxó es mostraven significativament més predisposats en 
contra de l’ús de la llengua italiana en el context on hi havia equilibri entre els dos grups 
etnolingüístics que no en el context on eren majoria (Bourhis & Sachdev, 1984 : 121-122).  

Com a conseqüència dels resultats que s’acaben de comentar, els autors van arribar 
a la conclusió que el context i la percepció subjectiva de la vitalitat semblaven afectar més 
les valoracions de l’ús del llenguatge –actituds envers l’ús de les llengües– que, fins i tot, 
l’autoavaluació de l’ús lingüístic que feien els enquestats. Una altra conclusió de caire 
metodològic, també molt interessant, va ser demostrar la utilitat de l’ús combinat de les 
enquestes sociolingüístiques i el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística Subjectiva per a 
l’estudi de les dinàmiques de la percepció de la vitalitat etnolingüística i de les actituds 
lingüístiques en els contextos multilingües (Bourhis & Sachdev, 1984 : 123-124). 

L’estudi de Sachdev, Bourhis, Phang i D’Eye (1987) també analitza les relacions 
entre les actituds lingüístiques i la percepció de la vitalitat etnolingüística. Aquests autors 
es van proposar d’investigar dos aspectes : el grau d’objectivitat en la percepció de la 
vitalitat etnolingüística en els subjectes de dues generacions consecutives d’un grup 
etnolingüístic minoritari i la relació de la percepció de la vitalitat etnolingüística amb la 
freqüència d’ús de la llengua minoritària i amb l’actitud envers aqueixa mateixa llengua. 
Els aspectes analitzats són semblants als de la investigació acabada de comentar, però la 
perspectiva de l’estudi és diferent : en l’estudi anterior la perspectiva era sincrònica, ja que 
es comparaven els grups etnolingüístics dominant i subordinat en diferents contextos ; en 
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aquest estudi la perspectiva és diacrònica, ja que es comparen els subjectes de dues 
generacions diferents del mateix grup etnolingüístic : el minoritari. 

La investigació es va realitzar comparant dos grups d’immigrants cantonesos 
establerts a la ciutat canadenca de Toronto (Ontàrio). Un grup corresponia a la primera 
generació d’immigrants, nascuda a Hong Kong, i l’altre grup corresponia a la segona 
generació, nascuda ja a Toronto. Encara que la comunitat xinesa d’aquesta ciutat és la 
segona en importància del Canadà, és un grup etnolingüístic minoritari en relació als 
canadencs d’origen anglosaxó. Els instruments emprats en la investigació van ser el 
Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística Subjectiva, un qüestionari en què els subjectes 
autoavaluaven el seu percentatge d’ús del cantonés i de l’anglés en nou àmbits diferents, 
com ara a casa, al treball, a l’església, a les botigues, etc., i el seu percentatge d’acord o de 
desacord respecte de l’ús de totes dues llengües en els mateixos àmbits. Per últim, també es 
va utilitzar un qüestionari que demanava una altra informació sociolingüística, sobretot 
dades de caràcter biogràfic i d’altres referides a l’autoavaluació del coneixement 
d’ambdues llengües (Sachdev & aa., 1987 : 294-295).  

Els resultats van mostrar que la primera generació d’immigrants presenta una 
autoavaluació de la competència lingüística en cantonés superior a la de la segona 
generació, i una autoavaluació de la competència en anglés lleugerament inferior, encara 
que amb un accent cantonés més marcat. La segona generació se sent més canadenca i més 
orgullosa de ser-ho, s’identifica menys amb la nacionalitat originària de Hong Kong que no 
la primera i, de manera potser sorprenent, se sent clarament orgullosa de la seua identitat 
anglocanadenca (Sachdev & aa., 1987 : 294-295). 

Quant a la vitalitat etnolingüística, tots dos grups percebien un predomini bastant 
objectiu del grup anglocanadenc en el passat, però pel que fa a la vitalitat present, els dos 
grups percebien també un guany moderat en la vitalitat del grup xinés. Contràriament al 
que s’esperava, la segona generació de cantonesos percebia la diferència de vitalitat present 
i futura a favor del grup anglocanadenc com a més reduïda que no el grup de la primera 
generació d’immigrants. En general, la percepció del grup immigrant de primera generació 
era més objectiva que no la de l’altre grup, que sobreestimava la pròpia vitalitat (Sachdev 
& aa., 1987 : 295-297).  
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Pel que fa a l’autoavaluació de l’ús de totes dues llengües, la primera generació de 
xinesos mostrava un ús del cantonés superior al de la segona generació en gairebé tots els 
àmbits d’ús. La primera generació mostrava un ús predominant del cantonés a la llar i a 
l’església, mentre que en la resta d’àmbits, normalment més externs i públics (treball, 
educació, restaurants, etc.), mostrava un ús predominant de l’anglés. En canvi, la segona 
generació mostrava un ús més intens de l’anglés que no del cantonés, fins i tot a la llar i als 
serveis religiosos. Quant a les actituds lingüístiques respecte de l’ús de totes dues llengües, 
tots dos grups es mostraven més d’acord amb l’ús de l’anglés que no del cantonés, però 
també hi havia diferències intergeneracionals : el grup d’immigrants de primera generació 
mostraven un major suport a l’ús del cantonés que no els més jóvens, especialment en els 
àmbits informals i privats com ara la llar i els usos religiosos (Sachdev & aa., 1987 : 300-
303).  

Com a conseqüència d’aquests resultats, els autors van arribar a la conclusió que la 
relació entre la percepció de la vitalitat subjectiva, l’ús de la llengua i les actituds 
lingüístiques necessitava ser revisada, ja que no es complien algunes de les previsions, com 
ara el fet que el grup que tenia una percepció menor de la vitalitat etnolingüística del propi 
grup (la primera generació d’immigrants) presentés al mateix temps uns índexs més elevats 
d’ús de la llengua minoritària i de tolerància respecte d’aquest ús. L’explicació donada és 
que per als membres d’un grup que s’identifiquen fortament amb el grup, la percepció més 
baixa de la vitalitat del grup estimula els seus esforços per augmentar l’ús de la pròpia 
llengua. L’ús del cantonés i l’actitud favorable a aquest ús serien, per tant, una manera de 
reforçar la identitat pròpia com a resposta a la discriminació patida dins de la societat 
receptora i a la percepció desfavorable de la vitalitat. Els resultats de la segona generació 
d’immigrants s’expliquen per una major assimilació a la cultura dominant anglocanadenca. 
En resum, les relacions entre la percepció de la vitalitat, l’ús del llenguatge i les actituds 
envers aquest ús estarien probablement mediatitzades per altres factors, com ara la 
identificació etnolingüística, la discriminació entre grups o el poder de la comunitat 
dominant (Sachdev & aa., 1987 : 303-305). 
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Com ja s’ha comentat abans,423 l’extensió de la Teoria de la Identitat Etno-
lingüística realitzada per Giles i Johnson (1987) implicava conclusions interessants pel que 
fa a les relacions entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i les actituds lingüístiques. 
A partir de la constatació que fins a aquell moment les teories que posaven en relació la 
identitat i les actituds lingüístiques i les teories sobre la identitat i l’actuació lingüística 
s’havien desenvolupament autònomament, van proposar un nou marc teòric que, a partir 
del desplegament de la Teoria de la Identitat Etnolingüística, abracés també els processos 
relacionats amb les actituds lingüístiques (Giles & Johnson, 1987 : 91). Les proposicions 
que van afegir a la reformulació de la Teoria de la Identitat Etnolingüística amb aquesta 
finalitat, –que es basen en els perfils de preferències lingüístiques descrits per Ryan, Giles i 
Sebastian (1982)–,424 són les següents :  

a)  Els membres del grup ètnic subordinat que estan disposats a actuar en termes de 
solidaritat ètnica, més que no en termes de conformitat amb les normes socials, 
és probable que valoren més aquells individus que donen suport al grup ètnic, 
tant si són membres del grup com si no ho són, i que valoren més la varietat 
lingüística del grup, especialment en els trets relacionats amb la dimensió de la 
solidaritat, però també en altres dimensions rellevants ; 

b)  Els membres del grup lingüístic subordinat que estan disposats a actuar en 
termes de conformitat amb les normes del propi grup és probable que valoren 
més la varietat lingüística del grup en els trets relacionats amb la dimensió de la 
solidaritat, i que valoren menys els aspectes relacionats amb el factor estatus ; 
pel contrari, deuen valorar més la varietat lingüística dominant en els aspectes 
relacionats amb el factor estatus i menys en la dimensió de la solidaritat ; 

c) Els membres del grup lingüístic subordinat que estan disposats a actuar en 
termes de conformitat amb les normes socials és probable que valoren més la 
varietat lingüística dominant que la seua pròpia varietat lingüística, sobretot en 
els aspectes relacionats amb el factor estatus. 

Es pot veure que aquestes proposicions identifiquen les actituds lingüístiques 
respecte de les llengües o varietats lingüístiques en competència a partir de les estratègies 
lingüístiques intergrupals adoptades pels individus (Giles & Johnson, 1987 : 91-92). 

                                                 
423 Supra, pàg. 338. 
424 Supra, pàgs. 350-351. Les proposicions que descrivim tot seguit corresponen respectivament als perfils 

C, B i A dels descrits per Ryan & aa. (1982 : 9-11 ; 1984 : 150-151). 
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Finalment, caldrà fer referència al treball de Kraemer, Olshtain i Badier (1994) que 
analitza les relacions entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i les actituds 
lingüístiques. Aquest estudi, realitzat sobre una mostra d’estudiants àrabs de nacionalitat 
israeliana dels darrers cursos de l’ensenyament secundari,425 explora les relacions entre la 
percepció de la vitalitat etnolingüística, les actituds envers les llengües àrab (L1) i hebrea 
(L2) en les dimensions d’estatus i de solidaritat, les actituds envers els parlants d’ambdues 
llengües i la xarxa de contactes lingüístics en la segona llengua. Un altre aspecte que s’hi 
va investigar va ser l’estructura factorial de la percepció de la vitalitat etnolingüística. Els 
instruments per a realitzar la investigació van ser diversos tests de diferencial semàntic per 
a avaluar les actituds envers les llengües àrab i hebrea i les actituds envers els grups àrab i 
hebreu, un altre test per a analitzar la xarxa individual de contactes lingüístics en hebreu 
(s’hi valorava l’ús de l’hebreu en diferents àmbits extraescolars), i una versió àrab del 
Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística Subjectiva. 

Els resultats de la investigació van mostrar que la percepció de la vitalitat que tenen 
els membres del grup lingüístic subordinat està relacionada amb les actituds envers les 
llengües i els grups lingüístics i amb la xarxa de contactes lingüístics amb les membres del 
grup majoritari. Així, es demostrava que la percepció alta de la vitalitat de l’hebreu es 
relacionava amb una percepció més positiva de l’estatus del grup hebreu i amb una 
percepció més baixa de l’estatus del grup àrab. Al mateix temps, la percepció alta de la 
vitalitat de l’hebreu també correlacionava amb la dimensió de solidaritat del grup àrab, però 
no amb la del grup hebreu. Els autors interpreten que la major puntuació en solidaritat en el 
grup àrab intenta compensar la comparació negativa amb l’altre grup en el factor estatus. A 
més, també opinen que els resultats suggereixen que els individus del grup minoritari 
diferencien menys les dues dimensions actitudinals d’estatus i de solidaritat en el propi 
grup que no en l’altre. Un altre resultat és que la dimensió de solidaritat en les actituds 
respecte dels dos grups està relacionada amb la percepció relativa de la vitalitat futura, de 
manera que una percepció de major vitalitat futura del grup àrab va acompanyada d’una 
avaluació més positiva en solidaritat d’aquest grup i d’una menor avaluació en la mateixa 
dimensió del grup jueu (Kraemer & aa., 1994 : 90-91). 

                                                 
425 Eren estudiants de 12è grau de dues “academic high schools”, que es preparaven per a l’Examen d’Estat 

(state matriculation examinations) (Kraemer & aa. 1994 : 83-84). 
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Per últim, cal destacar que l’anàlisi de l’estructura factorial de la percepció de la 
vitalitat etnolingüística va mostrar l’existència de quatre factors subjacents que no 
coincideixen plenament amb les dimensions de demografia, estatus i suport institucional. 
Els factors obtinguts són : l’estatus general del grup, les característiques demogràfiques i 
l’estatus internacional de la llengua, l’estatus lingüístic local i l’estatus cultural i, per últim, 
la riquesa. Aquesta estructura factorial i la revisió d’altres investigacions on no sempre 
l’estructura factorial subjacent coincideix amb les dimensions teòriques de demografia, 
estatus i suport institucional van fer plantejar-se als autors les relacions que poden haver-hi 
entre la percepció de la vitalitat i els contextos culturals : “It is quite possible that vitality 
perceptions have a different cognitive organization in different cultural settings” (Kraemer 
& aa., 1994 : 81-82, 85-86).  

6.5 Un model teòric integral de la vitalitat etnolingüística 

Davant de l’acumulació de treballs d’índole teòrica i descriptiva relacionats amb la 
vitalitat etnolingüística, alguns dels quals s’han comentat en els apartats precedents, 
Harwood, Giles i Bourhis (1994 : 179) es van plantejar la necessitat d’elaborar un model 
heurístic que, a partir de l’avaluació dels progressos que s’havien fet en aquest camp del 
coneixement, articulés els resultats en un marc teòric unitari, multidimensional i dinàmic. 
El model, que es pot veure en la figura 9, té com a element central el procés de valoració de 
la vitalitat, i s’articula en tres blocs d’elements. En primer lloc, els elements situacionals 
(elements of situation), que s’ordenen en tres nivells : el sociològic (sociological level) –
que inclou, entre d’altres aspectes, la vitalitat etnolingüística objectiva–, la xarxa social 
(social network level), i el sociopsicològic (socio-psychological level).  
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Aquests tres nivells de components s’interrelacionen i influeixen conjuntament en 
la valoració que els individus fan de la vitalitat (elements of vitality cognition assessment), 

que constitueix, com s’ha vist, la peça fonamental del model. La valoració de la vitalitat té, 
a la vegada, tres subcomponents que són : a) la valoració de l’individu de la direcció i la 
distribució de les diferències de vitalitat entre els grups ; b) la rellevància que la qüestió de 
la vitalitat té per a l’individu ; i c) el grau d’accentuació o d’atenuació individual de les 
diferències de vitalitat entre els grups. 

Finalment, el model contempla un tercer grup d’elements que són els resultats de la 
valoració de la vitalitat (outcomes of vitality assessments). Aquests resultats se 
subdivideixen en dos tipus de manifestacions. D’una banda, hi ha les que són de caràcter 
comunicatiu (communicative manifestations), que inclouen els aspectes relacionats amb el 
comportament lingüístic (l’aprenentatge i manteniment de la primera llengua, l’adquisició 
d’una segona llengua, les estratègies d’acomodació lingüística i l’autoavaluació de l’ús 
lingüístic), els aspectes relacionats amb el discurs sobre la vitalitat, i altres tipus de 
manifestacions que tenen un caràcter no verbal. De l’altra banda, hi ha els resultats de la 
valoració de la vitalitat que tenen caràcter cognitiu i actitudinal (attitudinal and cognitive 
outcomes), com són les actituds lingüístiques (respecte dels individus d’un o d’altre grup, 

 
figura 9 : causes, dimensions i manifestacions comunicatives de la valoració de la vitalitat etnolingüística 
(Harwood & Giles & Bourhis, 1994 : 180). 
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de les estratègies o de les varietats lingüístiques), i les estratègies de caire relacional. Com 
es pot observar en l’esquema, tots els elements del model s’influeixen i es relacionen 
mútuament.  

Per tant, es pot concloure que es tracta d’un model teòric que té com a element 
central la valoració de la vitalitat etnolingüística, que presenta explícitament i globalment 
les relacions entre la vitalitat i els diversos elements que en són resultat (entre els quals cal 
destacar el coneixement de les llengües, l’ús lingüístic i les actituds lingüístiques), i que 
mostra els factors subjacents que influeixen en la valoració de la vitalitat (Harwood & aa., 
1994 : 179-181, 201).  

6.6 La recerca sobre la vitalitat etnolingüística en l’àmbit de la llengua 
catalana 

Ros, Cano i Huici (1987), en el decurs d’una investigació sobre la percepció 
intergrupal que tenen els diferents grups etnolingüístics de l’estat espanyol, van fer una 
primera valoració de la vitalitat etnolingüística objectiva de les diverses llengües que con-
viuen a l’estat espanyol. Aquesta avaluació, que reproduïm en la taula 1, atribuïa diferents 
valoracions de la vitalitat sociolingüística de la llengua catalana segons els territoris : 
mentre que a Ca-
talunya l’anàlisi 
estimava que hi 
havia una vitalitat 
objectiva mitjana-
alta, resultat d’un 
estatus alt, una 
demografia 
mitjana-alta i un 
suport 
institucional mitjà-alt, al País Valencià la vitalitat etnolingüística de la llengua catalana es 
valorava com a mitjana-baixa, resultat d’un estatus mitjà-baix, una demografia mitjana i un 
suport institucional baix. Els autors opinaven que el català no tenia al País Valencià una 
vitalitat forta perquè predominava bàsicament a les àrees rurals –mentre que a la ciutat 
s’utilitzava més el castellà–, tenia un suport institucional molt més feble que a Catalunya, la 
gent tendia a utilitzar el castellà en la mesura que ascendia en el nivell educatiu o en 
l’escala social i, en resum, molts valencians no sentien que la llengua fos una dimensió 

 Status Demography Institutional 
Support 

Overall 

Castilian High High High High 

Catalan High Med-High Med-High Med-High 

Basque Medium Low Medium Medium 

Valencian Med-Low Medium Low Med-Low 

Galician Med-Low Medium Low Med-Low 

taula 1 : vitalitat etnolingüística de les llengües de les comunitats autònomes de 
l’estat espanyol (Ros & Cano & Huici, 1987 : 244). 
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important de la seua identitat social (Ros & Cano & Huici, 1987 : 245). De fet, la varietat 
lingüística valenciana juntament amb la gallega presentaven la vitalitat etnolingüística 
objectiva més baixa d’entre totes les llengües de l’estat.  

Posteriorment, altres estudis han tingut en compte aquesta primera valoració. Així, 
Ferrando (1991) va realitzar una extensa i aprofundida anàlisi de la vitalitat etnolingüística 
objectiva de la llengua catalana al País Valencià, que prenia també com a base l’esquema 
de Giles, Bourhis i Taylor (1977), i va arribar a unes conclusions encara més pessimistes 
que les de Ros, Cano i Huici (1987) :  

Hi ha motius més que suficients per a matisar sensiblement els resultats de la 
investigació de Ros, Cano i Huici (1988) sobre la vitalitat “etnolingüística” actual 
dels valencians, i no precisament en sentit positiu. En el present context, tampoc no 
sembla probable que els valencians puguen modificar en sentit positiu la percepció 
sobre la pròpia vitalitat “etnolingüística” (Ferrando, 1991 : 135). 

Viladot (1993 : 54-62), dins del seu estudi sobre la identitat i la vitalitat 
etnolingüística dels jóvens catalans va analitzar la vitalitat etnolingüística objectiva de la 
llengua catalana a Catalunya a partir de les tres dimensions de l’esquema de Giles, Bourhis 
i Taylor (1977) sense discrepar de la valoració feta anteriorment per Ros, Cano i Huici 
(1987) : “en els meus estudis observo que el català té, amb relació al castellà, un estatus alt, 
una demografia mitjana / alta i un suport institucional mitjà / alt” (Viladot, 1993 : 28).  

Ros (1982, 1984) va investigar dins del marc conceptual de la teoria de la 
categorització social de Tajfel les avaluacions que mitjançant la tècnica del matched guise 
feien un grup de 311 subjectes valencians, alumnes de 1r de BUP (és a dir, al voltant dels 
15 anys), de cinc mostres lingüístiques que es corresponien amb les varietats estàndard del 
català barceloní i del català valencià, la modalitat estàndard del castellà parlat a València i 
les modalitats no estàndard del castellà i del català parlades a València (Ros, 1982 : 683 ; 
1984 : 77-78). Els resultats mostren que les varietats estàndard valenciana i, sobretot 
castellana, presenten un major prestigi que les varietats no estàndard. Pel que fa a la 
percepció de la personalitat, les varietats estàndard –tant valenciana com castellana– 
presenten puntuacions superiors en la dimensió d’integritat (honest, responsable, noble, 
madur), però són les varietats no estàndard les que presenten millors avaluacions en la 
dimensió d’atracció personal (alegre, simpàtic i graciós) (Ros, 1982 : 693-694). Al mateix 
temps, els jóvens valencians perceben tant la llengua catalana com la varietat pròpia 
valenciana com més properes a la identitat del país. De fet, les avaluacions realitzades de la 
varietat catalana barcelonina s’aproximen més en la majoria d’aspectes avaluats a les de la 
varietat valenciana estàndard que a qualsevol altra (Ros, 1982 : 695 ; 1984 : 88). 
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El grup de Ros i els seus col·laboradors ha investigat també les relacions entre els 
grups etnolingüístics de l’estat espanyol, definits per l’ús de les llengües pròpies, dins d’un 
marc teòric delimitat per la vitalitat etnolingüística, la identitat social, l’anàlisi dels 
estereotips dels grups lingüístics i les atribucions socials explicatives de l’ús de les diferents 
llengües (Ros & Huici & Cano, 1990 : 43 ; 1994 : 145-148 ; Romay, 1994 : 811). La 
investigació es va realitzar amb una mostra de 165 estudiants universitaris de 1r curs de la 
Llicenciatura de Geografia i Història de les Facultats de cinc comunitats autònomes 
diferents.426 Per a l’anàlisi de la identitat social es va construir un Índex d’Identitat 
Subtractiva, que consistia a restar del grau d’identificació de cada estudiant amb el propi 
grup etnolingüístic el grau en què es considerava espanyol.427 La identitat subtractiva 
correlacionava intensament amb la preferència per l’ús de la pròpia llengua (R = 0.74) i amb 

els sentiments envers la mateixa (R = 0.58). A més, van descobrir que la identitat 

subtractiva és un millor predictor de les relacions entre els grups etnolingüístics –identitat 
social– que únicament la identificació amb el propi grup (Ros & Cano & Huici, 1987 : 247-
249, 257 ; 1990 : 44-45). Ara bé, cal dir que d’entre tots els grups etnolingüístics amb 
llengua pròpia diferent del castellà, els valencians eren, amb molta diferència, el grup amb 
una menor identitat subtractiva. D’altra banda, mentre els grups amb una identitat 
subtractiva més elevada (bascos i catalans) consideraven l’ús de la llengua pròpia com la 
característica definitòria de la pròpia identitat social, els altres grups etnolingüístics 
(gallecs, valencians i castellans) esmentaven altres característiques, com ara el fet de viure 
o haver nascut en un determinat territori, com a elements bàsics de la identitat com a 
membres d’un grup etnolingüístic. 

 

 

 

 

 

                                                 
426 Els autors mateixos expliquen que per causa de la dimensió reduïda de la mostra els resultats no es 

poden generalitzar, però sí que són equiparables, per la qual cosa serveixen per a comparar els diversos grups 
entre si (Ros & Huici & Cano, 1990 : 46). 

427 Supra, pàg. 138.  
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Pel que fa a les atribucions sobre l’ús de les llengües, l’ús del castellà s’explicava 
de manera diferent pels subjectes segons la seua identitat subtractiva : els subjectes amb 
una elevada identitat subtractiva expliquen el seu ús sobretot per la desconeixença d’altres 
llengües, mentre que els subjectes de baixa identitat n’expliquen l’ús adduint altres 
aspectes, com ara el caràcter de llengua oficial o l’elevada difusió. En el cas de la llengua 
catalana al País Valencià (i també del basc), els subjectes amb una alta identitat expliquen 
l’ús de la llengua pròpia apel·lant a raons de caràcter endogrupal, com ara el desig de 
diferenciar-se d’altres grups, la defensa activa de la llengua o la cohesió dins del propi 
grup. En canvi, els subjectes de baixa identitat es refereixen normalment a altres tipus de 
motivacions per a l’ús de la llengua pròpia, com ara el desig de comunicar-se amb els altres 
(Ros & Huici & Cano, 1990 : 46-48 ).  

El perfil dels catalans pel que fa a les relacions entre la identitat social i l’ús del 
llenguatge (taula 2) indica que coneixen la pròpia llengua i l’usen sovint. A més, tenen una 
actitud positiva 
envers la pròpia 
llengua, millor 
que la que tenen 
envers la llengua 
castellana. Cre-
uen que la llen-
gua catalana té 
tant un valor 
instrumental com integrador, i opinen que el castellà no presenta aquests valors. 
Posseeixen, per últim, un elevat nivell d’identificació amb Catalunya, consideren que parlar 
català és important per a la pròpia identitat com a catalans i no se senten menysvalorats pels 
altres grups etnolingüístics. Per contra, el perfil dels valencians pel que fa a les relacions 
entre la identitat social i l’ús del llenguatge no pot ser més preocupant. Els valencians, igual 
que els altres grups excepte els catalans i els bascos, opinen que l’espanyol té més valor 
instrumental que la llengua pròpia, però els valencians destaquen pel fet negatiu de ser 
l’únic grup que, a més, opina que la llengua pròpia no té més valor integrador que el 
castellà. De fet, els valencians són el grup amb menor coneixement de la llengua pròpia, els 
que la utilitzen amb menor freqüència (especialment per escrit), no presenten una 
preferència clara entre la llengua pròpia i la llengua castellana, tenen una identitat de grup 
que no està relacionada amb la llengua pròpia i s’identifiquen d’una manera similar amb el 
País Valencià que amb Espanya. Comptat i debatut, els valencians no tenen una identitat 

Socioling. 
groups 

Comparative 
ingroup 
identity 

Language 
identity 

Use of 
C.A. 
language 

Preference 
for C.A. 
language 

Perceived 
evaluation by 
outgroups 

Castilian negative — — — high 
Catalan med-high high high high med-high 
Basque high high med-low high med-low 
Galician med-low low low med-high low 
Valencian low low low medium med-low 
taula 2 : vitalitat etnolingüística i identitat comparativa en el context multilingüe de 
l’estat espanyol (Ros & Huici & Cano, 1994 : 150). 
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lingüística forta perquè tampoc no tenen una identitat valenciana forta i, a més, se senten 
subestimats com a poble pels altres grups etnolingüístics (Ros & Cano & Huici, 1987 : 
251-253 ; 1994 : 148-149). 

Els treballs de Viladot (1989, 1991, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1998 ; Viladot & 
Siguan, 1992 ; Giles & Viladot, 1994 ; Ytsma & Viladot & Giles, 1994) constitueixen, fins 
al moment actual, una de les línies d’investigació més interessants sobre la vitalitat 
etnolingüística realitzada en l’àmbit de la llengua catalana. L’objectiu fonamental d’aquests 
treballs era explorar el context català amb l’ajuda de la Teoria de la Identitat 
Etnolingüística de Giles i Johnson (1981, 1987) i contribuir així tant a la validació 
d’aquesta teoria com a un millor coneixement dels factors que afecten la identitat ètnica i 
social dels individus a Catalunya. Els resultats de la investigació van corroborar les 
principals proposicions de la Teoria de la Identitat Etnolingüística. Per causa de l’amplitud 
d’aquesta línia d’investigació, únicament es resumiran els resultats i les conclusions més 
interessants. 

 

La investigació principal de Viladot (1992a, 1992b, 1993a, 1993b ; Viladot &. 
Siguan, 1992 ; Giles & Viladot, 1994) es va realitzar amb una mostra de 219 estudiants de 
3r de BUP i de COU de centres educatius de la ciutat de Barcelona, nascuts a Catalunya i 
d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys.428 Aquests estudiants van ser classificats en 
tres grups segons la primera llengua i l’autoadscripció a un grup determinat : grup català 
(primera llengua catalana i autoconsideració com a catalans), grup mixt (primera llengua 
castellana i autoconsideració com a catalans) i grup espanyol (primera llengua castellana i 
autoconsideració com a espanyols) (Viladot, 1992a : 203-204; 1993b : 31-32). Els 
subjectes van contestar dos qüestionaris. El primer, basat en l’utilitzat per Giles en les seues 
investigacions (Giles Q-Form), consta de 48 preguntes referides a la identitat dels 
individus, les associacions grupals dels subjectes i els límits entre els grups, la percepció 
dels subjectes sobre la legitimitat o la il·legitimitat de l’status quo de la llengua catalana en 
relació al castellà i de les alternatives cognitives a aquesta situació, la vitalitat 
etnolingüística, i les actituds davant de les normes d’ús lingüístic que prescriuen l’ús de les 
llengües catalana i castellana. El segon qüestionari, anomenat Qüestionari d’Activitat 
Verbal, consta de 33 ítems que avaluaven l’activitat verbal en català i en castellà en 

                                                 
428 Alguns dels treballs de Viladot citats es basen en mostres de diferent grandària. Normalment es tracta de 

submostres de la mateixa base de dades triades amb criteris i finalitats diferents. 
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diferents situacions i àmbits d’un dia habitual per als subjectes enquestats (Viladot, 1992a : 
206-210 ; 1993a : 63-66). 

A partir de diversos mètodes d’anàlisi de dades, tant descriptius com inferencials 
(correlacions, anàlisi de la variància, anàlisi de components principals, anàlisi de clusters, 
etc.) es van analitzar els resultats obtinguts en relació a cadascun dels factors que afecten la 
força de la identitat etnolingüística (proposicions de la Teoria de la Identitat 
Etnolingüística) per a cada grup de subjectes i entre els grups de subjectes. Heus ací 
resumides algunes de les principals conclusions del treball. 

Pel que fa a la identitat, l’estudi mostra que els individus no es refereixen a la 
mateixa cosa quan parlen de la seua identitat com a catalans que quan parlen de la seua 
identitat com a espanyols. Mentre que el grau d’identitat com a catalans és un concepte 
d’identitat personal (és a dir, es tracta d’una autodescripció en termes d’atributs personals o 
idiosincràtics), el grau d’identitat com a espanyols es relaciona amb la identitat social, és a 
dir, amb la identitat comparativa derivada de la pertinença a un grup juntament amb el 
significat valoratiu i emocional que implica aquesta pertinença. En general, tots els 
individus –encara que estiguen adscrits a grups lingüístics diferents– presenten una elevada 
puntuació com a catalans, mentre que el grau d’autoconsideració com a espanyols varia 
molt d’uns grups a altres. En general, l’autoconsideració com a català o com a espanyol no 
són mútuament excloents. A més, el grau d’autoconsideració com a espanyols està 
inversament relacionat amb les actituds a favor del català i amb la percepció de límits forts 
i estables entre els grups. Per contra, el grau d’autoconsideració com a catalans presenta 
una relació directa però de poca intensitat amb aqueixes mateixes variables (Viladot, 
1992b : 128 ; 1993a : 80-89). 

En relació als perfils dels grups, els estudiants del grup català manifesten 
preocupació pel futur de la llengua catalana i del seu grup etnolingüístic, encara que, en 
general, se senten segurs del prestigi i del poder del seu grup. Els tres grups tenen la 
percepció que la vitalitat etnolingüística del català és alta –més elevada que la del castellà– 
però el grup català és el que té una percepció més ajustada i objectiva de la vitalitat 
etnolingüística de la llengua catalana, mentre que els altres dos grups tenen tendència a 
sobreestimar la vitalitat del grup catalanoparlant.  
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El grup mixt, que és el menys nombrós de l’estudi, és un grup que vol ser assimilat 
per la població autòctona. Per això, pren com a model el grup català, adopta els valors 
d’aquest grup i utilitza el català com a llengua principal de relació, especialment amb el 
veïnat. Per a aquest grup l’aprenentatge del català implica beneficis i conseqüències socials 
positives. Pel que fa a la percepció de la vitalitat etnolingüística, semblen tenir una visió 
clarament pragmàtica de la llengua catalana i de la vitalitat del grup al qual s’han adherit.  

El grup espanyol, que és l’únic grup monolingüe en una societat que cada vegada és 
més bilingüe, mostra en general una gran resistència a l’ús del català en qualsevol context, 
excepte a classe. Sembla que el fet de considerar-se espanyol comporta una actitud més 
vigilant en relació als usos lingüístics en els diferents àmbits. Podria pensar-se, fins i tot, 
que per a aquest grup aprendre català podria arribar a considerar-se com una espècie de 
suïcidi cultural. Com a grup, el grup espanyol té una cohesió més elevada que els altres 
grups. Pel que fa a la vitalitat etnolingüística, perceben el major prestigi de la llengua 
catalana i combinen aquesta percepció amb una visió pragmàtica de la vitalitat lingüística 
del seu grup, però al mateix temps desconfien del suport institucional respecte de la seua 
primera llengua, el castellà (Viladot, 1993a : 112-119 ; 1993b : 39-43). 

Per últim, la conclusió més general d’aquest estudi és que les dades obtingudes en 
la realitat catalana donen suport, en general, a les principals proposicions de la Teoria de la 
Identitat Etnolingüística, però al mateix temps demostren la complexitat de les relacions 
entre les variables estudiades, ja que alguns dels resultats no s’ajusten a les teoritzacions 
prèvies. L’autora opina, però, que aquests resultats inesperats no invaliden el marc teòric 
general, ja que a Catalunya hi ha una situació sociolingüística poc habitual, “capgirada”, en 
la qual el prestigi de les llengües en contacte i el prestigi dels grups que parlen aquestes 
llengües no s’adeqüen a les situacions clàssiques de les llengües minoritàries (Viladot, 
1992a : 388-390 ; 1992b : 128). 

Un altre estudi que pren com a punt de partida –almenys parcialment– la vitalitat 
etnolingüística dels catalans és el realitzat per Ytsma, Viladot i Giles (1994 ; Viladot, 1998) 
amb l’objectiu de comparar la vitalitat etnolingüística objectiva i la percebuda entre dos 
grups etnolingüístics diferents, els catalans i els frisons i, a més, explorar la relació entre la 
identitat ètnica i la vitalitat etnolingüística subjectiva (Ytsma & Viladot & Giles, 1994 : 
64). Les mostres estudiades eren 35 estudiants de Barcelona d’una edat mitjana de 18 anys 
i 29 estudiants frisons. Aquest subjectes van contestar el Qüestionari de Vitalitat 
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Etnolingüística Subjectiva juntament amb alguns ítems relacionats amb la identitat i 
l’avaluació de la força dels grups i dels llenguatges.  

Pel que fa al primer objectiu de la investigació, la comparació entre la vitalitat 
etnolingüística de catalans i frisons, els resultats del grup català són coherents amb els dels 
treballs anteriors de Viladot i mostren que els estudiants catalans perceben que la força i 
l’activitat del seu grup és superior a la del grup castellà, i continuarà així en el futur. El 
grup frisó, en canvi, malgrat que percep una vitalitat actual superior a la del grup 
neerlandés, opina que la vitalitat del propi grup anirà decreixent. És interessant constatar 
que els dos grups, català i frisó, presenten uns perfils de vitalitat etnolingüística subjectiva 
força semblants, cosa que els autors interpreten com que ambdós grups presenten unes 
tendències socioestructurals també semblants (Ytsma & Viladot & Giles, 1994 : 71, 73).  

Quant al segon objectiu del treball, l’exploració de les relacions entre la identitat 
ètnica i la vitalitat etnolingüística subjectiva, els autors van arribar a la conclusió que les 
dades comparatives entre els grups mostren la correlació positiva existent entre la identitat i 
la vitalitat etnolingüística subjectiva. L’elevada vitalitat etnolingüística percebuda pel grup 
català es recolza, almenys aparentment, en una identitat molt forta, mentre que la vitalitat 
mitjana del grup frisó es relaciona amb una identitat una mica feble. Ara bé, l’anàlisi dins 
de cada grup mostra que la identitat i la percepció de la vitalitat etnolingüística poden 
correlacionar negativament. Els resultats aconseguits suggereixen que en grups d’una 
vitalitat etnolingüística mitjana o baixa els subjectes amb una elevada identitat ètnica poden 
percebre una vitalitat baixa, mentre que els individus amb una identitat més baixa perceben 
una vitalitat més elevada. Els autors expliquen aquestes dades, que coincideixen amb 
investigacions anteriors, com que la vitalitat etnolingüística subjectiva és un constructe que 
està mediatitzat per filtres afectius i emocionals. La identitat ètnica seria, doncs un dels 
components d’aquests filtres. Per això, en els contextos d’una vitalitat alta o en creixement, 
la identitat correlacionaria positivament –o podria no correlacionar– amb la percepció de la 
vitalitat entre els grups, mentre que en contextos de vitalitat baixa o minvant la identitat i la 
percepció de la vitalitat etnolingüística entre els grups estarien negativament relacionades 
(Ytsma & Viladot & Giles, 1994 : 75-76 ; Viladot, 1998 : 331-333).429  

 

                                                 
429 Es pot veure que aquests resultats són coherents amb els obtinguts per Giles i Johnson (1987) i per 

Sachdev i aa. (1987), descrits anteriorment (supra, pàgs. 337 i 356). 
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La darrera investigació que referirem sobre la vitalitat etnolingüística en el domini 
de la llengua catalana és la duta a terme per Querol (1994, 1995, 1999). Aquest autor, tot 
seguint el model de Allard i Landry, es va proposar entre d’altres objectius l’anàlisi de la 
representació social de les relacions interlingüístiques, concepte semblant al de vitalitat 
etnolingüística subjectiva (Querol, 1994 : 31 ; 1999 : 192-195). El treball de camp va 
consistir en una àmplia enquesta430 realitzada durant el mes de maig de 1993 a una mostra 
de 432 estudiants de 2n de BUP (és a dir, que tenien al voltant de 16 anys) de 15 centres de 
tot Catalunya. Els resultats mostraven una forta correlació (R = 0.8241, p < 0.001) entre la 

representació social del català i l’ús de la llengua catalana. A més, s’hi va constatar que hi 
ha altres variables que influeixen en l’ús de la llengua : la xarxa social de representació, el 
grup de referència, la identitat, la proporció d’ensenyament en català, les motivacions 
integradores i instrumentals, etc. Pel que fa a les representacions socials de la llengua 
catalana, l’autor conclou que a Catalunya el grup de referència –aquell que els altres grups 
prenen com a model– és el català, els alumnes s’autocategoritzen preferentment com a 
catalans –tant en el present com per al futur– i expressen un augment de l’ús de la llengua 
catalana i una transmissió lingüística intergeneracional que tendeixen cap al català (Querol, 
1994 : 31-32 ; 1995 : 349-350 ; 1999 : 214-231, 136, 352-376). 

6.7 La vitalitat etnolingüística dels estudiants de la comarca de l’Alacantí  

Els resultats dels estudis sobre la vitalitat etnolingüística realitzats a Catalunya no 
es poden generalitzar al País Valencià perquè, com s’ha vist, la vitalitat etnolingüística 
objectiva és molt més elevada a Catalunya que no al País Valencià.431 També s’ha 
comentat en la introducció i s’ha descrit en l’estudi demolingüístic432 que la comarca de 
l’Alacantí destaca per tenir la vitalitat lingüística més baixa del conjunt de les comarques 
catalanoparlants del País Valencià (Conselleria, 1989 : 62-63) i, segurament, de tot el 
conjunt del domini lingüístic català (Vallès, 1995 : 265). Per tant, en un context tan singular 
resulta interessant l’estudi de la percepció de la vitalitat etnolingüística. Com que no 

                                                 
430 L’enquesta es basava parcialment en el Qüestionari de Creences sobre la Vitalitat Etnolingüística 

d’Allard i Landry, comentada anteriorment (supra, pàg. 332), i arreplegava informació sobre : la percepció 
dels usos lingüístics actuals i futurs ; la justícia o injustícia dels usos lingüístics actuals ; la importància que els 
usos lingüístics tenien per als alumnes ; el grup lingüístic al qual creien pertànyer els alumnes ; el grup de 
referència (el grup al que desitgen semblar-se) ; la identitat ; els usos lingüístics actuals ; la xarxa social de 
relació en català i en castellà ; les motivacions per aprendre la llengua ; les qualificacions que havien tret en 
llengua, etc. En total s’hi arreplegaven 478 informacions per alumne (Querol, 1999 : 199-213). 

431 Supra, pàgs. 361-362. 
432 Supra, pàg. 4 i apartat 2 (pàgs. 33 i ss.). 
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coneixem cap investigació que haja estudiat la percepció de la vitalitat etnolingüística 
subjectiva al País Valencià, aquest treball vol ser una primera aproximació, bàsicament 
descriptiva, a aquest tema. 

És evident que la vitalitat de la llengua catalana està relacionada amb les 
possibilitats de normalització lingüística, ja que la vitalitat d’una llengua implica la utilitat, 
i la utilitat implica l’ús. Com que la utilitat i l’ús de les llengües tenen components no 
únicament objectius, sinó també subjectius, l’anàlisi de la percepció de la vitalitat 
etnolingüística que tenen els jóvens de la comarca de l’Alacantí esdevé important per als 
propòsits d’aquest treball. La comparació de la percepció que els alumnes enquestats tenen 
de la vitalitat d’una i l’altra llengua resulta de gran interés per a comparar l’estatus de les 
llengües a la comarca de l’Alacantí i avaluar, tant el grau de normalització lingüística 
percebut, com la valoració de les possibilitats de futur que presenta la llengua catalana en la 
comarca. També s’ha vist que la percepció de la vitalitat lingüística està condicionada per 
altres factors de caràcter social i lingüístic. Per això caldrà analitzar també les relacions 
entre la percepció de la vitalitat etnolingüística subjectiva i les altres variables socials i 
lingüístiques de l’estudi. 

Per a mesurar la vitalitat etnolingüística subjectiva del català i del castellà ens hem 
basat en l’adaptació al català realitzada per Viladot (1992 : 193-198, 457-464 ; 1993 : 63-
66, 122-123) del Qüestionari sobre la Vitalitat Etnolingüística Subjectiva elaborat per 
Bourhis, Giles i Rosenthal (1981 : 151-155).433 S’ha optat per aquest qüestionari perquè és 
un test utilitzat i revalidat en múltiples ocasions i en contextos diferents. A més, permet 
comparar els resultats obtinguts en aquest treball amb els d’altres treballs, especialment els 
realitzats per Viladot a Catalunya. També s’ha tingut en compte en aquesta tria que el test 
alternatiu, el Qüestionari de Creences sobre la Vitalitat Etnolingüística d’Allard i Landry 
(1986), és considerablement més llarg, i els alumnes que calia entrevistar estaven ja una 
mica sobrecarregats amb les diferents proves i entrevistes realitzades.  

                                                 
433 Es pot consultar el qüestionari utilitzat a la figura 1 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
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El qüestionari de Viladot és una traducció molt fidel del de Bourhis, Giles i 
Rosenthal. Hi ha, però, alguna petita diferència : no inclou la pregunta número vint-i-dos, 
referida al contacte entre els dos grups etnolingüístics, i inclou a canvi dues noves 
preguntes simples referides a la confiança que el poble català i la llengua catalana tinguen 
un futur segur, dimensió que Viladot anomena “factor futur del català”. Per tant, el 
qüestionari de Viladot consta d’un total de vint-i-una preguntes dobles i dues preguntes 
simples. 

El nostre qüestionari consta de vint preguntes dobles, referides a cadascuna de les 
llengües o dels grups etnolingüístics del País Valencià, més dues preguntes simples 
referides a la confiança que el poble valencià i el valencià tinguen un futur segur. El 
qüestionari és el mateix que va emprar Viladot amb l’excepció que no s’ha inclòs la 
pregunta referida a la força i l’activitat actuals dels grups etnolingüístics valencià i castellà 
al País Valencià, ja que s’ha optat per fer aquesta valoració general de la vitalitat actual a 
partir de les respostes a la totalitat de les preguntes del qüestionari. Pel que fa al text dels 
ítems del qüestionari, s’ha realitzat una adaptació que intentava ser un reflex el més exacte i 
clar possible del qüestionari de Viladot. L’opció d’utilitzar el nom tradicional de “valencià” 
per a referir-nos a la llengua pròpia, així com el nom oficial del territori (Comunitat 
Valenciana), és deguda a la necessitat d’utilitzar els noms més habituals i, per tant, menys 
marcats ideològicament, per a referir-nos a aquestes realitats. Cal assenyalar també que 
s’han elaborat dues versions del qüestionari : la versió catalana, que es pot consultar en la 
figura 1 de l’annex a la vitalitat etnolingüística, i una versió castellana que és una traducció 
el més exacta possible de la versió catalana. Igual que en les altres proves realitzades, als 
alumnes dels programes educatius bilingües se’ls repartia la prova en llengua catalana, 
mentre que als alumnes del PIP se’ls donava la possibilitat d’elegir entre la versió catalana 
o la versió castellana de la prova. 

S’ha canviat l’ordre original de les preguntes perquè s’ha considerat preferible 
presentar-les ordenades segons les diferents dimensions socioestructurals de demografia, 
estatus i suport institucional, més el nou factor referit al futur de la llengua. També s’ha 
modificat la manera de respondre el qüestionari. La nostra versió es contesta sobre un 
continuum semàntic, igual que les versions citades, però a diferència dels qüestionaris 
anteriors el continuum del nostre formulari està format per una línia dividida en 10 
segments iguals. Als extrems de la línia s’ha col·locat una expressió indicadora del sentit de 
la diferència, i al centre una altra expressió indicadora del valor central del continuum. 
L’ordre de les llengües o dels grups etnolingüístics en les respostes és sempre el mateix : 
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primer la llengua minoritzada i després la llengua dominant. Amb aquests canvis s’intenta 
facilitar la resposta als enquestats, ja que posseeixen més punts de referència i, a més, el 
sentit de les respostes és sempre idèntic i més lògic : d’esquerra (menys) a dreta (més).434 
La puntuació de cadascuna de les preguntes es calcula amidant amb un regle la longitud de 
la línia en una escala de 0 a 10, i amb una aproximació d’una xifra decimal.  

Hi ha dos tipus de puntuació per als ítems del qüestionari. D’una banda les 
puntuacions directes, és a dir, els valors numèrics de les respostes a cada pregunta doble, 
que pot oscil·lar entre 0 i 10. Els valors alts s’han d’interpretar sempre com una percepció 
elevada de la vitalitat etnolingüística, i els valors baixos com una percepció baixa d’aquesta 
vitalitat. D’altra banda, també s’ha calculat un índex de la percepció de la vitalitat relativa 
entre la vitalitat de la llengua catalana i del grup catalanoparlant i de la llengua castellana i 
el grup castellanoparlant (Labrie & Clément, 1986 : 274 ; Viladot, 1992a : 194-195 ; 
1993a : 106). L’índex que anomenem vitalitat etnolingüística relativa o puntuació 
diferencial de la vitalitat s’ha calculat a partir de la combinació dels valors de les 
puntuacions directes per a cada pregunta doble, aplicant una transformació matemàtica de 
tipus lineal.435 Aquestes puntuacions diferencials també poden oscil·lar entre 0 i 10, però 
s’interpreten de manera diferent : una puntuació de 5 indica l’equilibri entre la percepció de 
la vitalitat de les dues llengües o grups ; les puntuacions superiors a 5 indiquen una major 
percepció de la vitalitat del grup catalanoparlant, i les puntuacions inferiors a 5 indiquen 
una percepció de la vitalitat superior per al grup castellanoparlant. Lògicament, aquestes 
puntuacions diferencials que combinen les puntuacions directes de cada grup etnolingüístic 
per a cada ítem del qüestionari són les que donen una millor aproximació a la vitalitat de 

                                                 
434 Els ítems estan formulats de manera que la puntuació més elevada indica una major vitalitat 

etnolingüística per al grup (o la llengua) respecte de la qual es formulava la pregunta, excepte per a la pregunta 
número 6 (que es refereix a la quantitat de gent que emigra de cada grup), ja que en aquest ítem les 
puntuacions més baixes indiquen una percepció de la vitalitat més elevada (una menor emigració implica una 
major força demogràfica del grup etnolingüístic). Per això les respostes a aquest ítem han estat recodificades, 
de manera que es puguen interpretar igual que les respostes a la resta d’ítems del qüestionari : una puntuació 
elevada correspon a una percepció de la vitalitat també elevada. 

435 Labrie i Clément (1986 : 274) calculen l’índex que anomenen Relative Ethnolinguistic Vitality dividint la 
puntuació de cada ítem referit al grup anglés (majoritari) per la de l’ítem corresponent referit al grup francés 
(minoritari). Viladot (1992a : 194-195) calcula la mitjana aritmètica de la puntuació directa a cada ítem referit 
a la llengua o al grup catalans i la puntuació complementària a l’ítem paral·lel referit a la llengua o al grup 
castellans. La fórmula que s’ha aplicat en el treball present per a la transformació és : ((ítem català X – ítem 
castellà X) / 2) + 5, és a dir, per a cada pregunta doble del qüestionari s’ha restat del valor de la resposta al 
grup valencià o a la seua llengua el valor de la resposta a la llengua o al grup castellà, s’ha dividit el resultat 
per 2 i després s’ha sumat 5. Aquesta fórmula dóna en la pràctica uns resultats idèntics als del mètode emprat 
per Viladot. 
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cada llengua o de cada grup etnolingüístic en els diferents factors socioestructurals, i són 
les que s’utilitzaran preferentment. 

L’anàlisi de la fiabilitat de l’escala, calculada amb l’estadístic alfa de Cronbach 

sobre les puntuacions diferencials, dóna un valor alt (α = 0.8462), cosa que ratifica que la 

fiabilitat global de l’escala és bona. S’han calculat també els valors d’aquest mateix 

estadístic per a les dimensions de demografia (α = 0.6164), estatus (α = 0.5595), suport 

institucional (α = 0.7299) i futur del valencià (α = 0.7652). Els valors obtinguts, certament 

modestos per al cas dels factors de demografia i estatus, indiquen que aquestes subescales 
tenen una fiabilitat baixa.436 

6.7.1 L’estructura factorial de la percepció de la vitalitat etnolingüística 

S’ha investigat l’estructura factorial de la percepció de la vitalitat etnolingüística 
per veure si en el nostre context cultural, lingüístic i social s’ajusta als factors socio-
estructurals teòrics de demografia, estatus i suport institucional, i al nou factor inclòs de 
futur del valencià. Hi ha estudis anteriors realitzats en contextos diferents del nostre que 
han confirmat l’estructura dimensional del constructe. Així, Giles, Rosenthal i Young 
(1985 : 263) van realitzar una anàlisi de components principals amb rotació Varimax de 
finalitat exploratòria en el transcurs d’una investigació sobre la vitalitat etnolingüística dels 
grups d’origen anglés i grec a Austràlia. Aquesta anàlisi es plantejava a partir de les 
diferències de puntuacions de la valoració de la vitalitat realitzada pels subjectes dels dos 
grups, i només tenia en compte els 18 primers ítems del qüestionari original sobre la 
vitalitat etnolingüística (Giles & Rosenthal & Young, 1985 : 259 i 267, n. 4). Els resultats 
mostren una estructura de quatre factors (Institutional Support and Power, Demography I, 
Status i Demography II) molt propera a l’estructura teòrica proposada inicialment el 1977 
per Giles, Bourhis i Taylor. Posteriorment, altres investigacions com la de Willemyns, 
Pittam i Gallois (1993) també han confirmat la viabilitat del constructe. Aquests autors, en 
el decurs d’una investigació realitzada també a Austràlia sobre la vitalitat etnolingüística 
dels grups d’origen anglés i vietnamita, van demostrar tant l’existència del constructe 
general de vitalitat etnolingüística com l’existència de les tres dimensions teòriques de 
demografia, estatus i suport institucional. En aquest cas la tècnica estadística emprada va 
                                                 

436 Es poden consultar les anàlisis estadístiques en la figura 2 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. Cal 
assenyalar que la fiabilitat baixa de les subescales és una situació relativament habitual. Així, per exemple, 
Currie & Hogg (1994 : 103-104) troben uns valors de fiabilitat mesurats també amb l’estadístic alfa de 
Cronbach de 0.59 per a la demografia, 0.71 per a l’estatus i 0.65 per al suport institucional, mentre que la 
fiabilitat global de la seua escala és també bona (α = 0.88). 
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ser una anàlisi factorial confirmatòria realitzada segons el mètode de màxima versemblança 
(Willemyns & Pittam & Gallois, 1993 : 489-495).  

Cal ressaltar, però, que també hi ha investigacions en què no s’ha confirmat 
l’estructura factorial de la vitalitat prevista teòricament. Així, la investigació de Kraemer, 
Olshtain i Badier (1994),437 realitzada a Israel amb els grups etnolingüístic hebreu i àrab, va 
descobrir una estructura factorial diferent a les tres dimensions de demografia, estatus i 
suport institucional. S’ha de recordar, però, que el qüestionari que van emprar no és el 
qüestionari original proposat el 1981 per Bourhis, Giles i Rosenthal (Subjective Vitality 
Questionnaire), sinó una versió reduïda de 15 ítems (Kraemer & Olshtain & Badier, 1994 : 
85). Una altra investigació que no demostra les previsions teòriques sobre l’estructura 
factorial de la vitalitat etnolingüística és la de Currie i Hogg (1994). Aquests autors van 
estudiar també la vitalitat etnolingüística dels refugiats vietnamites a Austràlia amb una 
versió lleugerament modificada del Qüestionari de Vitalitat Subjectiva de Bourhis, Giles i 
Rosenthal (1981). La seua anàlisi de components principals amb rotació Varimax mostrava 
una estructura factorial de tres factors diferents als proposats teòricament (political and 
economic vitality, language vitality i cultural and religious vitality) (Currie & Hogg, 1994 : 
102-105). Willemyns, Pittam i Gallois proposen una explicació a aquestes discrepàncies : 
“In fact, much of the debate about de factor structure and applicability of the SVQ has 
arisen specifically because this inherent flexibility” (1993 : 495). Per a ells, el Qüestionari 
de Vitalitat Subjectiva permet utilitzar versions modificades adaptades a contextos de 
recerca determinats, però suggereixen que és possible que en aquests casos l’estructura 
factorial del constructe no siga igual a l’estructura proposada originàriament (Willemyns & 
Pittam & Gallois, 1993 : 495). 

                                                 
437 Supra, pàgs. 358-359. 
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El present estudi presenta un disseny que s’assembla a l’utilitzat per Giles, 
Rosenthal i Young (1985). La prova estadística emprada ha estat una anàlisi de components 
principals amb rotació ortogonal Varimax, els resultats de la qual es poden consultar a la 
figura 3 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. Com s’hi pot comprovar, per als ítems 
referits a la demografia, l’estatus i el suport institucional s’han utilitzat les puntuacions 
diferencials, mentre que per al factor del futur del valencià s’han utilitzat la puntuació 
directa referida al grup valencià de la pregunta 20 (que demana una estimació de la força i 
la vitalitat dels grups etnolingüístics dins de 20 o 30 anys), i les puntuacions directes de les 
preguntes 21 i 22 (que són preguntes simples referides a la confiança que el grup 
etnolingüístic valencià i el valencià tinguen un futur segur al País Valencià). 

S’ha optat per la realització d’una anàlisi de components principals –en compte 
d’altres mètodes d’extracció de factors–, perquè la finalitat de la l’anàlisi és exploratòria 
més que no confirmatòria (Bisquerra, 1989a : 334). L’objectiu és investigar l’estructura 
factorial de la percepció de la vitalitat etnolingüística en el nostre context més que no 
demostrar l’exactitud de les previsions teòriques sobre l’existència de tres factors 
subjacents (demografia, estatus i suport institucional) en la vitalitat etnolingüística (Giles & 
Bourhis & Taylor, 1977).  

 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 376 

En un primer pas, 
l’avaluació dels diferents 
índexs estadístics confirma 
que les dades obtingudes són 
adequades per a plantejar una 
anàlisi de components 
principals.438 L’anàlisi de 
components principals mostra 
que hi ha 6 factors amb valors 
propis superiors a 1, però en el 
gràfic de sedimentació (gràfic 
1) s’observa amb claredat que 
després del quart factor es pro-
dueix una important inflexió en el perfil del gràfic. Per això és preferible la solució amb 
quatre factors, ja que s’acosta més a les condicions de parsimònia i d’interpretabilitat. 
Aquesta solució amb quatre factors explica el 47.8% de la variància total del constructe 
“percepció de la vitalitat etnolingüística”. 

El pas següent és la interpretació d’aquests quatre factors. 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 2), es veu que són les variables DIF_ET3, DIF_ET2, 
DIF_ET1 i DIF_ET5, les que presenten càrregues factorials superiors a 0.5 en el primer 
factor.439 Aquestes variables corresponen respectivament als ítems “majoria / minoria” 

                                                 
438 El valor del determinant de la matriu de correlacions és baix (0.0010988), cosa que indica que hi ha 

variables amb correlacions altes. L’anàlisi de la matriu que mostra la significació estadística de les 
correlacions confirma que la majoria de les correlacions tenen una significació inferior a 0.05 i són, per tant, 
estadísticament significatives. Els valors dels tests estadístics també apunten en la mateixa direcció : el test 
d’esfericitat de Bartlett, que comprova la possibilitat que la matriu de correlacions siga una matriu indentitat, 
té un valor suficient (1184.4140) i és estadísticament significatiu (p < 0.00001) ; la matriu de correlació anti-
imatge (AIC, Anti-image Correlation) mostra en general valors baixos, la majoria pròxims a 0 ; l’índex 
d’adequació de la mostra KMO, de Kaiser - Meyer - Olkin, té un valor de 0.81710, considerat com a 
“meritori” (Bisquerra, 1989a : 297 ; Norušis, 1994 : 52-53) ; per últim, la majoria dels coeficients de la mesura 
d’adequació de la mostra MSA (Measures of Sampling Adequacy) tenen valors superiors a 0.8, i els que baixen 
d’aquest valor tenen valors superiors a 0.74, a excepció dels ítems DIF_ET10 i DIF_ET6 (que presenten uns 
valors de 0.69312 i 0.48064 respectivament). Aquests dos ítems són els referits a la història cultural i a 
l’emigració, i són els únics en què predomina la percepció d’una major vitalitat en el grup catalanoparlant. Per 
tant, es pot concloure que la matriu de dades és apropiada per a l’anàlisi factorial. 

439 Per tal de facilitar la interpretació dels gràfics dels factors cada variable va etiquetada amb el número 
d’ítem que li correspon en el test. Així, per exemple, l’etiqueta “3” del gràfic correspon a la variable DIF_E3, 
és a dir, la puntuació diferencial de l’ítem 3 del test (majoria / minoria), i l’etiqueta 20 correspon a la variable 
VAL_20 (català : vitalitat 20 / 30 anys). 
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gràfic 1 : gràfic de sedimentació de l’anàlisi de components 
principals del constructe de la vitalitat etnolingüística 
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(0.74685), “índex de natalitat” (0.74331), “proporció de població” (0.66296) i 
“endogàmia” (0.59676).440 Són quatre dels sis ítems referits al factor demogràfic en el 
Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística, per la qual cosa és evident que el primer factor, 
que explica el 25.5 % de la variància total del constructe, correspon a la dimensió 
demogràfica de la vitalitat etnolingüística. 

En el factor segon les variables DIF_ET17, DIF_ET8, DIF_ET12 i DIF_ET18 són 
les que presenten ponderacions factorials superiors a 0.5. Aquestes variables corresponen 

respectivament als ítems referits a “negocis” (0.70836), “estatus internacional de la 
llengua” (0.65424), “serveis oficials” (0.61134) i “religió (0.51005). També presenten 
ponderacions factorials elevades (encara que inferiors a 0.5) en aquest factor les variables 
DIF_ET16 i DIF_ET13, que corresponen als ítems “poder polític” (0.47690) i “assumptes 
econòmics” (0.46770). Llevat de la variable referida a l’estatus internacional de la llengua 
les altres cinc variables formen part del total de vuit variables referides a la dimensió 
teòrica del suport institucional en el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística. Per tant, 
aquest factor, que explica el 9 % de la variància total, s’ajusta bastant bé a la dimensió 
teòrica del suport institucional. 

Les variables DIF_ET11 i DIF_ET7 són les úniques amb càrregues factorials 
superiors a 0.5 en el tercer factor aïllat. Els ítems que hi corresponen (gràfic 3) són “riquesa 

                                                 
440 Entre parèntesis hi ha els valors de les càrregues factorials de cada variable en el factor. 
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gràfic 2 : representació dels factors 1r i 2n del constructe de la vitalitat etnolingüística 
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del grup” (0.79856) i “estatus de la llengua” (0.53780). La variable DIF_ET9, que 
correspon a l’ítem “estatus del grup”, també presenta un pes factorial important en aquesta 
dimensió (0.48811), encara que una mica inferior al valor convencional de 0.5. 

Aquestes tres variables són de les més representatius del factor estatus, que té un 
total de cinc ítems en el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística. Per tant aquesta tercera 
dimensió de la vitalitat etnolingüística correspon al factor estatuts, i explica el 6.9 % de la 
variància total del constructe. 

Per últim, les variables que presenten puntuacions factorials superiors a 0.5 en el 
quart factor són VL_22, PB_21 i VAL_20, que corresponen als ítems (gràfic 4) “català : 
futur de la llengua” (0.81713), “català : futur del grup” (0.75617) i “català : vitalitat 20 / 30 
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gràfic 3 : representació dels factors 1r i 3r del constructe de la vitalitat etnolingüística 
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gràfic 4 : representació dels factors 1r i 4t del constructe de la vitalitat etnolingüística 
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anys” (0.72475). Aquests tres ítems són tots els que corresponen a la dimensió de futur del 
valencià en el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística. Lògicament, “futur del valencià” és 
el nom que cal proposar per al quart factor aïllat, que representa el 6.4 % de la variància 
total. 

Com a conclusió d’aquesta anàlisi exploratòria, es pot afirmar que l’estructura 
factorial del constructe “percepció de la vitalitat etnolingüística”, que per primera vegada 
s’avalua en el domini lingüístic català, s’ajusta força bé a les previsions teòriques de Giles, 
Bourhis i Taylor (1977) i al nou factor anomenat “futur del valencià” en el context estudiat.  

6.7.2 Anàlisi dels resultats 

Farem una primera aproximació a la percepció de la vitalitat etnolingüística en els 
alumnes de la comarca de l’Alacantí a partir de l’anàlisi de les puntuacions diferencials i de 
les puntuacions directes per al conjunt de la mostra. En el gràfic 5 hi ha representats els 
valors de les mitjanes aritmètiques de les puntuacions diferencials per al conjunt de la 

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística
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gràfic 5 : percepció de la vitalitat etnolingüística de la totalitat de la mostra estudiada 
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mostra estudiada.441 Així mateix, en la taula 3 es pot consultar el valor exacte de les 
mitjanes aritmètiques de les puntuacions diferencials de cada variable i el valor de la 
probabilitat que les diferències obtingudes entre les puntuacions directes de cada parella de 
variables siga deguda a l’atzar.442 

El primer fenomen que s’observa 
és que els alumnes enquestats perceben, en 
conjunt, un predomini clar de la llengua 
castellana i del grup etnolingüístic castellà. 
Les puntuacions diferencials mostren que 
només en dos dels ítems del Qüestionari de 
Vitalitat Etnolingüística Subjectiva, els 
referits a l’emigració i a la història cultural, 
la mostra d’alumnes estudiada percep 
globalment un lleuger predomini del 
valencià o del grup etnolingüístic valencià. 
En la resta de variables, el predomini de la 
llengua i del grup castellans és aclapara-
dor. A més, totes les diferències que hi ha 
entre les puntuacions directes a cada 
parella d’ítems són estadísticament 
significatives, a excepció únicament de la 
variable referida a l’estatus de la llengua. 
La valoració de les puntuacions globals de 
cadascun dels factors (demografia, estatus 
i suport institucional), així com de la per-
cepció global de la vitalitat, mostren també 
el mateix predomini de la llengua castellana i del grup etnolingüístic castellà. 

Un segon aspecte a comentar és que, en conjunt, es pot valorar com a bastant 
realista la percepció que els alumnes tenen de la vitalitat etnolingüística, però més pel que 

                                                 
441 Cal recordar que les puntuacions de les variables referides a la confiança que el poble valencià i la 

llengua catalana al País Valencià tinguen un futur segur són directes (no diferencials). Per tant, el fet que en el 
gràfic presenten un perfil molt diferent respecte de la resta de les variables no té cap significació especial. 

442 L’anàlisi estadística completa (prova t de Student), que inclou també les mitjanes de les puntuacions 
directes i les desviacions estàndard, es pot consultar en la figura 4 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 

 Mitjana  t Significació 

Proporció de població    4.43 -4.90 p < 0.001 

Natalitat 4.51 -5.01 p < 0.001 

Majoria / minoria 4.56 -3.92 p < 0.001 

Immigració 4.00 -8.95 p < 0.001 

Endogàmia 4.58 -5.50 p < 0.001 

Emigració 5.76 8.30 p < 0.001 

Estatus llengua 4.86 -1.28 p = 2.02 

Estatus internacional llengua 2.89 -20.93 p < 0.001 

Estatus grup 4.74 -2.55 p = 0.011 

Història cultural 5.29 3.21 p = 0.02 

Riquesa grup 4.82 -2.40 p = 0.017 

Serveis oficials 3.44 -13.83 p < 0.001 

Assumptes econòmics 4.50 -5.56 p < 0.001 

Mitjans comunicació 3.64 -12.40 p < 0.001 

Educació 4.20 -8.05 p < 0.001 

Poder polític 4.34 -6.53 p < 0.001 

Negocis 3.70 -12.76 p < 0.001 

Religió 2.88 -16.95 p < 0.001 

Cultura 4.66 -3.80 p < 0.001 

Futur vitalitat 20 / 30 anys 4.26 -7.09 p < 0.001 

Català - futur grup 6.20 – – 

Català - futur llengua 6.03 – – 

TOTAL DEMOGRAFIA 4.64 -5.94 p < 0.001 

TOTAL ESTATUS 4.52 -7.99 p < 0.001 

TOTAL SUPORT INST. 3.92 -17.00 p < 0.001 

TOTAL VITALITAT 4.30 -12.82 p < 0.001 

taula 3 : mitjanes aritmètiques de les variables del 
qüestionari de vitalitat (puntuacions diferencials) i 
resultat de la prova t que compara les puntuacions 
directes de cada parella de variables. 
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fa al sentit de les diferències que pel que fa a la intensitat d’aquestes. Si es recorda 
l’avaluació de la vitalitat etnolingüística feta per Ros, Cano i Huici (1987 : 244),443 la 
llengua catalana i el grup etnolingüístic català del País Valencià es caracteritzaven per tenir 
una demografia mitjana, un estatus mitjà-baix i un suport institucional baix, cosa que en 
conjunt determinava que la vitalitat etnolingüística global de la llengua catalana fos 
mitjana-baixa al País Valencià. En el gràfic 5 es pot veure amb claredat que dels tres factors 
socioestructurals, és la demografia el que presenta un valor més acostat a l’equilibri, mentre 
que el valor del factor estatus és una mica inferior i el del suport institucional és clarament 
més baix. És evident que el sentit de les diferències coincideix amb l’apreciat teòricament 
per Ros, Cano i Huici. Si es tenen en compte, però, les matisacions fetes per Ferrando 
(1991 : 135),444 i el fet que la comarca de l’Alacantí es caracteritza per tenir la vitalitat 
etnolingüística més baixa del conjunt de les comarques catalanoparlants del País Valencià, 
es pot assenyalar que la intensitat de les diferències entre la vitalitat del valencià i del 
castellà que aprecien els alumnes de la mostra està molt atenuada respecte de la realitat 
objectiva, molt més desfavorable al valencià. 

L’anàlisi detallada dels valors dels factors socioestructurals permet comprendre 
millor aquestes diferències i comparar-les amb la percepció de la vitalitat etnolingüística 
descrita per Viladot (1993 : 105-112) per a la ciutat de Barcelona. En el factor demogràfic, 
els alumnes enquestats de l’Alacantí perceben que els castellanoparlants són majoria en el 
conjunt de la població i, a més, són majoria als llocs on resideixen. Tenen tendència a 
casar-se més entre ells mateixos, cosa que afavoreix la transmissió de la seua llengua i, a 
més, tenen un índex de natalitat més elevat. Per la seua intensitat, els factors clau de la 
demografia semblen ser la immigració i la emigració. La mobilitat del grup 
castellanoparlant es valora com a més elevada : immigren més, però també emigren més 
freqüentment. Aquesta darrera variable és l’única de la dimensió demogràfica que resulta 
favorable al grup catalanoparlant. La demografia, en el seu conjunt, és favorable al grup 
castellà. Si es comparen aquestes dades amb les de Viladot (1993), s’observa un panorama 
molt diferent. L’única coincidència és en el sentit de les variables referides a la immigració 
i a la emigració : a Barcelona la immigració és també favorable al grup castellanoparlant, 
mentre que la emigració és favorable al grup catalanoparlant. De tota manera la intensitat 
de les variables emigració i immigració és més favorable al grup catalanoparlant en la 
mostra barcelonina que no en la de l’Alacantí. 

                                                 
443 Supra, pàg. 361. 
444 Supra, pàg. 362. 
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En la dimensió socioestructural de l’estatus, la mostra enquestada observa un 
notable equilibri entre l’estatus de les dues llengües al País Valencià, però un notabilíssim 
desequilibri a favor del castellà en l’estatus internacional de les llengües. Aquest 
desequilibri coincideix amb la valoració de la mostra barcelonina, però l’estudi de Viladot 
mostra un clar predomini de la llengua catalana en el factor estatus a Catalunya. Pel que fa 
a l’estatus del grup i a la riquesa del grup, totes dues variables mostren uns valors 
notablement semblants, amb un predomini no massa accentuat del grup castellanoparlant. 
Aquests resultats es poden interpretar com a conseqüència de l’ús predominant del castellà 
per les classes acomodades urbanes. Per últim, hi ha una coincidència en la valoració més 
elevada de la història cultural del grup catalanoparlant tant a l’Alacantí com a Barcelona, 
encara que d’una intensitat molt més elevada en aquest darrer context. En definitiva, la 
valoració global del factor estatus és clarament favorable al grup castellanoparlant. 

Però és en la dimensió del suport institucional, la que depén més directament dels 
poders públics, on les diferències entre les percepcions de la vitalitat a Barcelona i a 
l’Alacantí es fan abismals. En totes les variables referides a aquesta dimensió hi ha un clar 
predomini de la llengua i del grup castellans, i en determinades variables, especialment els 
serveis oficials, els mitjans de comunicació i la religió, uns desequilibris totalment 
aclaparadors. El suport institucional és una dimensió més objectiva que no l’estatus, i més 
fàcil de valorar pels enquestats que la dimensió demogràfica. No és estrany, doncs, que 
l’autèntica intensitat de les diferències de vitalitat aparega en aquesta dimensió, que 
globalment presenta una valoració clarament més baixa que la resta. 

La dimensió del futur del valencià mostra valors que poden considerar-se com a 
contradictoris. D’una banda, s’observa com la mostra estudiada creu que, en general, el 
grup etnolingüístic valencià i la llengua catalana tenen un futur segur al País Valencià.445 
D’altra banda, s’observa com la puntuació diferencial sobre la vitalitat del grup 
etnolingüístic valencià és mitjana-baixa (x#= 4.26), i equivalent a la que posseeix actualment 

(x# = 4.30). Aquestes dades indiquen que la percepció que els alumnes enquestats tenen del 

futur de la vitalitat del grup etnolingüístic valencià és d’un clar estancament en la situació 
actual, la qual, com s’ha vist, no és precisament encoratjadora. Per tant, a diferència de la 
mostra barcelonina estudiada per Viladot, la valoració global de la vitalitat dels alumnes de 
la comarca de l’Alacantí és clarament favorable al grup etnolingüístic castellà, i la 

                                                 
445 Les puntuacions mitjanes són 6.2 i 6.03 respectivament. Aquestes puntuacions són directes (no 

diferencials), ja que aquestes dues preguntes només es formulen referides al grup valencià i la seua llengua. 
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projecció cap al futur indica que la percepció dels enquestats és que aquesta situació no 
millorarà. 

 

Lloc de residència

Alacant

Mutxamel

Xixona

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Lloc de Residència
Proporció població

Natalitat
Majoria / minoria

Immigració
Endogàmia
Emigració

Estatus llengua
Estatus inter. lleng

Estatus grup
Història cultural

Riquesa grup
Serveis oficials

Assumptes econòmics
Mitjans comunicació

Educació
Poder polític

Negocis
Religió
Cultura

Futur vit. 20 / 30 a
Cat. - futur grup

Cat. - futur llengua
TOTAL DEMOGRAFIA

TOTAL ESTATUS
TOTAL SUPORT INST.

TOTAL VITALITAT
8.07.06.05.04.03.02.0

 
gràfic 6 : relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i el lloc de residència 
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6.7.2.1 Relacions entre la vitalitat etnolingüística i la localitat de residència 

Com s’ha vist 
en el capítol sobre la 
situació 
demolingüística de 
les poblacions de la 
comarca de 
l’Alacantí,446 hi ha 
uns índexs força 
diferents de 
transmissió 
lingüística i de 
coneixement de la 
llengua catalana en 
les diferents localitats 
on s’ha centrat 
l’estudi. Lògicament, 
una situació diferent 
pel que fa al 
coneixement de la 
llengua catalana pot 
implicar una vitalitat etnolingüística diferent i, per tant, una percepció diferent d’aquesta 
vitalitat (Harwood & aa., 1994 : 181). Per això convé començar l’anàlisi de les relacions 
entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i les altres variables de l’estudi comprovant 
les diferències en la percepció de la vitalitat segons les localitats de residència dels enques-
tats ja que, de comprovar-se aquest lligam, la localitat seria una variable que intervindria en 
les relacions entre la percepció vitalitat i altres variables de la investigació, cosa que 
obligaria a controlar la seua intervenció en la resta d’anàlisis. 

En el gràfic 6 hi ha representades les mitjanes aritmètiques de les puntuacions 
diferencials de cada localitat en cadascuna de les variables del Qüestionari de Vitalitat 
Etnolingüística Subjectiva, i en la taula 4 s’ofereixen els valors exactes de les mitjanes, els 
resultats de les anàlisis de variància i la comparació entre els grups formats per les 

                                                 
446 Supra, apartat 2, pàgs. 33 i ss. 

 Mitjanes Valor Significació Grups diferents 
 Alacant  Mutxamel Xixona F F (p < 0.05) 

Proporció de població    4.0706 4.0465 4.7928 4.6490 0.0108 A–X ; M–X 

Natalitat 4.1833 4.3151 4.7868 3.7486 0.0254 A–X 

Majoria / minoria 4.1311 4.1576 5.1029 9.3222 0.0001 A–X ; M–X 

Immigració 3.7902 3.8363 4.1939 1.4006 0.2492 – 

Endogàmia 4.3603 4.6042 4.7557 2.5072 0.0844 – 

Emigració 5.7000 5.7035 5.7445 0.0246 0.9757 – 

Estatus llengua 4.0936 4.6869 5.3468 12.4563 0.0000 A–X 

Estatus internacional llengua 2.4460 3.0494 3.0434 3.2699 0.0403 – 

Estatus grup 4.2735 4.6052 5.0537 5.1915 0.0064 A–X 

Història cultural 5.3810 5.1012 5.3822 0.8332 0.4364 – 

Riquesa grup 4.6545 4.7942 4.9980 1.7989 0.1685 – 

Serveis oficials 3.1353 3.3471 3.6230 1.6390 0.1971 – 

Assumptes econòmics 4.2128 4.1930 4.8747 6.8504 0.0014 A–X ; M–X 

Mitjans comunicació 3.1451 3.8120 3.9241 4.5315 0.0120 A–X 

Educació 3.6635 4.0570 4.5701 7.5010 0.0007 A–X 

Poder polític 4.3172 4.1465 4.5340 1.2226 0.2970 – 

Negocis 3.2382 4.0483 3.8193 4.2506 0.0157 A–M 

Religió 3.0833 2.5186 2.9825 1.4061 0.2478 – 

Cultura 4.5153 4.3593 4.9247 3.7282 0.0260 M–X 

Futur vitalitat 20 / 30 anys 4.3073 4.0529 4.3842 0.7554 0.4713 – 

Català - futur grup 5.9559 6.1477 6.4017 0.6320 0.5327 – 

Català - futur llengua 5.9420 6.1163 5.9029 0.1041 0.9012 – 

TOTAL DEMOGRAFIA 4.4002 4.4169 4.8853 7.6500 0.0007 A–X ; M–X 

TOTAL ESTATUS 4.1851 4.4229 4.7663 8.9665 0.0002 A–X 

TOTAL SUPORT INST. 3.6709 3.8102 4.1492 5.2752 0.0060 A–X 

TOTAL VITALITAT 3.9859 4.1332 4.5530 11.1166 0.0000 A–X ; M–X 

taula 4 : mitjanes aritmètiques de la vitalitat etnolingüística segons les 
localitats de residència i comparació entre les mitjanes (anàlisi de variància) 
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poblacions d’Alacant, Mutxamel i Xixona (prova de Scheffé).447 En el gràfic 6 s’observa 
que en les tres poblacions estudiades de la comarca hi ha unes tendències semblants en el 
sentit de les diferències de vitalitat estimades, però que la intensitat d’aquestes diferències 
de vitalitat és desigual. En la majoria de variables sembla que les diferències d’intensitat en 
la percepció de la vitalitat està relacionada amb la vitalitat etnolingüística objectiva de cada 
localitat : en general s’observa que la percepció de la vitalitat etnolingüística és clarament 
més favorable a Xixona, mentre que entre Mutxamel i Alacant les diferències no són tan 
notables.  

Mentre que els alumnes enquestats a Xixona tenen una percepció de la vitalitat 
etnolingüística global que s’aproxima a l’equilibri –encara que predominen la llengua i el 
grup castellans–, els alumnes de les altres dues poblacions perceben un predomini cla-
rament superior de la llengua i el grup castellans, de manera que la seua valoració de la 
vitalitat de la llengua i del grup valencians caldria qualificar-la com a mitjana-baixa. 

Una anàlisi més acurada amb l’ajuda de les dades de la taula 4 permet confirmar 
aquesta interpretació. Hi ha diferències estadísticament significatives tant en la percepció 
global de la vitalitat etnolingüística actual com en la percepció de cadascuna de les 
dimensions –demografia, estatus i suport institucional– que en formen part. La percepció 
més elevada de la vitalitat del grup valencià i de la seua llengua es correspon en tots els 
casos a la ciutat de Xixona, mentre que Mutxamel presenta mitjanes intermèdies, però més 
acostades a les de la ciutat d’Alacant. Les diferències entre grups a posteriori confirmen 
que hi ha diferències estadísticament significatives entre Xixona i Alacant en la vitalitat 
total i en cadascuna de les dimensions de la vitalitat, i entre Xixona i Mutxamel en la 
demografia i en la percepció total de la vitalitat. En el factor referit al futur de la llengua 
catalana, en canvi, si bé s’aprecien diferències entre les mitjanes de la percepció de la 
vitalitat no és segur que aquestes diferències no siguen degudes a l’atzar. 

L’examen de cadascuna de les dimensions de la percepció de la vitalitat permet 
observar algun fenomen interessant. En el factor demogràfic es comprova l’existència de 
diferències significatives en tres de les variables : la proporció de població, la natalitat i el 

                                                 
447 Es pot consultar l’anàlisi estadística completa en la figura 5 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. La 

variable DIF_ET2 (natalitat) presenta una lleu desviació del supòsit d’homogeneïtat de les variàncies. S’ha de 
tenir present, però, que les proves d’una sola variable depenent (com ara l’anàlisi de la variància d’un factor) 
són molt resistents a la violació dels supòsits de normalitat i homogeneïtat de les variàncies. L’única excepció 
és quan les mostres són molt petites (menors de 10) i desiguals (una mostra més de 4 vegades major que 
l’altra), que no és el cas d’aquesta anàlisi (Bisquerra, 1989a : 31-32). Per tant, s’ha decidit mantenir els 
resultats de la prova d’anàlisi de la variància. 
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fet que els grups siguen majoria o minoria en els llocs on viuen. Les puntuacions de Xixona 
són sempre més elevades –és a dir, reflecteixen una percepció de la vitalitat una mica més 
equilibrada–, i les d’Alacant i Mutxamel són més semblants, especialment en les variables 
referides a la proporció de població i la majoria o minoria dels grups. En altres paraules, els 
alumnes enquestats d’Alacant i de Mutxamel perceben d’una manera molt semblant que els 
castellanoparlants són majoria en el conjunt de la població i, a més, són majoria als llocs on 
resideixen. Si es té en compte que l’anàlisi demolingüística d’Alacant i de Mutxamel 
presenta unes realitats bastant diferents en aquestes dues localitats, es pot deduir que 
l’avaluació de la vitalitat que fan els estudiants de Mutxamel és comparativament més 
pessimista del que permetria preveure la situació actual de la seua població, sobretot si es 
compara amb la realitat d’Alacant, encara que cal admetre que aquesta situació és 
certament conflictiva. 

En la dimensió de l’estatus, hi ha diferències estadísticament significatives entre les 
diferents localitats en les variables referides a l’estatus de la llengua, a l’estatus del grup –
amb diferències significatives entre els grups d’Alacant i de Xixona– i a l’estatus 
internacional de la llengua, i hi ha una visió més semblant en la història cultural –que és un 
dels pocs ítems on hi ha una percepció de la vitalitat favorable al grup etnolingüístic 
valencià–, i en la riquesa del grup.  

Per últim, en el suport institucional hi ha diferències estadísticament significatives 
en la majoria de les variables : assumptes econòmics, mitjans de comunicació, educació, 
negocis i cultura. En la variable educació hi ha unes diferències que es corresponen 
objectivament amb la realitat local de la implantació dels programes educatius bilingües. 
En les variables referides als assumptes econòmics i als negocis hi ha diferències que 
mereixen un comentari. El grup de Mutxamel té una visió molt semblant al d’Alacant en la 
percepció de la presència dels grups etnolingüístics en els assumptes econòmics i de 
negocis al País Valencià, significativament diferent de la percepció del grup de Xixona. Per 
contra, el grup de Mutxamel té una percepció semblant –una mica superior, fins i tot– a la 
del grup de Xixona de la presència de la llengua catalana en el món empresarial, que fa que 
es diferencie significativament del grup d’Alacant. Aquesta darrera variable pot interpretar-
se com referida a la presència de la llengua catalana en la vida econòmica, i podria reflectir 
la realitat més propera i coneguda pels alumnes, mentre que la primera variable fa 
referència al control de l’economia pels grups etnolingüístics, aspecte aquest més subjectiu 
que explicaria la visió pessimista del grup de Mutxamel. Una altra variable que presenta 
uns resultats una mica sorprenents és la referida als mitjans de comunicació, ja que a 
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Alacant hi ha una visió molt més desfavorable per a la llengua catalana que a les altres 
poblacions, mentre que la realitat és que l’oferta de mitjans de comunicació és molt 
semblant a totes les poblacions de la comarca. Per últim, la representació dels grups 
etnolingüístics en la vida cultural mostra diferències importants, sobretot entre Mutxamel i 
Xixona, que és possible que reflectesquen diferències reals en els usos lingüístics de 
l’oferta cultural local. En tot cas, res no justifica que a Mutxamel tinguen una visió més 
negativa de la vitalitat del valencià que a Alacant en aquesta variable.  

Aquest darrer resultat i d’altres suara comentats (assumptes econòmics, proporció 
de població, majoria o minoria de la població, etc.) fan pensar en la possibilitat que a 
Mutxamel hi haja una visió més pessimista del que hauria de ser normal en algunes 
variables, fenomen que podria ser resultat d’una situació de competència més acusada entre 
els grups etnolingüístics. En algun dels estudis ressenyats més amunt (Bourhis & Sachdev, 
1984), l’existència d’un equilibri entre els grups –i per tant d’una major competència 
social– implicava una percepció distorsionada de la vitalitat etnolingüística.448 L’anàlisi de 
la percepció de la vitalitat entre els diferents grups etnolingüístics per a cadascuna de les 
localitats de l’estudi potser que il·lumine aquesta qüestió. 

6.7.2.2 Relacions entre la vitalitat etnolingüística i la primera llengua  

En els estudis sobre la vitalitat etnolingüística en relació als grups etnolingüístics, la 
primera llengua és el factor principal d’adscripció dels individus als diferents grups. Així 
s’esdevé en la majoria dels estudis que s’han esmentat. En alguns dels treballs ressenyats, 
com ara el de Giles i Johnson (1987) o la replica d’aquest treball realitzada per Viladot 
(1992a, 1992b, 1993a, 1993b ; Viladot &. Siguan, 1992 ; Giles & Viladot, 1994), es 
classificaven els individus en els grups etnolingüístics tenint en compte no només la 
primera llengua, sinó també l’autoidentificació prioritària com a membres d’un o de l’altre 
grup etnolingüístic en una situació de competència.449 S’ha de tenir present, però, que 
aquestes investigacions tenien per finalitat la comprovació empírica de les previsions de la 
Teoria de la Identitat Etnolingüística. 

D’altra banda, s’ha comprovat en la mostra de l’Alacantí450 que la identificació amb 
un o altre grup etnolingüístic és gradual, i que els alumnes de primera llengua catalana o 
                                                 

448 Supra, pàg. 353. 
449 Supra, pàgs. 337 i 365. 
450 Supra, apartat 3.6, pàgs. 132 i ss. 
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bilingües tenen tendència a autoconsiderar-se igualment com a valencians que com a 
espanyols. Els estudis de Viladot també han posat de manifest451 que els subjectes no es 
refereixen a la mateixa cosa quan parlen de la seua identitat com a catalans –que és un 
concepte relacionat amb la identitat personal i, per tant, una autodescripció en termes 
d’atributs personals–, que quan parlen de la seua identitat com a espanyols –que es 
relaciona amb la identitat social, és a dir, amb la identitat derivada de la pertinença a un 
grup (Viladot, 1992b : 128 ; 1993a : 80-89). 

Com a conseqüència d’aquestes conclusions, i d’acord amb les variables que han 
configurat fins ara el treball, el més adequat és estudiar les relacions entre la percepció de la 
vitalitat i la primera llengua. Aquesta variable servirà, doncs, per a configurar els grups 
etnolingüístics en la present investigació. Com que, a més, s’ha comprovat la relació que hi 
ha entre la localitat de residència i la percepció de la vitalitat, caldrà realitzar en primer lloc 
una anàlisi de la relació entre l’avaluació subjectiva de la vitalitat etnolingüística i els grups 
etnolingüístics segons la primera llengua (grup valencià, grup castellà i grup bilingüe), i 
posteriorment controlar la influència de la localitat de residència tornant a realitzar les 
anàlisis per a cadascuna de les poblacions. S’haurà de tenir en compte, però, que aquesta 
darrera decisió influeix en les possibilitats d’anàlisi de les dades, ja que mentre que a 
Xixona hi ha una situació d’equilibri entre els grups castellanoparlant, catalanoparlant i 
bilingüe, a Mutxamel i a Alacant hi ha un desequilibri clar en contra del grup 
catalanoparlant, cosa que limita les possibilitats de realitzar comparacions entre els 
grups.452 

                                                 
451 Supra, pàg. 366. 
452 Cal recordar les dades de la mostra amb què s’ha treballat. Si no es tenen en compte els alumnes amb 

una primera llengua diferent, a Xixona hi ha un 38.4 % de castellanoparlants, un 30.2 % de bilingües i un 31.4 
% de catalanoparlants ; a Mutxamel hi ha un 65.2 % de castellanoparlants, un 19.6 % de bilingües i un 15.2% 
de catalanoparlants ; i a Alacant hi ha un 58.8% de castellanoparlants, un 33.3% de bilingües i un 7.8 % de 
catalanoparlants. 
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En el gràfic 7 hi ha representades les puntuacions de l’avaluació subjectiva de la 
vitalitat etnolingüística segons la primera llengua per al total de la mostra, i en la taula 5 

s’ofereixen els valors exactes de les mitjanes, els resultats de les anàlisis de variància i la 
comparació entre els grups formats pels alumnes de primera llengua catalana, bilingües 
precoços i de primera llengua castellana (prova de Scheffé). Una primera ullada permet 
apreciar uns perfils de percepció de la vitalitat força semblants en la dimensió del suport 
institucional, ja que les línies de tots els grups se superposen a la majoria de les variables i 
les úniques divergències apreciables s’observen en les variables referides a l’educació i, 
sobretot, a la cultura. Per contra, són evidents les diferències entre els grups en algunes de 
les variables de les dimensions demogràfica i d’estatus, així com en l’avaluació de la 
vitalitat futura del grup etnolingüístic valencià i de la seua llengua.  

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Primera Llengua
Proporció població

Natalitat
Majoria / minoria

Immigració
Endogàmia
Emigració

Estatus llengua
Estatus inter. lleng

Estatus grup
Història cultural

Riquesa grup
Serveis oficial

Assumptes econòmics
Mitjans comunicació

Educació
Poder polític

Negocis
Religió
Cultura

Futur vit. 20 / 30 a
Cat - futur grup

Cat - futur llengua
TOTAL DEMOGRAFAFIA

TOTAL ESTATUS
TOTAL SUPORT INST.

TOTAL VITALITAT
8.07.06.05.04.03.02.0

Primera llengua

Castellà

Català i castellà

Català

 
gràfic 7 : relació entre la vitalitat etnolingüística i la primera llengua per al total de la mostra 
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En general, tots els grups perceben en la majoria de les variables, i també en les 
puntuacions totals de la vitalitat etnolingüística i de cadascuna de les dimensions de de-
mografia, estatus i su-
port institucional, la 
major vitalitat de la 
llengua i del grup et-
nolingüístic castellans, 
però també s’observa 
que en algunes varia-
bles hi ha divergències 
en l’avaluació de la 
vitalitat que afavorei-
xen el grup propi : el 
grup etnolingüístic va-
lencià és el que dóna a 
gairebé totes les vari-
ables unes puntuaci-
ons més decantades 
cap a l’equilibri entre 
els grups, i en algunes 
variables (estatus de la 
llengua, estatus del 
grup, cultura) l’únic 
que percep que el seu 
grup etnolingüístic predomina sobre l’altre grup ; pel contrari, el grup etnolingüístic 
castellà és el que en la majoria de les variables opina que el seu propi grup té un predomini 
més intens.  

Les avaluacions del grup bilingüe són intermèdies entre els altres dos grups etno-
lingüístics en algunes variables (estatus de la llengua, educació, cultura, força del grup 
valencià en els propers 20 o 30 anys), però en algunes té una percepció molt semblant a la 
del grup castellà (natalitat, emigració, estatus del grup), i en algunes altres s’assembla més 
al grup etnolingüístic valencià (proporció de població, majoria o minoria, endogàmia o his-
tòria cultural). 

 Mitjanes Valor Significació Grups diferents 
 Català Bilingüe Castellà F F (p < 0.05) 

Proporció de població    4.6981 4.7582 4.1117 3.5485  0.0307 – 

Natalitat 4.7831 4.4668 4.4202 1.0303  0.3589 – 

Majoria / minoria 4.8288 4.8142 4.2987 2.7079  0.0693 – 

Immigració 4.1801 3.8116 3.9847 0.6448  0.5259 – 

Endogàmia 4.7776 4.6705 4.4129 2.0560  0.1308 – 

Emigració 6.0638 5.7809 5.6180 1.7356  0.1791 – 

Estatus llengua 5.5769 4.7891 4.6082 5.6868  0.0040 Cas. – Cat. 

Estatus internacional llengua 3.0700 2.6386 2.9668 1.3313  0.2666 – 

Estatus grup 5.1594 4.5898 4.6196 2.3274  0.1003 – 

Història cultural 5.6056 5.5139 5.0168 4.4319  0.0132 Cas. – Cat. 

Riquesa grup 4.9581 4.8682 4.7510 0.5809  0.5604 – 

Serveis oficials 3.7356 3.4127 3.3505 0.8583  0.4255 – 

Assumptes econòmics 4.4713 4.6382 4.4463 0.4293  0.6516 – 

Mitjans comunicació 3.8512 3.7699 3.4986 0.9961  0.3712 – 

Educació 4.4628 4.2329 4.0644 1.1693  0.3128 – 

Poder polític 4.4200 4.4684 4.2438 0.5113  0.6006 – 

Negocis 3.8975 3.4655 3.7531 1.1772  0.3104 – 

Religió 2.8206 3.0727 2.7663 0.5496  0.5781 – 

Cultura 5.1031 4.6115 4.4914 3.4912  0.0325 Cas. – Cat. 

Futur vitalitat 20 / 30 anys 4.8594 4.3691 3.9489 6.3363  0.0022 Cas. – Cat. 

Català - futur grup 7.0838 6.7082 5.5852 8.3741  0.0003 Cas. – Bil ;  Cas. 
– Cat. 

Català - futur llengua 6.6687 5.9827 5.8160 1.6728  0.1905 – 

TOTAL DEMOGRAFIA 4.8806 4.7654 4.4561 4.7100  0.0101 Cas. – Cat. 

TOTAL ESTATUS 4.8540 4.5165 4.3892 4.5708  0.0116 Cas. – Cat. 

TOTAL SUPORT INST. 4.0876 3.9648 3.8283 1.3356  0.2657 – 

TOTAL VITALITAT 4.5223 4.3708 4.1619 3.6797  0.0273 Cas. – Cat. 

taula 5 : mitjanes aritmètiques de la vitalitat etnolingüística segons la primera 
llengua i comparació entre les mitjanes (anàlisi de variància) 
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Quant a les puntuacions globals, en les dimensions de demografia i d’estatus 
s’observen diferències entre els grups, encara que d’una intensitat moderada. En totes dues 
dimensions el grup etnolingüístic valencià percep una vitalitat etnolingüística favorable al 
castellà però molt propera a l’equilibri, mentre que el grup castellà, sense allunyar-se massa 
de la percepció del grup valencià, presenta unes puntuacions més desequilibrades a favor 
del propi grup. En la dimensió del suport institucional, que com s’ha vist és segurament la 
més important de la vitalitat,453 tots els grups tenen una visió molt més coincident i molt 
més desequilibrada a favor de la vitalitat de la llengua i del grup castellans. En la dimensió 
del futur de la llengua, la puntuació diferencial de la variable que estima la força dels grups 
etnolingüístics dins de 20 o 30 anys té valors molt divergents : el grup valencià creu que en 
el futur millorarà la seua vitalitat actual (x# = 4.5223) i s’arribarà a una situació d’equilibri 

(x# = 4.8594) ; el grup castellà opina que en el futur millorarà la seua vitalitat actual 

(x# = 4.1619) i augmentarà la seua posició de predomini (x# = 3.9489), i el grup bilingüe 

considera que la situació futura dels grups etnolingüístics (x# = 4.3691) serà molt semblant a 

l’actual (x# = 4.3708). 

L’anàlisi estadística confirma l’existència de diferències significatives en les 
variables proporció de població –de la dimensió demogràfica–, estatus de la llengua i 
història cultural –de la dimensió de l’estatus–, cultura –de la dimensió del suport 
institucional–, futur de la vitalitat dins de 20 o 30 anys i futur del grup valencià –de la 
dimensió del futur del valencià. També confirmen l’existència de diferències significatives 
en les puntuacions globals dels factors demografia i estatus, així com del total de la 
percepció de la vitalitat etnolingüística. En general les diferències es donen entre els dos 
grups etnolingüístics principals : el grup de primera llengua catalana i el de primera llengua 
castellana.454 

                                                 
453 Supra, pàg. 329. 
454 A més de les dades de la taula 5, es pot consultar l’anàlisi estadística (anàlisi de la variància) i els 

estadístics descriptius en la figura 6 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
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El gràfic 8 representa la percepció de la vitalitat etnolingüística pels grups de 
primera llengua catalana, bilingüe i de primera llengua castellana de la ciutat de Xixona. El 

gràfic posa de manifest les semblances en la percepció de la vitalitat entre els tres grups 
etnolingüístics : en la majoria de les variables les línies són molt properes o fins i tot se 
superposen, i en les variables que arrepleguen les puntuacions totals de les dimensions 
demogràfica, d’estatus, de suport institucional i de percepció global de la vitalitat actual es 
podria dir que hi ha una percepció gairebé idèntica de la vitalitat. Una anàlisi més detallada 
només mostra petites divergències d’opinió entre els grups en algunes de les variables : la 
proporció de població, l’emigració, l’estatus de la llengua, la història cultural, l’educació o 
els negocis. Tanmateix, l’anàlisi estadística demostra que únicament en el cas de la història 
cultural es pot tenir la seguretat (F2,83 = 3.3055, p = 0.0416) que aquestes divergències no 
són degudes a l’atzar, i que hi ha diferències significatives al nivell 0.05 entre els grups de 
primera llengua castellana i de primera llengua catalana.455 

                                                 
455 Es poden consultar els resultats de les anàlisis estadístiques (anàlisi de la variància) i els valors dels 

estadístics descriptius en la figura 7 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Primera Llengua (Xixona)
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Riquesa grup
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Mitjans comunicació

Educació
Poder polític

Negocis
Religió
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Català i castellà

Català

 
gràfic 8 : relació entre la vitalitat etnolingüística i la primera llengua per als alumnes de Xixona 
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On sí que s’aprecien diferències molt clares és en la percepció de la vitalitat futura 
dels grups etnolingüístics, sobretot en la puntuació directa de la variable que mesura la 
confiança que el poble valencià tinga un futur segur. Les diferències que hi ha en aquesta 
variable són estadísticament significatives (F2,83 = 4.5525, p = 0.0133), amb diferències 
significatives al nivell 0.05 entre el grup de primera llengua castellana i el grup de primera 
llengua catalana. Si es compara la vitalitat actual percebuda pels grups i l’estimació de la 
força i la vitalitat dels grups dins de 20 o 30 anys, hi ha també divergències interessants. El 
grup valencià creu que en el futur millorarà la vitalitat del grup propi, mentre que els altres 
dos grups aprecien que serà el grup castellanoparlant el que millorarà la vitalitat respecte de 
l’actual.456 

En conclusió, les dades expressen el fet que en un context com el de la ciutat de 
Xixona, on hi ha un cert equilibri en la vitalitat etnolingüística, es dóna un alt grau de 
consens en la percepció d’aquesta vitalitat. A més, l’avaluació que fan els subjectes 
enquestats d’aquesta vitalitat és bastant realista, i només en alguns dels factors més 
subjectius, com ara la història cultural o la confiança en el futur del poble valencià, hi ha 
una valoració divergent en els diferents grups etnolingüístics que, en tot cas, s’equilibra en 
les puntuacions totals de la vitalitat actual i de les diferents dimensions que en formen part. 

En el gràfic 9 es poden comprovar les diferències en la percepció de la vitalitat 
etnolingüística entre els diferents grups etnolingüístics que hi ha a Mutxamel. En general 
s’observa que l’avaluació que fa el grup de primera llengua catalana és clarament divergent 
de la que fa el grup castellanoparlant en competència, mentre que els alumnes que 
s’autodeclaren com a bilingües tenen una percepció intermèdia que s’aproxima més 
vegades a la del grup de primera llengua castellana que no a la del grup de primera llengua 
catalana. Cal tenir molt present, però, les observacions que s’han fet anteriorment en el 
sentit que hi ha un fort desequilibri entre el grup de primera llengua castellana i els grups 
bilingüe i de primera llengua catalana, força més reduïts. Per tant, les diferències que 
s’observen en el gràfic poden estar motivades en part per aquest fenomen. De fet, les 
proves estadístiques d’anàlisi de dades només permeten confirmar l’existència de 
diferències estadísticament significatives entre els grups etnolingüístics valencià i castellà 
en les variables endogàmia (F2,39 = 4.4235, p = 0.0186) i estatus de la llengua 

                                                 
456 Les puntuacions mitjanes de la vitalitat actual a Xixona són 4.6333 per al grup valencià, 4.5553 per al 

grup bilingüe i 4.4893 per al grup castellà ; la predicció de la vitalitat futura presenta les mitjanes següents : 
4.8676 per al grup valencià, 4.3683 per al grup bilingüe i 4.0129 per al grup castellà. 
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(F2,39 = 4.3943, p = 0.0190), malgrat que en el gràfic 9 s’aprecien diferències entre els 
grups d’intensitat important en algunes altres variables.457  

Així, l’anàlisi d’aquest gràfic mostra valors divergents i clarament més elevats en 
les puntuacions diferencials per al grup etnolingüístic valencià no sols en les variables 
citades anteriorment, sinó també en la puntuació global d’estatus i en diverses variables 
demogràfiques (proporció de població i majoria o minoria) i d’estatus (estatus grup, 
història cultural i riquesa del grup). D’igual manera, també s’observen puntuacions 
divergents de signe divers (de vegades positiu i d’altres negatiu) en algunes variables de la 
dimensió del suport institucional (serveis oficials, assumptes econòmics, educació, poder 
polític, negocis i cultura).  

                                                 
457 Ja s’ha comentat la dificultat de demostrar l’existència de diferències estadísticament significatives amb 

grups molt desequilibrats. En aquest cas s’ha realitzat l’anàlisi de dades comparant el grups valencià, castellà i 
bilingüe mitjançant una prova d’anàlisi de la variància d’un factor. Si es comparen només els grups de primera 
llengua catalana i de primera llengua castellana mitjançant la prova t de Student, es demostraria també 
l’existència de diferències estadísticament significatives per a la variable vitalitat futura dins de 20 – 30 anys 
(p = 0.043) i en el total de la dimensió d’estatus (p = 0.028). Es poden consultar els resultats de les diferents 
anàlisis estadístiques i els estadístics descriptius en la figura 8 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Primera Llengua (Mutxamel)
Proporció població
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Emigració

Estatus llengua
Estatus inter. lleng

Estatus grup
Història cultural

Riquesa grup
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Cat - futur llengua
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Primera llengua
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Català i castellà

Català

 
gràfic 9 : relació entre la vitalitat etnolingüística i la primera llengua per als alumnes de Mutxamel 
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En la dimensió del futur de la varietat lingüística valenciana, les puntuacions del 
grup valencià són sempre molt diferenciades en sentit positiu per a la vitalitat futura de la 
llengua i el grup propis. És especialment interessant la projecció respecte de la vitalitat 
futura dels grups etnolingüístics. El grup valencià prediu un augment important de la 
vitalitat del grup propi, que passarà a ser predominant, mentre que els altres dos grups, que 
coincideixen a fer una avaluació actual del predomini lingüístic més decantada cap a la 
llengua majoritària, també coincideixen a predir que en el futur el predomini de la llengua i 
del grup castellans serà encara més accentuat.458 En resum, les dades semblen indicar una 
major divergència en la percepció de la vitalitat etnolingüística a Mutxamel que no a 
Xixona, ja que hi ha unes puntuacions mitjanes clarament diferenciades en molts dels 
ítems, però la dimensió reduïda dels grups etnolingüístics valencià i bilingüe impedeix 
demostrar l’existència de diferències estadísticament significatives en moltes d’aquestes 
variables. Sembla tractar-se, doncs, del perfil de percepció de la vitalitat que Harwood i aa. 
(1994 : 172-173)459 denominen percepció distorsionada a favor de la vitalitat del propi 
grup, especialment pel que fa al grup de primera llengua catalana. 

En el gràfic 10 hi ha les puntuacions mitjanes de la percepció de la vitalitat 
etnolingüística per als subjectes que resideixen a la ciutat d’Alacant. Com sempre, tots els 
grups avaluen globalment que la llengua i el grup etnolingüístic castellans tenen una 
vitalitat més elevada. Criden, però, l’atenció les puntuacions del grup etnolingüístic 
valencià. En moltes de les variables les puntuacions d’aquest grup són les que indiquen una 
percepció més acusada del predomini del grup etnolingüístic castellà, al contrari del que 
ocorre a les ciutats de Mutxamel i Xixona.  

                                                 
458 Les puntuacions mitjanes de la vitalitat actual a Mutxamel són 4.6588 per al grup valencià, 4.1335 per al 

grup bilingüe i 4.0768 per al grup castellà ; la predicció de la vitalitat futura presenta les mitjanes següents : 
5.3917 per al grup valencià, 3.8444 per al grup bilingüe i 3.8330 per al grup castellà. 

459 Supra, pàg. 334. 
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Així, s’observa aquest fenomen en algunes de les variables demogràfiques 
(proporció de població i majoria o minoria), d’estatus (molt acusadament en la variable 
història cultural), de suport institucional (mitjans de comunicació, educació, poder polític i 
cultura) i, en menor mesura, en el futur del grup valencià (futur de la vitalitat dins de 20 o 
30 anys). En canvi, les puntuacions globals de la vitalitat i de les diferents dimensions de 
demografia, estatus i suport institucional no presenten diferències importants, encara que 
les mitjanes més baixes són sempre les del grup etnolingüístic valencià. Sembla haver-hi, 
per tant, una avaluació divergent de la vitalitat en el grup minoritari, en contra del propi 
grup i a favor del grup dominant. El fenomen és encara més destacat perquè no afecta al 
grup bilingüe, que presenta normalment puntuacions més favorables a l’equilibri 
lingüístic.460 Per tant, aquest cas sembla que correspon al perfil de valoració de la vitalitat 

                                                 
460 L’anàlisi estadística no permet confirmar aquestes diferències, segurament per causa de la dimensió 

reduïda del grup etnolingüístic valencià (n = 4). L’anàlisi de la variància només mostra diferències 
significatives per a la variable referida a la història cultural, però no es dóna el supòsit de l’homogeneïtat de les 
variàncies. Com que no s’ha trobat cap transformació matemàtica que permeta demostrar aquest supòsit, s’ha 
recorregut a l’estadística no paramètrica, però la prova K de Kruskal-Wallis no permet descartar la hipòtesi 
nul·la que les diferències trobades siguen degudes a l’atzar. Es pot consultar l’anàlisi estadística i els 
estadístics descriptius en la figura 9 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
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gràfic 10 : relació entre la vitalitat etnolingüística i la primera llengua per als alumnes d’Alacant 
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anomenat percepció distorsionada a favor de la vitalitat de l’altre grup (Harwood & aa, 
1994 : 173-174).461 

El grup bilingüe és l’únic que creu que la vitalitat futura de la varietat lingüística 
valenciana millorarà respecte de la vitalitat actual. Mentre que pel que fa a la vitalitat actual 
hi ha una valoració semblant dels grups bilingüe i castellà, i una valoració una mica més 
pessimista del grup valencià, la predicció de la valoració futura que fan els grups valencià i 
castellà és molt semblant, i expressa un clar estancament de la situació actual, molt més 
favorable al grup i a la llengua majoritaris. Per contra, el grup bilingüe es queda sol quan 
valora que en el futur hi haurà una tendència a equilibrar la situació dels grups 
etnolingüístics.462 

El resultats obtinguts en analitzar la percepció de la vitalitat etnolingüística en 
relació a la primera llengua i a les localitats de residència mostren  un fenomen interessant, 
però cal prendre’ls amb precaució perquè les característiques de la mostra, amb grups molt 
desequilibrats en algunes localitats, no permeten demostrar en alguns casos que les 
diferències no siguen degudes a l’atzar. En síntesi, els resultats de les poblacions de 
Xixona, Mutxamel i Alacant manifesten que els contextos on hi ha un cert equilibri en la 
vitalitat etnolingüística –com és el cas de Xixona–, hi ha una percepció de la vitalitat 
bastant realista i, sobretot, un consens important entre els diferent grups etnolingüístics en 
la valoració de la vitalitat actual dels grups. Aquest consens només es trenca en la valoració 
futura de la vitalitat dels grups etnolingüístics, ja que els membres de cada grup valoren que 
millorarà la situació actual del grup propi. Cal destacar que en la valoració futura del la 
vitalitat, l’opinió del grup bilingüe té una posició intermèdia entre la dels altres grups, però 
és una mica més propera a la del grup castellà. 

En les localitats on hi ha una forta competència etnolingüística –com és el cas de 
Mutxamel–, els grups etnolingüístics mostren una manca de consens important en la 
percepció de la vitalitat, amb una clara tendència a divergir en les puntuacions a favor del 
grup propi : el grup valencià valora que la vitalitat entre els grups és propera a l’equilibri i, 
a més, que la tendència de futur és que predomine el grup propi. Per contra, el grup 
majoritari castellà valora globalment la vitalitat actual d’una manera més favorable al propi 

                                                 
461 Supra, pàg. 335. 
462 Les puntuacions mitjanes de la vitalitat actual a Alacant són 3.7645 per al grup valencià, 4.0828 per al 

grup bilingüe i 3.9082 per al grup castellà ; la predicció de la vitalitat futura presenta les mitjanes següents : 
3.8000 per al grup valencià, 4.6047 per al grup bilingüe i 4.0880 per al grup castellà. 
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grup i creu que en el futur la situació serà molt semblant a l’actual. Cal destacar que en 
aquest context el grup bilingüe s’acosta a les valoracions del grup majoritari, que presenta 
una avaluació de la vitalitat més realista.  

Per últim, en aquells contextos on hi ha un predomini aclaparador del grup 
majoritari –com és el cas d’Alacant–, la visió del grup minoritari és clarament pessimista 
respecte de la vitalitat del grup propi. Aquest pessimisme s’observa sobretot en la 
comparació entre la vitalitat etnolingüística global que presenta el grup en l’actualitat i la 
que prediu per al futur, amb un clar estancament. Aquesta percepció de la vitalitat pot 
considerar-se com a realista, i coincideix amb la percepció que en té el grup majoritari. En 
aquest context destaca l’optimisme poc justificat del grup bilingüe respecte de la vitalitat 
actual del grup minoritari i la projecció futura de la vitalitat d’aquest grup. Sembla, doncs, 
que en aquest tipus de context és el grup bilingüe el que pot tenir una visió més 
distorsionada de la realitat. 

6.7.2.3 Relacions entre la vitalitat etnolingüística i els programes educatius 

Un dels objectius fonamentals d’aquest estudi és l’avaluació dels resultats dels 
diferents programes educatius, especialment dels programes educatius bilingües, a la 
comarca de l’Alacantí. En relació a la vitalitat etnolingüística interessa analitzar fins a quin 
punt el fet d’haver estat escolaritzat en un o altre programa educatiu pot afectar la percepció 
i l’avaluació de la vitalitat de les llengües i dels grups etnolingüístics en contacte. Cal 
recordar que els estudis sobre la vitalitat etnolingüística destaquen la relació entre aquesta 
percepció i altres variables clau de la investigació sociolingüística i educativa, com són les 
actituds lingüístiques, els usos lingüístics, l’aprenentatge de les segones llengües, etc. 

Se sap que les variables primera llengua i programa educatiu no són ortogonals, 
sinó que estan correlacionades a la comarca de l’Alacantí.463 Aquesta situació, que és 
normal en la investigació social, impedeix realitzar proves d’anàlisi de la variància amb 
més d’un factor per tal de comprovar la influència real de cadascuna de les variables així 
com les possibles interaccions que s’hi donen.464 D’altra banda, s’ha comprovat la 
necessitat, previsible teòricament, de controlar la influència de la variable lloc de 
residència. Aquest fet provoca que alguns dels grups secundaris formats en relació a altres 
variables, com ara la primera llengua, tinguen un nombre reduït de subjectes, cosa que com 
                                                 

463 Supra, apartat 3.4.1, pàg. 81. 
464 Supra, pàg. 198, nota 247. 
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s’ha vist restringeix les possibilitats d’arribar a conclusions segures. Aquestes limitacions 
augmenten en la mesura que es controlen noves variables en la investigació. 

En el gràfic 11 hi ha representada la relació entre la percepció de la vitalitat 
etnolingüística i el programa educatiu en què es troben matriculats els alumnes enquestats. 

S’hi pot observar com les puntuacions dels alumnes matriculats al PEV destaquen en el 
sentit de realitzar una avaluació més optimista per a la vitalitat del grup etnolingüístic 
valencià i la seua llengua. Les puntuacions del PIP bilingüe, sense arribar a ser tan 
favorables a la vitalitat del català com les del PEV, també són en general més favorables al 
grup valencià i a la seua llengua que les del PIL i les del PIP bàsic. Cal recordar, però, que 
els grups del PIP bilingüe i del PEV del nostre estudi són, tots dos, de la ciutat de Xixona, 
amb una situació demolingüística i una percepció de la vitalitat de la llengua bastant més 
optimistes que no la resta. A més, el grup del PEV es caracteritza perquè tots els alumnes 
que s’hi troben escolaritzats tenen com a primera llengua el català. En conseqüència, s’ha 
de controlar la intervenció de les variables localitat de residència i primera llengua per a 
poder descriure d’una manera més exacta l’estructura de les dades que es pretén d’ana-
litzar. 
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gràfic 11 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per a la totalitat de la mostra 
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Per tant, cal procedir a l’anàlisi de les relacions entre l’avaluació de la vitalitat 
etnolingüística i els programes educatius controlant el lloc de residència en primer lloc, i 
posteriorment la primera llengua dels alumnes. És previsible que les conclusions a què 
s’arribe no es puguen demostrar estadísticament en alguns casos, per la qual cosa 
únicament tindran un valor d’indici a l’hora de formular hipòtesis que haurien de 
comprovar-se posteriorment amb noves investigacions. 

L’estratègia per a controlar la intervenció de les variables localitat de residència i 
primera llengua consisteix a comparar les relacions entre la percepció de la vitalitat 
etnolingüística i els programes educatius per a cada grup d’alumnes segons la primera 
llengua (catalanoparlants, bilingües i castellanoparlants), de cadascuna de les poblacions de 
l’estudi (Alacant, Mutxamel i Xixona). En el pràctica és un procediment que pot resultar 
lent, ja que caldrà comentar vuit gràfics com el precedent,465 però permetrà obtenir 
conclusions més exactes que amb qualsevol altre mètode alternatiu. 

                                                 
465 Són vuit gràfics i no nou perquè a Alacant no hi ha cap alumne catalanoparlant en el PIP i, per tant, no es 

pot realitzar la comparació entre els alumnes catalanoparlants d’Alacant segons el programa educatiu. 
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6.7.2.3.1 Relacions entre la vitalitat etnolingüística i els programes educatius a 
Xixona 

El gràfic 12 mostra la percepció de la vitalitat en els alumnes castellanoparlants de 
Xixona.466 En general s’observa que els alumnes del PIP bàsic són els que solen presentar 

unes puntuacions més decantades cap a la llengua i el grup propis (castellans), mentre que 
els alumnes del PIL i del PIP bilingüe expressen una percepció més equilibrada entre els 
grups, això sí dins d’un predomini global del grup etnolingüístic castellà. Per contra, el 
grup del PIP bàsic és el que augura un millor futur al grup valencià i a la seua llengua.  

Les puntuacions dels grups del PIP bilingüe i del PIL no són en general massa 
diferents, la qual cosa és normal si es té en compte que es tracta en els dos casos de 
programes bilingües. A més, cal recordar que el grup del PIL es troba en un barri format 
bàsicament per immigrants, i això pot introduir canvis en al percepció de la vitalitat. Així 
s’esdevé segurament en el cas de la variable referida a l’emigració. En tot cas, en les 
                                                 

466 En aquest cas els grups són bastant equilibrats, ja que hi ha 10 alumnes en el PIP bàsic, 12 en el PIP 
bilingüe i 11 en el PIL. 
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gràfic 12 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes castellano-
parlants de Xixona 
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puntuacions globals de demografia, estatus i suport institucional, així com en la puntuació 
global de la vitalitat, s’observen diferències mínimes. En la dimensió del futur de la 
llengua, per contra, les discrepàncies que s’observen tenen una major entitat.  

L’anàlisi estadística només permet assegurar que hi ha diferències significatives en 
les variables referides a l’emigració (F2,30 = 4.4287, p = 0.0206) –deguda segurament a la 
influència del context–, a l’educació (F2,30 = 6.4931, p = 0.0045), cosa lògica, per tractar-se 
de grups referits a programes educatius diferents, i a la cultura (F2,29 = 6.7492, p = 0.0039), 
sent aquesta darrera diferència difícilment interpretable.467 Aquests resultats, que mostren 
en general una visió bastant semblant de la vitalitat, s’ajusten a les conclusions obtingudes 
anteriorment en valorar que la percepció de la vitalitat a Xixona és, en general, bastant 

realista i consensuada.468 

                                                 
467 Es pot consultar l’anàlisi estadística i els estadístics descriptius en la figura 10 de l’annex a la vitalitat 

etnolingüística. 
468 Supra, pàg. 397. 
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gràfic 13 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes bilingües de 
Xixona 
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Es pot observar l’avaluació de la vitalitat etnolingüística que fan els alumnes 
bilingües de Xixona dels diferents programes educatius en el gràfic 13.469 No s’observen en 
general grans diferències entre els grups encara que el grup del PIP bilingüe presenta les 
puntuacions més baixes en algunes variables. Aquest fenomen s’observa en el cas de 
variables com ara l’estatus del grup, l’estatus de la llengua, l’estatus internacional de la 
llengua, la religió, el futur de la llengua catalana i en la puntuació global de la dimensió 
d’estatus. En tot cas, en la majoria de casos es tracta de diferències d’una intensitat 
moderada, i l’anàlisi de dades no permet demostrar que cap d’elles siga estadísticament 
significativa.470 Aquests resultats confirmen les interpretacions anteriors en el sentit que a 

Xixona hi ha una percepció de la vitalitat bastant homogènia i realista. 

                                                 
469 En el grup d’alumnes bilingües de Xixona la distribució segons els programes educatius no és tan 

equilibrada com en el grup d’alumnes castellanoparlants : hi ha 7 alumnes en el PIP bàsic, 13 en el PIP 
bilingüe i 6 en el PIL. 

470 Es pot consultar l’anàlisi estadística i els estadístics descriptius en la figura 11 de l’annex a la vitalitat 
etnolingüística. 
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gràfic 14 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes catalano-
parlants de Xixona 
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El darrer grup d’alumnes de Xixona és el de primera llengua catalana.471 En el 
gràfic 14 es pot observar la valoració de la vitalitat etnolingüística que fan els alumnes 
catalanoparlants dels diferents programes educatius. Aquests no presenten una estructura 
molt definida. Açò és degut al fet que en fragmentar tant les dades, es corre el risc que la 
intervenció de l’atzar siga més important, cosa que dificulta la interpretació dels resultats.  

S’hi observen diferències entre els grups en diverses variables demogràfiques, en 
algunes dels factor estatus, en moltes de les referides al suport institucional i també en les 
referides al futur del grup valencià i de la seua llengua. Així mateix, s’aprecien diferències 
en els totals d’estatus i de suport institucional, encara que les diferències en les puntuacions 
globals són de menor entitat. Es veu en diverses variables que les puntuacions baixes en la 
percepció diferenciada de la vitalitat corresponen als grups del PIP bàsic i del PIL, i les 
puntuacions més elevades al PIP bilingüe i al PEV. Per a interpretar aquests resultats cal 
recordar que els alumnes del PIL viuen en un barri allunyat de la resta de la població i 
habitat majoritàriament per immigrants, la qual cosa pot implicar una vitalitat 
etnolingüística objectiva diferent i una percepció d’aquesta vitalitat també diferent, i més 
decantada cap al grup de llengua majoritària. En el cas de les puntuacions del PIP bilingüe, 
que mostren en algunes variables una percepció molt optimista de la vitalitat del grup 
propi, no es fàcil donar una explicació tan evident. S’ha de tenir present, però, que aquests 
alumnes estan escolaritzats en un centre totalment bilingüe (és el mateix que el dels 
alumnes del PEV), cosa que pot provocar en part aquesta visió. A més, la percepció global 
de la vitalitat és semblant a la dels alumnes del PEV.  

Una altra possibilitat és que es tracte d’una distorsió en favor del propi grup 
pareguda a la que s’observava a Mutxamel : els alumnes de llengua minoritzada es troben 
en una població i en un centre educatiu on el català és la llengua ambiental, però en un grup 
de classe on competeixen amb alumnes del grup etnolingüístic dominant. El resultat 
d’aquesta competència seria una visió distorsionada a favor del propi grup. De tota manera, 
la reduïda grandària dels grups obliga a presentar aquestes hipòtesis amb molta prudència. 
De fet, l’anàlisi de dades només confirma l’existència de diferències estadísticament 
significatives en la variable educació (F3,22 = 4.2762, p = 0.0160), que evidentment està 
relacionada amb la variable independent.472 En síntesi, els resultats d’aquest apartat 

                                                 
471 Els grups en aquest cas consten de 5 alumnes en el PIP bàsic, 4 alumnes en el PIP bilingüe, 4 alumnes en 

el PIL i 14 alumnes en el PEV. 
472 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística i els valors dels estadístics descriptius en la figura 

12 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
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confirmen la impressió prèvia que en els contextos com Xixona, on hi ha un cert equilibri 
entre la llengua majoritària i la llengua minoritzada, es dóna una visió bastant coincident i 
realista de la vitalitat dels diferents grups etnolingüístics. Aquest consens es faria extensiu 
als programes educatius, ja que no s’observen diferències importants que es puguen atribuir 
únicament a la intervenció d’aquesta variable. 

6.7.2.3.2 Relacions entre la vitalitat etnolingüística i els programes educatius a 
Mutxamel 

El grup de primera llengua castellana és el més nombrós dins de la submostra de 
Mutxamel. Per aquesta raó, convé començar l’anàlisi de les relacions entre la percepció 
vitalitat etnolingüística i els programes educatius amb els alumnes originàriament 
castellanoparlants.473  

En el gràfic 15 s’observen diferències importants en moltes de les variables de la 
dimensió demogràfica (especialment en les variables referides a la proporció de població, 
natalitat, majoria o minoria i immigració), en la majoria de les variables del factor estatus 
(estatus de la llengua, estatus del grup i riquesa del grup), en moltes de les variables de la 
dimensió del suport institucional (assumptes econòmics, educació, negocis, religió i 
cultura) i en les variables referides al futur del grup etnolingüístic valencià i de la seua 
llengua (força i activitat del grup en els propers 20 o 30 anys, confiança en el futur del grup 
valencià i confiança en el futur de la llengua catalana al País Valencià). Les puntuacions de 
les diferents dimensions de demografia, estatus i suport institucional mostren també 
diferències apreciables, que evidentment es traslladen a la percepció global del total de la 
vitalitat etnolingüística. 

                                                 
473 Els grups formats amb alumnes de primera llengua castellana de Mutxamel a partir del programa 

educatiu es troben fortament desequilibrats : hi ha 24 alumnes en el PIP bàsic i 6 alumnes en el PIL. 
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Les diferències suara comentades en els alumnes de primera llengua castellana de 
Mutxamel presenten el mateix sentit que s’observava quan s’han comparat els grups 
etnolingüístics d’aquesta mateixa població : els alumnes castellanoparlants del PIL valoren 
que la vitalitat dels dos grups etnolingüístics està molt equilibrada, i en el futur tendirà a un 
equilibri total. Tenen, per tant, una percepció esbiaixada a favor de l’altre grup 
etnolingüístic. Els alumnes castellanoparlants del PIP, per contra, tenen una percepció de la 
vitalitat molt més favorable al grup i a la llengua propis, i probablement més acostada a la 
realitat. 

L’anàlisi estadística només permet demostrar que hi ha diferències significatives en 
la percepció de les variables proporció de població (t = -2.91, p = 0.007), estatus del grup 
(t = -2.50, p = 0.019), riquesa del grup (t = -2.33, p = 0.028), educació (t = -4.12, p < 0.001) 
i en el total de la dimensió de demografia (t = -2.56, p = 0.017).474 De tota manera, si 
s’analitzen els resultats de les proves estadístiques es pot veure que en moltes altres 

                                                 
474 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística i els valors dels estadístics descriptius en la figura 

13 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
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gràfic 15 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes castellano-
parlants de Mutxamel 
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variables s’està molt a prop de poder demostrar també l’existència de diferències 
estadísticament significatives, cosa que segurament no és possible per la petita quantitat 
d’alumnes de primera llengua castellana escolaritzats en el PIL.  

Per tant, és prou clar que per als alumnes castellanoparlants de Mutxamel, el fet 
d’estar escolaritzats en un programa educatiu bilingüe té uns efectes clars sobre la 
percepció de la vitalitat, en el sentit que es produeix una divergència evident de la valoració 
respecte de la que fan els subjectes del mateix grup etnolingüístic escolaritzats en la llengua 
pròpia. De fet, la percepció d’aquests alumnes s’assembla en certa manera a la que feien 
globalment els alumnes de primera llengua catalana. Aquests resultats també ajuden a 
reforçar la interpretació anterior, és a dir, que en els contextos on hi ha una clara 
competència entre els grups etnolingüístics és més fàcil que es produesquen divergències 

en l’avaluació de la vitalitat etnolingüística dels grups en contacte. 
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gràfic 16 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes bilingües de 

Mutxamel 
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En el gràfic 16 es pot veure representada l’avaluació de la vitalitat etnolingüística 
que fan els alumnes bilingües dels dos programes educatius que s’imparteixen a 
Mutxamel.475 S’hi observa que les puntuacions dels alumnes bilingües dels PIP i del PIL 
són, en general, bastant semblants, i no es veu el fenomen detectat en el grup d’alumnes 
castellanoparlants. De fet, en algunes de les variables és el grup del PIP bàsic el que 
presenta puntuacions més favorables a l’equilibri entre els grups etnolingüístics, i aquest 
grup té una visió més optimista del futur del grup etnolingüístic valencià que el grup 
matriculat en el PIL, que presenta sobre aquest mateix tema una valoració més pessimista. 
Les puntuacions globals de les diferents dimensions de demografia, estatus i suport 
institucional són, en tot cas, pràcticament idèntiques, així com la puntuació diferencial 
global de la vitalitat etnolingüística. 

D’altra banda, l’anàlisi de dades confirma que cap de les diferències obtingudes és 
estadísticament significativa.476 En síntesi, aquest resultat sembla indicar que el fet d’estar 
o no estar matriculat en un programa educatiu bilingüe no afecta la percepció de la vitalitat 
dels alumnes bilingües, al contrari del que s’ha vist anteriorment per als alumnes de 
primera llengua castellana. Una altra interpretació alternativa seria que els alumnes 
bilingües, per la seua posició intermèdia, en terra de ningú, s’impliquen menys en la 
competència dels grups etnolingüístics i mantenen una visió més equilibrada i estable que 
la dels altres grups, independentment de factors com ara el programa educatiu. 

El grup d’alumnes catalanoparlants de Mutxamel és molt reduït, i no està equilibrat 
respecte de la variable programa educatiu : només hi ha dos alumnes matriculats en el PIP 
bàsic i quatre en el PIL. A més, un dels alumnes catalanoparlants del PIP no va assistir el 
dia que es va contestar el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística Subjectiva. Per tant, els 
resultats d’aquest grup cal tenir-los en compte, però amb més prevencions encara, si cap, 
que en els casos anteriors. 

                                                 
475 En aquest cas els grups d’alumnes són reduïts però equilibrats : a Mutxamel hi ha 5 alumnes bilingües 

matriculats en el PIP bàsic i quatre en el PIL. 
476 Es pot consultar l’anàlisi estadística i els valors dels estadístics descriptius en la figura 14 de l’annex a la 

vitalitat etnolingüística. 
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En el gràfic 17 es poden observar les relacions entre la percepció de la vitalitat 
etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes de primera llengua catalana de 

Mutxamel. Les diferències que hi ha són molt intenses i favorables en moltes de les 
variables al grup matriculat en el PIL. Malgrat la magnitud de les diferències, el fet que es 
tracta de grups molt reduïts i fortament desequilibrats impedeix traure cap conclusió des del 
punt de vista estadístic de la comparació entre les puntuacions dels grups.477 Només es pot 
valorar, i amb moltes precaucions, que les puntuacions del grup matriculat en el PIL 
semblen estar distorsionades a favor del propi grup en algunes de les variables de les dues 
dimensions més subjectives : la de l’estatus i, sobretot, la del futur del grup valencià i de la 
seua llengua. 

                                                 
477 Es pot consultar l’anàlisi estadística i els valors dels estadístics descriptius en la figura 15 de l’annex a la 

vitalitat etnolingüística. 

Programa educatiu

PIP bàsic

PIL

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Programa Educatiu

Alumnes catalanoparlants de Mutxamel
Proporció població

Natalitat
Majoria / minoria

Immigració
Endogàmia
Emigració

Estatus llengua
Estatus inter. lleng

Estatus grup
Història cultural

Riquesa grup
Serveis oficials

Assumptes econòmics
Mitjans comunicació

Educació
Poder polític

Negocis
Religió
Cultura

Futur vit. 20 / 30 a
Cat. - futur grup

Cat. - futur llengua
TOTAL DEMOGRAFIA

TOTAL ESTATUS
TOTAL SUPORT INST.

TOTAL VITALITAT
10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0

 
gràfic 17 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes catalano-
parlants de Mutxamel 
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6.7.2.3.3 Relacions entre la vitalitat etnolingüística i els programes educatius a 
Alacant 

A Alacant, han contestat el Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística Subjectiva un 
total de 30 alumnes de primera llengua castellana, 24 matriculats en el PIP bàsic i 6 
matriculats en el PIL. Es tracta, doncs, de grups molt desequilibrats. En el gràfic 18 es pot 
veure representada la valoració que aquests alumnes realitzen de la vitalitat dels grups 
etnolingüístics.  

S’hi pot comprovar que hi ha una percepció de la vitalitat que s’assembla bastant, 
sobretot en la puntuació total de la vitalitat etnolingüística i en les puntuacions de les 
diferents dimensions de demografia, estatus i suport institucional. Les mitjanes de cada 
grup de variables demostren que en el factor d’estatus hi ha una percepció gairebé idèntica 
entre els grups, i en canvi hi ha algunes diferències en la valoració d’algunes variables 
demogràfiques i, sobretot, de la dimensió del suport institucional. El sentit i la intensitat de 
les diferències indica que tots dos grups d’alumnes valoren com a més elevada la vitalitat 
de la llengua i del grup castellans (és a dir, el grup propi), però la valoració que fa el grup 

Programa educatiu

PIP bàsic

PIL

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Programa Educatiu

Alumnes castellanoparlants d'Alacant
Proporció població

Natalitat
Majoria / minoria

Immigració
Endogàmia
Emigració

Estatus llengua
Estatus inter. lleng

Estatus grup
Història cultural

Riquesa grup
Serveis oficials

Assumptes econòmics
Mitjans comunicació

Educació
Poder polític

Negocis
Religió
Cultura

Futur vit. 20 / 30 a
Cat. - futur grup

Cat. - futur llengua
TOTAL DEMOGRAFIA

TOTAL ESTATUS
TOTAL SUPORT INST.

TOTAL VITALITAT
9.08.07.06.05.04.03.02.01.0

 
gràfic 18 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes castellano-
parlants d’Alacant 
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matriculat en el PIL indica que percep aquest predomini amb més intensitat. Pel que fa a la 
dimensió del futur del grup valencià i de la seua llengua, només s’observa una important 
divergència en la variable referida al futur de la llengua catalana, en què el grup matriculat 
en el PIP bàsic és clarament més optimista que no el grup del PIL. 

L’anàlisi estadística només permet demostrar l’existència de diferències 
estadísticament significatives en aquesta darrera variable (t = 2.39, p = 0.024),478 per la 
qual cosa les conclusions que es poden extraure només serien meres hipòtesis, però la 
descripció que s’acaba de fer fa pensar que els alumnes de primera llengua castellana 
matriculats en el PIL, que tenen per tant un domini suficient de la llengua catalana per a 
fer-ne un ús funcional, tenen una visió més realista –i alhora pessimista– de la vitalitat de la 
llengua catalana a Alacant, ja que la seua experiència com a parlants bilingües els permet 
fer una valoració més exacta de la presència real de la llengua catalana en aquesta ciutat. 
Per contra, l’altre grup d’alumnes, normalment monolingües, no tenen la possibilitat de 

                                                 
478 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística i els valors dels estadístics descriptius en la figura 

16 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 

Programa educatiu

PIP bàsic

PIL

Percepció de la Vitalitat Etnolingüística i Programa Educatiu
Alumnes bilingües d'Alacant

Proporció població
Natalitat

Majoria / minoria
Immigració
Endogàmia
Emigració

Estatus llengua
Estatus Inter. Lleng

Estatus grup
Història cultural

Riquesa grup
Serveis oficials

Assumptes econòmics
Mitjans comunicació

Educació
Poder polític

Negocis
Religió
Cultura

Futur vit. 20 / 30 a
Cat. - futur grup

Cat. - futur llengua
TOTAL DEMOGRAFIA

TOTAL ESTATUS
TOTAL SUPORT INST.TOTAL VITALITAT

9.08.07.06.05.04.03.02.01.0
 

gràfic 19 : relació entre la vitalitat etnolingüística i el programa educatiu per als alumnes bilingües 
d’Alacant 
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contrastar l’ús real de la llengua i, a més, com que estan menys implicats en la problemàtica 
lingüística, tenen tendència a fer unes valoracions més neutres. 

L’últim grup d’alumnes examinat en aquest apartat són els alumnes bilingües 
d’Alacant. Són només 17 alumnes i estan repartits 5 al PIP bàsic i 12 al PIL. Les 
puntuacions de la valoració que fan de la vitalitat dels grups etnolingüístics poden 
contrastar-se en el gràfic 19. S’hi observen discrepàncies molt importants en la valoració de 
la vitalitat en gairebé totes les variables de la dimensió demogràfica (l’única excepció és la 
variable referida a l’endogàmia). En la dimensió de l’estatus, només s’observen 
divergències importants en l’estatus de la llengua, mentre que en la del suport institucional 
hi ha divergències en diverses variables, encara que la intensitat és una mica inferior. Per 
últim, en el factor referit al futur del grup valencià i de la seua llengua hi ha també 
diferències importants, sobretot en les variables que arrepleguen les puntuacions directes 
del futur del grup etnolingüístic valencià i del futur de la varietat valenciana de la llengua 
catalana. 

Pel que fa a les puntuacions totals, hi ha consens en la valoració del factor estatus 
però s’hi observen discrepàncies importants en la puntuació general de demografia, i una 
mica menys intenses en les puntuacions globals de suport institucional i de la vitalitat 
general. Cap destacar que el sentit de les divergències reportades és sempre el mateix : són 
els alumnes bilingües matriculats en el PIL els que tenen una visió més pessimista de la 
vitalitat del grup valencià i de la seua llengua. 

L’anàlisi de dades permet demostrar que són estadísticament significatives les 
diferències que es donen en les variables proporció de població (t = 2.42, p = 0.030), 
majoria / minoria (t = 2.35, p = 0.037), immigració (t = 2.40, p = 0.031), estatus de la 
llengua (t = 3.42, p = 0.005), assumptes econòmics (t = 2.28, p = 0.039), total de 
demografia (t = 2.25, p = 0.044), total de suport institucional (t = 2.20, p = 0.048) i en la 
valoració global de la vitalitat etnolingüística (t = 2.48, p = 0.033).479 Aquests resultats, en 
la línia dels descrits anteriorment per als alumnes castellanoparlants d’Alacant però molt 
més concloents, permeten afirmar que en el cas dels alumnes bilingües, el programa 
educatiu en què estan matriculats està clarament relacionat amb la percepció que tenen de 
la vitalitat dels grups etnolingüístics castellà i valencià. Els alumnes matriculats en el PIL 
tenen una visió molt més pessimista –i com s’ha afirmat abans, realista– de la vitalitat de la 

                                                 
479 Es pot consultar l’anàlisi estadística i els valors dels estadístics descriptius en la figura 17 de l’annex a la 

vitalitat etnolingüística. 
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llengua catalana a Alacant, ja que la seua experiència com a parlants i el major grau de 
conscienciació, accentuats pel fet de rebre ensenyament en un programa educatiu bilingüe, 
els permet fer una valoració més objectiva de la presència i la força de la llengua catalana a 
la ciutat d’Alacant. Per contra, el grup d’alumnes bilingües matriculats en el PIP tenen una 
visió de la vitalitat etnolingüística més semblant a la dels seus companys castellanoparlants 
del mateix programa educatiu : fan unes valoracions més neutres, no tan pessimistes però 
segurament més allunyades de la realitat, com a mínim, de la realitat del context immediat 
on viuen. 

Les limitacions comentades en començar aquest apartat no permeten extraure 
conclusions definitives, però les dades que s’hi han analitzat presenten una lògica que 
permet fer hipòtesis sobre el caràcter de les relacions entre els programes educatius en què 
estan matriculats els alumnes i la percepció de la vitalitat relativa de les llengües i dels 
grups etnolingüístics en contacte a la comarca de l’Alacantí. 

En primer lloc cal destacar que aquesta percepció de la vitalitat està clarament 
determinada per la vitalitat etnolingüística objectiva o, el que és el mateix, per la localitat 
on resideixen els alumnes, que influeix clarament en la relació entre la percepció de la 
vitalitat i els programes educatius. Es tracta d’una influència d’una índole semblant a la que 
s’ha vist que tenia la localitat de residència per a valorar les relacions entre la primera 
llengua i la percepció de la vitalitat. 

Així, s’ha pogut comprovar que a la ciutat de Xixona, que es caracteritza perquè el 
grup etnolingüístic de llengua catalana presenta una vitalitat més elevada que a la resta de 
poblacions de la comarca –de manera que s’aprecia una vitalitat etnolingüística relativa 
entre els dos grups que s’aproxima a l’equilibri–, les diferències que hi ha entre la 
percepció de la vitalitat etnolingüística subjectiva pels alumnes dels diferents programes 
educatius no són massa importants, independentment de quina siga la seua primera llengua. 
A més, s’ha vist la possibilitat que intervinguen altres variables, com ara el barri on 
resideixen dins de la població –algunes de les diferències del grup del PIL són 
interpretables per ser alumnes que resideixen en un barri perifèric habitat en gran part per 
immigrants– o la situació sociolingüística relativa dins del mateix centre educatiu –com ara 
el cas dels alumnes catalanoparlants del PIP bilingüe, de llengua minoritzada i en situació 
de competència etnolingüística en un context escolar on la seua llengua és majoritària. De 
tota manera, la influència d’aquestes variables és una simple possibilitat no demostrada. 
Aquesta possibilitat palesa en tot cas la dificultat d’explicar uns resultats que són 
conseqüència d’una situació psicosocial complexa. 
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De tota manera, la interpretació inicial és coherent amb les dades obtingudes en 
contrastar la percepció de la vitalitat pels diferents grups etnolingüístics, en el sentit que a 
Xixona –i per extensió a les localitats properes a l’equilibri lingüístic– la percepció de la 
vitalitat etnolingüística és relativament estable i objectiva, raó per la qual no s’observen 
diferències importants entre els diferents programes educatius a l’hora d’avaluar aquesta 
vitalitat. 

En el cas de Mutxamel, hi ha diferències importants en la percepció de la vitalitat 
dels alumnes castellanoparlants segons els programes educatius en què estan matriculats, i 
sembla que també per als alumnes catalanoparlants, però no n’hi ha per als alumnes 
bilingües.480 Aquests resultats menen a interpretar que en les situacions de forta 
competència etnolingüística, com és el cas de Mutxamel, on el grup majoritari ha guanyat 
terreny ràpidament a l’altre grup en els últims temps, les possibilitats d’una interpretació 
distorsionada de la realitat, i per tant l’avaluació divergent de la vitalitat, és més fàcil. 

La percepció diferent de la vitalitat afectaria més els alumnes dels grups 
etnolingüístics en competència (alumnes catalanoparlants i castellanoparlants), que no els 
alumnes bilingües, que com s’ha vist abans tenen una percepció de la vitalitat intermèdia i 
més objectiva ; pels resultats actuals es pot interpretar que aquesta percepció intermèdia 
dels bilingües es mostra més estable a la influència d’altres variables, com ara els diferents 
programes educatius. L’efecte dels programes educatius sobre els alumnes castellano-
parlants i catalanoparlants té en tots els casos el mateix sentit : els alumnes matriculats en el 
programa bilingüe –el PIL–, tenen una percepció de la vitalitat més decantada a l’equilibri 
–és a dir, esbiaixada a favor del grup etnolingüístic valencià i de la seua llengua–, mentre 
que els alumnes matriculats al PIP mostren una percepció de la vitalitat més favorable a la 
llengua i al grup majoritaris i, segurament, més acostada a la realitat. Sembla, doncs, que en 
les situacions etnolingüístiques inestables els programes educatius bilingües poden influir 
en la percepció de la vitalitat etnolingüística en favor de la llengua minoritzada (la llengua 
d’instrucció del programa educatiu), però afectaria sobretot els alumnes dels grups 
etnolingüístics en competència. 

 

 

                                                 
480 Cal recordar que les anàlisis realitzades a Mutxamel és difícil traure conclusions per les característiques 

dels grups d’alumnes segons la primera llengua i els programes educatius (grups reduïts i/o desequilibrats), i 
que aquesta limitació afecta especialment el grup catalanoparlant. 
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Per últim, en la ciutat d’Alacant, que podria ser el prototipus de la situació 
etnolingüística on el grup minoritzat ha perdut la competició etnolingüística i està en un 
estat enormement precari, fins i tot proper a la desaparició, s’ha vist que el fet d’estar 
matriculats en un o altre programa educatiu afecta els alumnes, tant els castellanoparlants 
com els bilingües, però amb més intensitat aquest darrer grup. Tant per al grup de primera 
llengua castellana com per al grup bilingüe, el fet d’estar matriculats en el PIL augmenta la 
percepció pessimista de la vitalitat de la llengua catalana, segurament perquè els permet 
tenir un major grau de consciència de la realitat sociolingüística. Per contra, els alumnes 
bilingües del PIP bàsic tenen una percepció de la realitat semblant a la dels monolingües 
castellanoparlants del mateix grup. Es tracta d’una visió esbiaixada i massa optimista de la 
vitalitat del grup minoritzat. Per als alumnes castellanoparlants del PIP –i en gran mesura 
per als alumnes bilingües del mateix programa, que se’ls assemblen–, la competició 
etnolingüística ha acabat, i tenen poca o nul·la consciència que realment existesca cap tipus 
de problemàtica lingüística. 

6.7.2.4 Relacions entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i altres 
variables socials i lingüístiques 

Dins de l’orientació descriptiva d’aquest treball s’han estudiat també les relacions 
entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i les altres variables rellevants que s’han 
estudiat. Per tal de simplificar la valoració de les dades i d’arribar a conclusions més fàcils 
d’interpretar, s’ha limitat l’anàlisi de la vitalitat etnolingüística subjectiva a les puntuacions 
diferencials globals de les diferents dimensions de demografia, estatus i suport 
institucional, i a la puntuació diferencial global de la vitalitat. Pel que fa a la dimensió 
referida al futur del grup etnolingüístic valencià, s’ha utilitzat la puntuació diferencial de la 
pregunta 20 del qüestionari, que fa referència a la força i a la vitalitat dels grups 
etnolingüístics en contacte dins de 20 o 30 anys.  
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6.7.2.4.1 Relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i les actituds 
lingüístiques  

En la taula 6 hi ha les correlacions de Pearson per al conjunt de la mostra estudiada 
entre les diverses puntuacions referides a la vitalitat i les puntuacions que expressen la 
intensitat de les actituds envers la llengua catalana (la puntuació global de l’actitud i les 
puntuacions de cadascun dels factors aïllats en el constructe actitud) i la percepció de la 
pertinença de la varietat valenciana al diasistema comú de la llengua catalana.481 S’hi pot 
comprovar que l’actitud presenta una correlació moderada de signe positiu, però 
estadísticament significativa, amb el total de la vitalitat i amb cadascuna de les dimensions 
que en formen part, incloent-hi la percepció futura de la vitalitat del grup etnolingüístic 
minoritari.  

Una anàlisi de detall mostra que hi ha alguns factors de l’actitud més relacionats 
amb la percepció de la vitalitat, mentre que n’hi ha d’altres que no semblen estar-hi 
relacionats. El factor 
3, que es refereix al 
prestigi lingüístic 
comparat, és el que 
està més relacionat 
amb la percepció de la 
vitalitat comparada. 
Aquest factor fa refe-
rència al prestigi de la 
llengua catalana vist 
tant en una dimensió 
diacrònica com en una dimensió actual i comparada amb altres llengües, entre d’altres el 
castellà.482 Per tant, no ha de sorprendre que presente una correlació significativa amb els 
diferents aspectes de la vitalitat comparada entre les dues llengües. És també coherent la 
correlació –baixa– del factor 1, referit a la fidelitat lingüística, amb alguns dels aspectes de 
la vitalitat, sobretot amb la percepció del futur del grup etnolingüístic valencià. El factor 6 

                                                 
481 Es pot consultar l’anàlisi estadística completa en la figura 18 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
482 Supra, apartat, 5.5.1, pàgs. 286-287. 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.2920** 0.2557** 0.2684** 0.3425** 0.3256** 

FACTOR 1 0.1734* 0.1406 0.1190 0.1423* 0.2048** 

FACTOR 2 0.0998 0.0241 -0.0050 0.1403 0.0350 

FACTOR 3 0.2148** 0.1828* 0.3343** 0.2528** 0.2899** 

FACTOR 4 0.0970 0.1462* 0.1398 0.1231 0.1547* 

FACTOR 5 -0.0459 0.0019 -0.0523 0.0137 -0.0598 

FACTOR 6 0.1963** 0.1307 0.1099 0.1737* 0.1633* 

UNITAT 0.0579 0.0123 0.0870 0.0496 0.0947 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 6 : relació entre l’actitud i la vitalitat (total de la mostra) 
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es refereix a la motivació integradora per a l’aprenentatge de la llengua catalana, i presenta 
correlacions petites, però significatives, amb la demografia, amb el futur del grup valencià i 
amb el total de la vitalitat. És un resultat també lògic, ja que és normal que el desig de 
formar part d’un grup etnolingüístic estiga relacionat amb la importància demogràfica del 
grup i amb el futur que se li preveu. El factor 4, titulat “Utilitat Lingüística del Català”, es 
relaciona sobretot amb la dimensió de l’estatus. Per últim, cal destacar que la percepció de 
la pertinença de la varietat valenciana al diasistema català comú sembla ser ortogonal, és a 
dir no està relacionada, amb la percepció de la vitalitat etnolingüística. 

Se sap que la percepció de la vitalitat etnolingüística està influïda pel context. És, 
per tant, probable, que la relació entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i l’actitud 
envers la llengua puga estar també condicionada per aquesta variable. En la taula 7 es 
veuen les relacions en-
tre la percepció de la 
vitalitat etnolingüísti-
ca i les diferents varia-
bles referides a l’ac-
titud envers la llengua 
catalana en la ciutat de 
Xixona.483 La diferèn-
cia més destacada res-
pecte dels resultats de 
la totalitat de la mostra 
és la intensitat de la relació entre el factor 4 (“Utilitat lingüística del català”) i la percepció 
de la vitalitat total, i la dels factors de suport institucional i d’estatus. Continua clara la 
relació entre el factor 3 (“Prestigi lingüístic comparat”) i la dimensió del suport 
institucional, així com la relació entre la “Fidelitat lingüística” (factor 1) i la percepció del 
futur del grup valencià. Per tant, en els contextos on la vitalitat etnolingüística és més 
equilibrada, i la percepció, com se sap, és més objectiva, sembla haver-hi relació entre la 
percepció de la utilitat de la llengua minoritzada i la percepció de la vitalitat de la mateixa, 
sobretot en les dimensions del suport institucional i de l’estatus. 

                                                 
483 Es pot consultar l’anàlisi estadística (correlació de Pearson) en la figura 19 de l’annex a la vitalitat 

etnolingüística. 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.2609* 0.1845 0.1836 0.3995** 0.2610* 

FACTOR 1 0.1966 0.0163 -0.0196 0.2491* 0.0837 

FACTOR 2 0.0963 -0.1118 -0.1924 0.0934 -0.1188 

FACTOR 3 0.0502 0.1369 0.3188** 0.1896 0.2356* 

FACTOR 4 0.1506 0.2788** 0.3613** 0.1319 0.3428** 

FACTOR 5 -0.0750 0.0262 -0.1270 -0.0035 -0.0858 

FACTOR 6 0.1673 0.0830 0.1111 0.2089 0.1501 

UNITAT 0.0288 -0.0288 0.1163 0.0233 0.0853 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 7 : relació entre l’actitud i la vitalitat (Xixona) 
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A Mutxamel, 
les relacions globals 
entre l’actitud envers 
la llengua catalana i la 
percepció de la 
vitalitat d’aquesta 
tenen una intensitat 
major que a Xixona 
( R= 0.4782, 

p = 0.002). Com es 
pot veure en la taula 8, el prestigi lingüístic comparat (factor 3) i la fidelitat lingüística (fac-
tor 1) són els únics components de l’actitud que tenen relació amb la percepció de la vita-
litat en aquesta població.484 Una altra divergència respecte de Xixona és que la utilitat 
lingüística del català (factor 4) no té cap relació amb la percepció de la vitalitat. 

A Alacant, a diferència de les altres poblacions de l’estudi, no es pot demostrar 
l’existència de correlacions significatives entre l’actitud envers la llengua catalana i la 
percepció de la vita-
litat relativa global 
d’aquesta llengua. Per 
contra, sí que hi ha 
relació entre algunes 
de les dimensions de 
l’actitud envers el ca-
talà i la percepció de 
la vitalitat. En la taula 
9 es comprova que 
són dos factors, el 
prestigi (factor 3) i la motivació integradora en l’aprenentatge del català (factor 6), els únics 
que tenen una relació estadísticament significativa amb el total de la vitalitat. Aquest últim 
factor es relaciona sobretot amb la dimensió de l’estatus. Cal destacar que a Alacant és 
l’únic lloc on la motivació integradora apareix relacionada amb la percepció de la 

                                                 
484 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística (correlació de Pearson) en la figura 20 de l’annex 

a la vitalitat etnolingüística.  

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.5231** 0.5072** 0.3534* 0.3756* 0.4782** 

FACTOR 1 0.3265* 0.2688 0.3284* 0.2026 0.3236* 

FACTOR 2 0.1933 0.2706 0.1514 0.1497 0.2010 

FACTOR 3 .04435** 0.3385* 0.3305* 0.3933** 0.3888* 

FACTOR 4 -0.1184 -0.0428 -0.2083 -0.0321 -0.1543 

FACTOR 5 0.0006 0.0815 -0.0047 -0.0390 0.0246 

FACTOR 6 0.3057 0.1199 0.0711 0.0665 0.2449 

UNITAT 0.2097 0.2334 0.1237 0.0481 0.2286 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 8 : relació entre l’actitud i la vitalitat (Mutxamel) 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.1413 0.0894 0.2913 0.2181 0.2118 

FACTOR 1 -0.2106 -0.1386 -0.2056 -0.1609 -0.1950 

FACTOR 2 0.0254 -0.1077 0.1095 0.1121 0.0873 

FACTOR 3 0.2947* 0.0964 0.4821** 0.2334 0.3385* 

FACTOR 4 0.1519 0.1179 0.1962 0.2731 0.1681 

FACTOR 5 0.0843 0.0683 0.2093 0.1565 0.0870 

FACTOR 6 0.2641 0.4049** 0.2873 0.2294 0.3558* 

UNITAT 0.0277 -0.0751 0.0660 0.0555 0.0350 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 9 : relació entre l’actitud i la vitalitat (Alacant) 
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vitalitat.485 També cal fixar-se que la fidelitat lingüística (factor 1) presenta correlacions 
negatives amb la percepció de la vitalitat global i de les diferents dimensions de la vitalitat. 
Encara que aquestes diferencies no són significatives des d’un punt de vista estadístic, sem-
blen ser un indici que a Alacant els alumnes amb una major fidelitat lingüística –fixem-nos 
que la fidelitat pot interpretar-se com a identitat– són també els més pessimistes respecte de 
la vitalitat de la llengua catalana. Aquest resultat és coherent amb el fet, descrit 
anteriorment,486 que els alumnes del PIL d’Alacant –programa bilingüe que com s’ha vist 
fomenta les actituds positives envers la llengua catalana–,487 tenen una percepció més 
pessimista de la vitalitat que no els alumnes del PIP de la mateixa població, i són un indici 
que dóna suport als resultats descrits per Giles i Johnson (1987 : 76, 79-81) i revalidats per 
Ytsma, Viladot i Giles (1994 : 75-76 ; Viladot, 1998 : 331-333) en el sentit que en les 
situacions en què hi ha una vitalitat etnolingüística baixa la identitat pot correlacionar 
negativament amb la percepció de la vitalitat. 

En resum, es pot concloure que hi ha relació entre l’actitud envers la llengua 
catalana i la vitalitat percebuda d’aquesta llengua, però aquesta relació està condicionada 
pel context. En els contextos més equilibrats, la correlació existeix i és més moderada ; en 
els contextos on hi ha una competència etnolingüística més acusada, augmenta la intensitat 
de la relació entre actitud i percepció de la vitalitat ; per últim, en els contextos on hi ha un 
major desequilibri en contra de la llengua i el grup minoritzats, la relació entre actitud 
lingüística i percepció de la vitalitat és menor. A més, també s’ha vist que les dimensions 
del constructe d’actitud lingüística tenen una estructura de relacions diferent amb les 
dimensions de la vitalitat etnolingüística : mentre que hi ha dimensions de l’actitud, com 
ara el prestigi lingüístic comparat, que presenten unes relacions més o menys estables amb 
la vitalitat general i amb algunes de les dimensions d’aquesta, les relacions entre les altres 
dimensions de tots dos constructes estan més condicionades pel context. Pel que fa a la 
relació entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i la percepció de la pertinença de la 
varietat lingüística valenciana al diasistema català comú, s’observa que totes dues variables 
són ortogonals (no relacionades) independentment de la vitalitat etnolingüística objectiva 
del context. 

                                                 
485 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística (correlació de Pearson) en la figura 21 de l’annex 

a la vitalitat etnolingüística. 
486 Supra, pàg. 411. 
487 Supra, apartats 5.4.1 i 5.4.2, pàgs. 258-263. 
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Ara caldrà analitzar si la primera llengua dels individus és una variable que influeix 
en la relació entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i l’actitud envers la llengua catalana. 
En la taula 10 es poden veure les correlacions entre els constructes actitud envers la llengua 
catalana, percepció de 
la unitat de la llengua 
catalana i vitalitat et-
nolingüística subjecti-
va, i entre les diferents 
dimensions d’aquests 
constructes per als 
alumnes de primera 
llengua castellana.488 
Les correlacions que 
hi ha entre el total 
d’actitud i el total de 
vitalitat subjectiva són més intenses que per al total de la població. Igual que en les anàlisis 
anteriors, el factor 3 de l’actitud (prestigi lingüístic comparat) és el que presenta corre-
lacions més clares amb la percepció de la vitalitat, seguit del factor 1 (fidelitat lingüística). 
La diferència més destacada és que en el cas dels alumnes de primera llengua castellana, la 
percepció de la per-
tinença de la varietat 
lingüística valenciana 
al diasistema català 
comú correlaciona po-
sitivament i significa-
tivament amb l’estatus 
i amb la percepció 
diferencial de la vita-
litat de la llengua cata-
lana, encara que la intensitat de la correlació és baixa. 

                                                 
488 Es pot consultar l’anàlisi estadística en la figura 22 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.3468** 0.3350** 0.4296** 0.3776** 0.4455** 

FACTOR 1 0.2080* 0.1509 0.2009 0.1633 0.3064** 

FACTOR 2 0.0645 0.0263 -0.0570 0.2335* -0.0143 

FACTOR 3 0.2928** 0.2500* 0.4071** 0.2663** 0.3807** 

FACTOR 4 0.0463 0.0212 0.1273 -0.0122 0.0677 

FACTOR 5 -0.0796 0.0995 0.0859 -0.0304 -0.0038 

FACTOR 6 0.1182 0.0920 0.0526 0.0830 0.0678 

UNITAT 0.1052 0.2070* 0.2070 0.0435 0.2220* 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 10 : relació entre l’actitud i la vitalitat (alumnes de primera llengua cas-
tellana) 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.1234 0.0272 0.0860 0.1329 0.1144 

FACTOR 1 -0.0945 -0.0986 -0.1881 -0.1061 -0.1349 

FACTOR 2 0.1111 -0.0056 0.0299 -0.0284 0.0613 

FACTOR 3 0.0642 0.0626 0.3314* 0.2678* 0.2045 

FACTOR 4 0.1568 0.2340 0.1493 0.1071 0.1976 

FACTOR 5 -0.0995 -0.1673 -0.1916 -0.0640 -0.1677 

FACTOR 6 0.2407 0.1113 0.1622 0.2244 0.1858 

UNITAT -0.0566 -0.1223 -0.0505 -0.0879 -0.0391 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 11 : relació entre l’actitud i la vitalitat (alumnes bilingües) 
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En la taula 11 es poden consultar les correlacions de Pearson entre l’actitud i la 
vitalitat subjectiva per als alumnes bilingües. Com s’hi pot comprovar, únicament n’hi ha 
dues que siguen estadísticament significatives i, a més, les intensitats són en gairebé tots els 
casos molt baixes. Només són estadísticament significatives les correlacions entre el 
prestigi lingüístic comparat (factor 3) i les dimensions del suport institucional i del futur del 
grup valencià, però cap de les correlacions del total de la vitalitat amb la resta de variables 
és estadísticament significativa i, a més, s’observa que la correlació entre les puntuacions 
globals de l’actitud i de la vitalitat és molt baixa (R = 0.1144, p = 0.444), sobretot si es 

compara amb la descrita per al grup d’alumnes de primera llengua castellana (R = 4455, 

p < 0.001).489 

Per últim, en la taula 12 hi ha els valors de les correlacions entre l’actitud i la 
percepció de la vitalitat relativa de la llengua catalana per als alumnes que tenen el català 
com a primera llen-
gua.490 S’hi observa el 
mateix fenomen de 
manca de relació entre 
l’actitud i la vitalitat 
subjectiva que s’ha 
vist adés per als 
alumnes bilingües, pe-
rò en aquesta ocasió el 
fenomen és encara 
més evident. El total 
de la vitalitat no correlaciona significativament amb cap dimensió de l’actitud, i la 
correlació entre els constructes d’actitud envers la llengua catalana i percepció de la 
vitalitat diferencial d’aquesta mateixa llengua és pràcticament nul·la (R = -0.0257, 

p = 0.882). En la taula 12 hi ha només dues correlacions estadísticament significatives, que 
resulta interessant comentar. S’observa com el factor 5 (obligatorietat de l’aprenentatge del 
català), correlaciona negativament i amb una intensitat moderada amb el factor suport 
institucional. Si es recorda que precisament l’accés de les llengües al sistema educatiu és 

                                                 
489 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística (correlació de Pearson) en la figura 23 de l’annex 

a la vitalitat etnolingüística. 
490 Es poden consultar els resultats de l’anàlisi estadística (correlació de Pearson) en la figura 24 de l’annex 

a la vitalitat etnolingüística. 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL GRUP 

VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

ACTITUD 0.0092 0.0080 -0.1022 0.1464 -0.0257 

FACTOR 1 0.0905 0.1492 0.2360 0.0026 0.2058 

FACTOR 2 -0.0985 -0.1417 -0.0370 -0.0945 -0.1260 

FACTOR 3 0.1127 0.0396 -0.0286 0.0730 0.0244 

FACTOR 4 -0.1399 0.0123 -0.0083 0.1223 -0.0027 

FACTOR 5 -0.0901 -0.1639 -0.4026* -0.0072 -0.3093 

FACTOR 6 0.2647 0.1692 0.1545 0.2357 0.3263 

UNITAT -0.0834 -0.3297* -0.0817 0.0098 -0.1588 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 12 : relacions entre l’actitud i la vitalitat (alumnes de primera llengua 
catalana) 
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una de les variables que formen part de la dimensió del suport institucional, aquesta relació 
indica que els alumnes catalanoparlants més conscienciats de la necessitat que 
l’aprenentatge escolar de la llengua catalana siga obligatori són els que millor perceben 
l’enorme feblesa del suport institucional respecte d’aquesta llengua en el País Valencià. 
L’altra correlació, també de signe negatiu i d’una intensitat una mica més baixa, indica que 
els alumnes que tenen una percepció més clara de la unitat de la llengua són els que alhora 
perceben millor el baix estatus de la llengua catalana al País Valencià. De tota manera, 
igual que en el cas dels alumnes bilingües, la percepció global de la pertinença de la 
varietat lingüística valenciana al diasistema comú de la llengua catalana és ortogonal amb 
la percepció del total de la vitalitat etnolingüística relativa de la llengua catalana. 

Els resultats que s’han vist en aquest apartat semblen indicar que la relació entre la 
percepció de la vitalitat relativa d’una llengua minoritzada i l’actitud envers aqueixa 
llengua està condicionada per altres variables, com ara la vitalitat etnolingüística objectiva 
del context (variable localitat de residència) i els grups etnolingüístics dels subjectes 
(variable primera llengua). Pel que fa a la primera variable, els contextos més inestables, on 
hi ha una major competència etnolingüística són els que mostren relacions més apreciables 
entre l’actitud i la vitalitat. En els contextos més equilibrats es redueix la intensitat de la 
relació, que desapareix en els contextos on la tensió entre les llengües és mínima perquè la 
llengua minoritzada està en un estat enormement precari. Pel que fa a la primera llengua, 
s’observa que la relació entre l’actitud i la vitalitat es dóna sobretot per als alumnes de 
primera llengua castellana, mentre que en el cas dels alumnes bilingües i de primera 
llengua catalana no sembla haver-hi una relació clara entre la percepció de la vitalitat i 
l’actitud envers la llengua pròpia. 
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6.7.2.4.2 Relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i la identitat  

Per a avaluar la relació entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i la identitat 
caldrà fer també un estudi correlacional. Les variables que entraran en aquesta anàlisi per a 
avaluar la percepció de la vitalitat són els tres factors de la vitalitat etnolingüística 
diferencial, la percepció diferencial de la vitalitat dins de 20 o 30 anys i l’avaluació global 
de la vitalitat, mentre que per a valorar la identitat s’emprarà l’Índex Subtractiu de la 
Identitat Espanyola i les dues variables referides a l’autoadscripció valenciana i a 
l’autoadscripció espanyola. 

Els resultats de les correlacions (taula 13)491 mostren que per al total de la mostra hi 
ha una correlació baixa, encara que significativa, entre la percepció de la vitalitat i la 
identitat subtractiva espanyola. Aquesta correlació s’observa en les dimensions de demo-
grafia (R = 0.2232, p = 0.002) i d’estatus (R = 0.1739, p = 0.017), així com en el total de la 

vitalitat (R = 0.1690, p = 0.028). També afecta a la percepció del futur del grup 

etnolingüístic valencià en els propers vint o trenta anys (R = 0.2338, p = 0.001). Es pot 

veure també en 
la taula 13 que 
la percepció de 
la vitalitat etno-
lingüística està 
relacionada so-
bretot amb el 
sentiment 
d’identitat 
valenciana, ja que la totalitat de les dimensions de la percepció de la vitalitat –a excepció 
del suport institucional– correlacionen moderadament, però significativament, amb el grau 
d’identitat valenciana. Per contra, les correlacions amb el grau d’identitat espanyola són de 

                                                 
491 S’ha utilitzat la correlació de Pearson entre les diferents variables referides a la vitalitat etnolingüística i 

l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola (ISIE), perquè es tracta de variables numèriques. Entre les 
variables referides a la vitalitat etnolingüística i les referides al grau d’autoadscricpió espanyola i al grau 
d’autoadscripció valenciana –aquestes dues darreres variables són ordinals– s’ha emprat la correlació per 
rangs de Spearman. Es poden consultar els resultats complets de les anàlisis estadístiques en la figura 25 de 
l’annex a la vitalitat etnolingüística. 

 
DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT  

INSTITUCIONAL 

FUTUR DINS  

DE 20 / 30 ANYS 

TOTAL DE 

 VITALITAT 

ISIE R = 0.2232** R = 0.1739* R = 0.0651 R = 0.2338**  R = 0.1690* 

AUTOADSCRIPCIÓ 

 ESPANYOLA 
ρ = -0.0886 ρ = -0.0230 ρ = -0.0118 ρ = -0.1214 ρ = -0.0856 

AUTOADSCRIPCIÓ 

 VALENCIANA 
ρ = 0.2411** ρ = 0.2581** ρ = 0.1115 ρ = 0.2694** ρ = 0.1993** 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 13 : relacions entre la identitat i la vitalitat 
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signe negatiu, molt més baixes i no són estadísticament significatives. La conclusió és, per 
tant, que els alumnes que se senten més valencians són els que tenen una percepció més 
optimista de la vitalitat d’aquest grup i del seu futur. Però en tot cas, aquesta relació apareix 
amb una intensitat molt moderada. 

Si es repeteix l’anàlisi per a cadascun dels grups etnolingüístics, es veu que en els 
alumnes de primera llengua catalana i en els alumnes bilingües no s’observa cap correlació 
estadísticament significativa entre les tres variables utilitzades per a avaluar la identitat i les 
diferents variables referides a la percepció de la vitalitat etnolingüística. En canvi, en el 
grup de primera llengua castellana sí que s’observa el mateix efecte que per a la totalitat de 
la mostra. Així, en aquest grup hi ha correlacions significatives, encara que de baixa 
intensitat, entre l’Índex Subtractiu de la Identitat Espanyola i les dimensions demogràfica 
(R = 0.2826, p = 0.006), d’estatus (R = 0.2432, p = 0.018) i per a la percepció total de la 

vitalitat (R = 0.2134, p = 0.050), encara que aquesta darrera amb reserves. Pel que fa a les 

variables referides a l’autoadscripció, també hi ha correlacions significatives de signe 
negatiu i baixa intensitat entre l’autoadscripció espanyola i les dimensions de la demografia 

(ρ = -0.2150, p = 0.036) i el total de la vitalitat (ρ = -0.2404, p = 0.027), i de signe positiu 

entre l’autoadscripció valenciana i la percepció de l’estatus (ρ = 0.2285, p = 0.026).492 Una 

interpretació plausible podria ser que dins del grup de primera llengua castellana, els 
alumnes que se senten més espanyols –és a dir, més identificats amb el propi grup– són els 
que tenen una percepció més intensa de la força demogràfica i de la vitalitat total del propi 
grup. Per contra, en la mesura que se senten més valencians –i cal recordar que tots dos 
sentiments no són excloents– tenen una percepció més positiva de l’estatus de la llengua i 
del grup contraris.  

Es pot aprofundir l’estudi introduint-hi la variable lloc de residència i analitzant les 
relacions entre la identitat i la percepció de la vitalitat etnolingüística per a cada grup 
etnolingüístic en cadascuna de les poblacions estudiades. Molt breument, s’observa que els 
alumnes de primera llengua castellana no presenten relacions significatives entre la 
identitat i la vitalitat etnolingüística subjectiva a Alacant ni a Mutxamel, mentre que a 
Xixona correlaciona significativament la Identitat Subtractiva amb el factor demogràfic 
(R = 0.3581, p = 0.044).  

                                                 
492 Es pot consultar l’anàlisi estadística completa en la figura 26 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
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Per al grup de primera llengua catalana sí que hi ha relacions entre la identitat i la 
vitalitat subjectiva :  

a) Per als alumnes d’Alacant hi ha correlacions intenses entre l’Índex Subtractiu de 
la Identitat Espanyola i la percepció de la vitalitat demogràfica relativa del grup de llengua 
catalana (R = 0.9620, p = 0.038), però s’ha de tenir present que es tracta d’un grup molt 

reduït (n = 4) i molt homogeni, ja que tots quatre alumnes no s’autoconsideren gens 
espanyols ;  

b) En el cas de Mutxamel (n = 7) hi ha una correlació també intensa entre l’Índex 
Subtractiu de la Identitat Espanyola i la percepció del futur del grup valencià i la seua 
llengua dins de 20 o 30 anys (R = 0.8633, p = 0.027) ;  

c) En el cas de Xixona (n = 27) hi ha correlacions significatives entre la Identitat 
Subtractiva i els factors de suport institucional (R = 0.4933, p = 0.010), el total de la vitalitat 

subjectiva (R = 0.4538, p = 0.020) i la percepció del futur del grup valencià dins de 20 o 30 

anys (R = 0.3828, p = 0.049). També hi ha correlacions significatives, en aquest cas de 

signe negatiu, entre el grau d’autoadscripció espanyola i els factors estatus (ρ = -0.4558, 

p = 0.017) i amb el total de la percepció de la vitalitat (ρ = -0.4219, p = 0.032).493 

En conjunt, aquests resultats matisen els anteriors : per als alumnes de primera 
llengua catalana del total de la mostra semblava que no hi havia relacions estadísticament 
significatives entre la identitat i la vitalitat subjectiva, però l’anàlisi per poblacions mostra 
que la vitalitat objectiva –diferent per a cada localitat– emmascarava l’existència d’algunes 
relacions de signe positiu entre tots dos conjunts de variables per al grup etnolingüístic 
valencià. 

6.7.2.4.3 Relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i la 
competència en la segona llengua 

S’ha vist anteriorment que hi ha diverses teories explicatives de les relacions entre 
la vitalitat etnolingüística i l’aprenentatge de les segones llengües.494 En aquests models es 
postula que la vitalitat etnolingüística percebuda és un dels elements que expliquen tant el 

                                                 
493 Es pot consultar l’anàlisi estadística completa en la figura 27 de l’annex a la vitalitat etnolingüística 
494 Supra, pàgs. 338-348. 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 426 

manteniment de la primera llengua com l’aprenentatge de les segones llengües en les 
situacions de competència entre els grups etnolingüístics. De tota manera cal recordar que 
malgrat que les teories que relacionen l’aprenentatge lingüístic i la vitalitat etnolingüística 
afirmen que la vitalitat és un dels factors explicatius dels aprenentatges lingüístics, no 
sempre la investigació empírica ha aconseguit mostrar una relació directa entre totes dues 
variables : en alguns casos no ha estat possible,495 mentre que en altres models la percepció 
de la vitalitat actua fomentant comportaments –com per exemple, la freqüència d’encontres 
intergrupals– que són els que determinen directament el grau d’aprenentatge lingüístic.496 

En aquest treball es descriuran les relacions entre la vitalitat etnolingüística 
percebuda i l’aprenentatge de la L2 per als membres dels diferents grups etnolingüístics, i 
la relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i el manteniment de la L1 per als 
membres del grup etnolingüístic minoritari. Cal advertir a l’hora d’interpretar els resultats 
que no ha estat possible controlar la intervenció de les variables referides a la localitat i al 
programa educatiu, ja que es produïa una fragmentació excessiva dels grups.  

a) L’aprenentatge de la L2 pels alumnes de primera llengua dominant 

 En aquest apartat s’estudia la relació entre la percepció de la vitalitat 
etnolingüística relativa i l’aprenentatge de la llengua catalana en el grup d’alumnes de 
primera llengua castellana. Les variables utilitzades per a valorar la percepció de la vitalitat 
etnolingüística són les mateixes que en l’estudi anterior (els tres factors de la vitalitat 
etnolingüística diferencial, la variable que avalua la percepció diferencial de la vitalitat dins 
de 20 o 30 anys i l’avaluació global de la vitalitat actual), mentre que per a valorar l’apre-
nentatge de la L2 –la llengua catalana– s’emprarà el Coeficient de Bilingüitat, la variable 
que arreplega la quantitat total de mots en català de les proves d’enumeració lèxica i les 
variables que autoavaluen la competència en les quatre habilitats lingüístiques bàsiques 
(comprendre, parlar, llegir i escriure) en la llengua catalana.  

                                                 
495 Supra, pàg. 341. 
496 Supra, pàg. 348. 
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En la taula 14 hi ha els valors de les correlacions entre les diferents variables que 
avaluen la percepció de la vitalitat i les variables que avaluen el coneixement de la llengua 
catalana per al 
grup d’alumnes 
de primera llen-
gua castellana.497 
Com s’hi pot 
comprovar, la in-
tensitat de les cor-
relacions és, en 
general, molt 
baixa, i només 
correlacionen 
significativament 
amb una 
intensitat moderada les variables referides al Coeficient de Bilingüitat i el total de la 
vitalitat etnolingüística subjectiva. En qualsevol cas, aquesta correlació és interessant 
perquè relaciona les dues variables més generals que valoren tant la percepció de la vitalitat 
etnolingüística relativa com el coneixement relatiu de la segona llengua. A més, és una 
relació que es produeix en el sentit més lògic que apunta la teoria : els alumnes de llengua 
majoritària que perceben una major vitalitat de la llengua minoritzada tenen un conei-
xement de les llengües més equilibrat. No es pot oblidar, però, que només es mostren les 
relacions entre les variables i que no se suggereix l’existència d’una relació causal, sobretot 
perquè no es pot controlar l’efecte d’altres variables que hi intervenen. 

b) L’aprenentatge de la L2 i el manteniment de la L1 pels alumnes de primera 
llengua minoritzada 

 En la taula 15 es pot veure les correlacions entre les variables referides a la vitalitat 
subjectiva i les referides al predomini lingüístic i a l’autovaloració de la competència lin-
güística en les llengües catalana i castellana per als alumnes de primera llengua catalana.498 
Les correlacions de les variables referides a la vitalitat subjectiva amb les variables 

                                                 
497 Es poden consultar els resultats complets de les correlacions en la figura 28 de l’annex a la vitalitat 

etnolingüística. 
498 Es poden consultar les anàlisis estadístiques completes en la figura 29 de l’annex a la vitalitat 

etnolingüística. 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL  

GRUP VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT

COEFICIENT  

DE BILINGÜITAT 

R = 0.1892 R = 0.1869 R = 0.1439 R = -0.0352 R = 0.2538* 

TOTAL MOTS  

EN CATALÀ 

R = 0.0638 R = 0.0126 R = -0.0103 R = -0.1021 R = 0.0499 

EXPRESSIÓ  

ORAL 
ρ = 0.0508 ρ = 0.1013 ρ = -0.0610 ρ = 0.0017 ρ = 0.0136 

COMPRENSIÓ 

ORAL 
ρ = -0.0391 ρ = 0.0137 ρ = -0.1830 ρ = 0.1052 ρ = -0.1319 

LECTURA ρ = -0.0278 ρ = 0.0036 ρ = -0.1734 ρ = 0.0304 ρ = -0.0796 

ESCRIPTURA ρ = 0.1772 ρ = 0.1056 ρ = 0.0467 ρ = 0.1001 ρ = 0.1037 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 14 : relació entre la vitalitat i la competència en la llengua catalana per als 
alumnes de primera llengua castellana 
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referides al coneixement del català són totes baixes o molt baixes i no n’hi ha cap que siga 
estadísticament significativa. 

Per contra, s’observen correlacions significatives de signe negatiu i d’intensitat 
moderada entre la dimensió del suport institucional i diverses variables indicadores del 
coneixement del castellà (total de mots en castellà, autoavaluació de la comprensió oral i 
autoavaluació 
de la lectura), i 
entre la dimen-
sió de l’estatus 
i l’autoavalua-
ció de l’expres-
sió oral en cas-
tellà. El fet que 
aquestes corre-
lacions siguen 
totes de signe 
negatiu sembla 
indicar que els 
alumnes de 
primera llengua 
minoritzada 
amb una 
percepció més 
positiva de la 
vitalitat relativa 
de la pròpia llengua, sobretot en la dimensió del suport institucional, tenen –o afirmen 
tenir– una competència lingüística inferior en algunes de les habilitats lingüístiques en la 
llengua majoritària. Per tant, els resultats apunten en la direcció que en els alumnes de 
primera llengua catalana la percepció de la vitalitat no influeix en la pèrdua de la primera 
llengua, però sí que influeix, encara que molt moderadament, en l’adquisició de certes 
habilitats lingüístiques en la segona llengua. Ara bé, aquest resultat s’ha d’acceptar amb 
molta cautela, perquè les diferències entre els alumnes en la comprensió oral i en la lectura 
en castellà és mínima, ja que tots els alumnes, independentment de la primera llengua i del 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL  

GRUP VALENCIÀ 

TOTAL DE 

VITALITAT 

COEFICIENT  

DE BILINGÜITAT 

R = -0.1478 R = -0.0492 R = 0.1965 R = -0.0121 R = 0.0571 

TOTAL MOTS  

EN CATALÀ 

R = -0.0728 R = -0.0471 R = -0.2023 R = 0.0762 R = -0.1196 

EXPRESSIÓ ORAL 

 EN CATALÀ 
ρ = 0.1464 ρ = -0.0721 ρ = -0.1051 ρ = 0.0337 ρ = -0.0388 

COMPRENSIÓ  

ORAL EN CATALÀ 
ρ = 0.0588 ρ = -0.1336 ρ = -0.3058 ρ = 0.1654 ρ = -0.2128 

LECTURA 

EN CATALÀ 
ρ = 0.0460 ρ = -0.1509 ρ = -0.2406 ρ = 0.0658 ρ = -0.1527 

ESCRIPTURA 

EN CATALÀ 
ρ = 0.1548 ρ = 0.1712 ρ = 0.2644 ρ = 0.0660 ρ = 0.2288 

TOTAL MOTS  

EN CASTELLÀ 

R = 0.0371 R = 0.0068 R = -0.3948* R = 0.1399 R = -0.1711 

EXPRESSIÓ ORAL 

 EN CASTELLÀ 
ρ = 0.0169 ρ = -0.2560 ρ = -0.1956 ρ = -0.1124 ρ = -0.1673 

COMPRENSIÓ 

ORAL EN CASTELLÀ 
ρ = 0.1283 ρ = -0.3236* ρ = -0.3503* ρ = -0.2909 ρ = -0.1937 

LECTURA  

EN CASTELLÀ 
ρ = 0.0491 ρ = -0.2939 ρ = -0.3318* ρ = -0.1529 ρ = -0.2368 

ESCRIPTURA  

EN CASTELLÀ 
ρ = 0.1397 ρ = -0.1302 ρ = -0.2341 ρ = -0.2072 ρ = -0.1481 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 15 : relació entre la vitalitat i la competència en les llengües catalana i castellana 
per als alumnes de primera llengua catalana 
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programa educatiu tenen una bona competència en aquestes dues habilitats lingüístiques.499 
A més, no s’ha de perdre de vista que en el cas d’aquestes variables –tant la percepció de la 
vitalitat com l’autoavaloració de la competència en les diferents habilitats lingüístiques– es 
tracta d’una autoavaluació, amb la càrrega inherent de subjectivitat que això comporta. 
Tampoc no s’ha d’oblidar l’existència d’altres variables que poden intervenir en aquest 
resultat, especialment el programa educatiu. Per tant, aquests resultats tenen el valor d’un 
simple indici d’una relació que, en tot cas, s’hauria d’analitzar més a fons. 

c) El desplegament de la competència lingüística en els alumnes bilingües 

El manteniment de la llengua catalana en els alumnes bilingües consecutius 
precoços català-castellà sí que sembla estar clarament relacionat amb la percepció que 
tenen de la vitalitat d’aquesta llengua. En la taula 16 es pot observar que totes les variables 
que mesuren la 
competència 
lingüística en la 
llengua catala-
na, tant en sen-
tit relatiu (Coe-
ficient de Bilin-
güitat) com en 
sentit absolut 
(total de mots 
enunciats i au-
toavaluació de 
l’expressió 
oral, la 
comprensió 
oral, la lectura i 
l’escriptura) 
correlacionen 
significa-

                                                 
499 Supra, apartat 3.4.5, pàgs. 95 i ss. 

 DEMOGRAFIA ESTATUS SUPORT 

INSTITUCIONAL 

FUTUR DEL  

GRUP VALENCIÀ 

TOTAL DE 

 VITALITAT 

COEFICIENT  

DE BILINGÜITAT 

R = -0.1165 R = -0.0266 R = -0.2585 R = -0.3545** R = -0.1557 

TOTAL MOTS  

EN CATALÀ 

R = -0.2519 R = -0.3072* R = -0.4026** R = -0.2633 R = - 0.3935** 

EXPRESSIÓ ORAL 

 EN CATALÀ 
ρ = -0.2360 ρ = -0.3187* ρ = -0.2285 ρ = -0.0623 ρ = -0.3316* 

COMPRENSIÓ  

ORAL EN CATALÀ 
ρ = -0.2130 ρ = -0.5586** ρ = -0.3071* ρ = -0.1248 ρ = -0.3656* 

LECTURA 

EN CATALÀ 
ρ = -0.2940* ρ = -0.3784** ρ = -0.1453 ρ = -0.0268 ρ = -0.3115* 

ESCRIPTURA 

EN CATALÀ 
ρ = -0.0769 ρ = -0.1532 ρ = -0.2894* ρ = -0.1586 ρ = -0.2825 

TOTAL MOTS  

EN CASTELLÀ 

R = -0.1317 R = -0.3204* R = -0.1747 R = 0.1181 R = -0.2654 

EXPRESSIÓ ORAL 

 EN CASTELLÀ 
ρ = -0.2077 ρ = -0.2702 ρ = -0.1041 ρ = -0.1351 ρ = -0.2175 

COMPRENSIÓ 

ORAL EN CASTELLÀ 
ρ = 0.0363 ρ = -0.0120 ρ = -0.0768 ρ = -0.0437 ρ = -0.0194 

LECTURA  

EN CASTELLÀ 
ρ = -0.0716 ρ = -0.2930* ρ = -0.1213 ρ = 0.0802 ρ = -0.1884 

ESCRIPTURA  

EN CASTELLÀ 
ρ = 0.0644 ρ = -0.2046 ρ = -0.0598 ρ = 0.0349 ρ = -0.0774 

*  Significació menor de 0.05 ;   **  Significació menor de 0.01 (Probabilitat bilateral – 2 cues) 

taula 16 : relació entre la vitalitat i la competència en les llengües catalana i castellana per als alumnes bilingües 
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tivament en sentit negatiu amb una o diverses de les variables que expressen la percepció 
de la vitalitat relativa de la llengua catalana.500 

El sentit general d’aquestes correlacions indica que per als alumnes bilingües hi ha 
una relació inversa entre el domini de la llengua catalana i la vitalitat subjectiva : en la 
mesura que mantenen millor la competència lingüística en aquesta llengua, en perceben 
una vitalitat etnolingüística més baixa. Pel que fa a la vitalitat, són els factors d’estatus, de 
suport institucional i el factor general de la vitalitat els que apareixen més fortament 
relacionats amb les variables lingüístiques. Quant a aquestes darreres variables, s’observa 
una altra vegada un fenomen semblant al que s’havia vist anteriorment en avaluar la relació 
entre la vitalitat i la competència en castellà dels alumnes de primera llengua catalana : les 
variables que apareixen més relacionades amb la vitalitat subjectiva són el total de mots en 
català i l’expressió oral en català, però també la comprensió oral i la lectura en aquesta 
llengua. Com s’ha indicat adés, les variables referides a la comprensió oral i a la lectura són 
les que segurament arrosseguen una major càrrega de subjectivitat, cosa que no es pot 
oblidar a l’hora d’avaluar els resultats obtinguts. Però en qualsevol cas, els resultats són ara 
molt més concloents, i són un indici clar que en la mesura que els alumnes bilingües tenen 
una major competència lingüística perceben una vitalitat més reduïda de la llengua 
catalana. 

Pel que fa a les relacions entre la competència en la llengua castellana i la percepció 
de la vitalitat són poc freqüents. De fet, només s’observen correlacions significatives de 
signe negatiu entre el total de mots en castellà i la lectura en aquesta llengua amb la 
dimensió de l’estatus. Encara que aquests resultats puguen semblar contradictoris amb els 
que s’acaben de veure, no ho són necessàriament, ja que cal recordar que hi ha correlacions 
positives entre la quantitat de mots expressats en les dues llengües.501 La interpretació 
d’aquests resultats pot ser que els alumnes bilingües amb una millor competència 
lingüística absoluta en les dues llengües, que es reflecteix amb una major quantitat de mots 
enumerats en totes dues, són els que tenen una percepció menys optimista de la vitalitat de 
la llengua catalana. En resum, s’ha de concloure que en els alumnes bilingües la percepció 
de la vitalitat està molt més relacionada amb el manteniment de la llengua minoritzada que 
no amb l’aprenentatge de la llengua majoritària. 

                                                 
500 Es pot consultar l’anàlisi estadística completa en la figura 30 de l’annex a la vitalitat etnolingüística. 
501 Supra, apartat 4.3, pàgs. 187-188. 
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Una possible explicació d’aquest resultat podria ser que aquests alumnes, a meitat 
de camí entre els dos grups etnolingüístics, en la mesura que opten lingüísticament pel grup 
minoritari, opció que es reflectiria en un major índex de domini de la llengua catalana, 
adopten un compromís superior amb aquesta llengua i amb aquest grup ; aquest compromís 
els fa tenir una visió més crítica de la vitalitat del grup i de la llengua. Cal recordar que 
anteriorment s’ha vist que els alumnes bilingües matriculats en el PIL d’Alacant tenien una 
percepció de la vitalitat etnolingüística relativa del grup valencià i de la seua llengua més 
pessimista –i alhora més realista– que la dels alumnes bilingües matriculats en el PIP bàsic, 
i es podia atribuir aquesta diferència a un major grau de conscienciació de la realitat 
sociolingüística.502 El resultat que ara es comenta reforça aquella interpretació, i afavoreix 
la hipòtesi que en el cas dels alumnes bilingües, el manteniment de la llengua catalana –
mesurada amb els índexs de domini d’aquesta llengua–, que no és excloent sinó 
complementari del domini de la llengua castellana, implicaria un major grau de 
conscienciació de la realitat sociolingüística i un major compromís que provocaria una 
visió més pessimista, i segurament més realista, de la vitalitat del grup i de la llengua 
minoritzats. Aquest resultat està en la línia dels obtinguts per Giles i Johnson (1987 : 76, 
79-81) i per Ytsma, Viladot i Giles (1994 : 75-76 ; Viladot, 1998 : 331-333), ja que el 
major compromís amb la llengua minoritzada correlaciona negativament amb la vitalitat 
subjectiva. De tota manera, a l’hora de valorar aquest resultat cal recordar la relació 
existent entre la competència lingüística, les actituds envers la llengua catalana i els 
programes educatius, ja que en aquest estudi no s’han pogut controlar aquestes darreres 
variables. 

6.8 Síntesi dels resultats i conclusions 

S’han comprovat al llarg d’aquest capítol les dificultats que apareixen en l’anàlisi 
de la percepció de la vitalitat etnolingüística dels adolescents de la comarca de l’Alacantí. 
Són dificultats que estan determinades sobretot per la complexitat de la situació psicosocial 
analitzada, que es caracteritza per la interrelació d’un conjunt de variables que s’influeixen 
mútuament. Al llarg d’aquest capítol s’han fet uns resums breus dels resultats de cada 
apartat. Cal presentar ara una síntesi conjunta d’aquests resultats i proposar unes 
conclusions que siguen útils tant per a l’acció educativa com per a les futures 
investigacions sobre la vitalitat etnolingüística en aquest context. 

                                                 
502 Supra, pàg. 415. 
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Un dels resultats que cal destacar és la comprovació de l’estructura dimensional de 
la vitalitat etnolingüística. Així, s’ha demostrat que el constructe mesurat amb el 
Qüestionari de Vitalitat Etnolingüística s’ajusta força bé a les tres dimensions teòriques de 
demografia, estatus i suport institucional previstes per Giles, Bourhis i Taylor (1977) i al 
nou factor de futur del català proposat per Viladot (1992a, 1993a). Es tracta de la primera 
vegada que es fa aquesta comprovació en l’àmbit de la llengua catalana i és una prova de la 
validesa del constructe estudiat, si més no, en el nostre entorn.  

En una primera aproximació a la valoració de la vitalitat etnolingüística relativa de 
les llengües catalana i castellana feta pels escolars de l’estudi, es comprova que tenen una 
percepció bastant realista de la vitalitat, ja que la seua avaluació d’aquest constructe és 
coincident amb les valoracions de la vitalitat objectiva realitzades pels experts. Aquest 
realisme és encara més remarcable si es té en compte que els enquestats es troben en una 
etapa, l’adolescència, en què l’experiència vital pot ser encara relativament limitada. Dins 
d’aquesta avaluació realista s’observa que els alumnes perceben, en conjunt, un predomini 
clar de la llengua castellana i del grup etnolingüístic castellà a la comarca de l’Alacantí. A 
més, la percepció dels enquestats és que aquesta situació no canviarà en el futur. 

La percepció de la vitalitat etnolingüística depén, lògicament, de la vitalitat 
etnolingüística objectiva de la llengua, i s’ha vist en l’estudi demolingüístic que la vitalitat 
de la llengua catalana és ben diferent a cadascuna de les localitats estudiades. És per això 
que encara que en les poblacions de l’estudi hi ha unes tendències semblants en el sentit de 
les diferències de vitalitat estimades, la intensitat de les diferències de vitalitat és desigual. 
En general s’ha vist que la percepció de la vitalitat etnolingüística del grup valencià i de la 
seua llengua és clarament més positiva a Xixona –on els alumnes enquestats tenen una 
percepció de la vitalitat etnolingüística global favorable al castellà però propera a l’equilibri 
–, mentre que a Mutxamel i a Alacant els alumnes perceben un clar predomini de la llengua 
i del grup etnolingüístic castellans. 

S’han investigat les relacions entre la percepció de la vitalitat i algunes de les 
variables més rellevants de l’estudi : la primera llengua –que és la variable que determina 
l’adscripció a un o altre grup etnolingüístic–, els programes educatius, les actituds 
lingüístiques i l’aprenentatge o el manteniment de les llengües. Les relacions entre la 
percepció de la vitalitat i aquestes variables no són massa fortes. Aquest resultat no s’hauria 
de valorar com una deficiència de l’estudi, sinó que és un resultat lògic si es té present que 
la vitalitat etnolingüística subjectiva –és a dir, la percepció de la vitalitat– està molt 
clarament determinada per la vitalitat etnolingüística objectiva, i aquesta és idèntica per a 
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tots els alumnes d’una mateixa localitat independentment de qualsevol altre factor. Per tant, 
les baixa intensitat d’algunes de les relacions obtingudes són normals, i el que és realment 
rellevant és que entre els diversos grups d’alumnes existesca una avaluació diferent d’una 
realitat que és semblant per a tothom. 

Pel que fa a la relació entre la vitalitat etnolingüística i la primera llengua cal 
remarcar que si bé tots els grups d’alumnes perceben la major vitalitat de la llengua i del 
grup etnolingüístic castellans en la majoria de les variables i en les puntuacions totals de 
demografia, estatus, suport institucional i vitalitat etnolingüística global, en algunes 
variables hi ha divergències en l’avaluació de la vitalitat que afavoreixen el grup propi : els 
alumnes catalanoparlants són els que presenten en gairebé totes les variables unes 
puntuacions més decantades cap a l’equilibri entre els grups, i l’únic grup que percep en 
algunes variables que el seu grup etnolingüístic predomina sobre l’altre grup. Pel contrari, 
els alumnes castellanoparlants valoren que el seu propi grup té un predomini més intens en 
la majoria de variables. El grup bilingüe fa unes valoracions intermèdies entre els dos grups 
etnolingüístics en algunes variables, però en algunes té una percepció molt semblant a la 
del grup castellà i en algunes altres s’assembla més al grup etnolingüístic valencià. 

Els resultats més interessants es donen quan es controla la intervenció del lloc de 
residència com a covariable de la vitalitat etnolingüística objectiva. S’ha pogut constatar 
que en els contextos on hi ha un cert equilibri en la vitalitat etnolingüística –com és el cas 
de Xixona–, hi ha una percepció de la vitalitat bastant realista i similar entre els diferent 
grups etnolingüístics.  

Per contra, en les localitats on hi ha una forta competència etnolingüística –com és 
el cas de Mutxamel–, hi ha una manca d’acord important en la percepció de la vitalitat i una 
clara tendència dels subjectes a divergir en les valoracions a favor del grup al que 
pertanyen : el grup catalanoparlant valora que la vitalitat entre els grups és propera a 
l’equilibri i, a més, que la tendència de futur és que predomine el grup propi ; per contra, el 
grup castellanoparlant valora la vitalitat actual d’una manera més favorable al seu grup i 
creu que en el futur la situació serà molt semblant a l’actual ; el grup bilingüe s’apropa en 
aquest context a les valoracions del grup majoritari que, com és evident, es tracta d’una 
avaluació més realista de la vitalitat.  

Per últim, allà on hi ha un predomini gairebé exclusiu del grup majoritari 
castellanoparlant –el cas d’Alacant– la visió del grup catalanoparlant és molt pessimista 
respecte de la seua vitalitat com a grup etnolingüístic diferenciat. L’indicador més clar 
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d’aquest pessimisme és la predicció d’un estancament de la vitalitat futura del grup propi. 
Aquesta percepció de la vitalitat coincideix amb la que fa el grup castellanoparlant, i cal 
valorar-la com a realista. És interessant que en aquest context el grup bilingüe faça la 
valoració més optimista de la vitalitat del grup catalanoparlant i del seu futur, que no està 
gens justificada. Sembla, doncs, que en aquest cas el grup bilingüe és el que té una visió 
més distorsionada de la realitat. 

Les relacions entre la vitalitat etnolingüística i els programes educatius presenten 
uns resultats bastant semblants als que s’acaben de comentar. S’ha vist que en els contextos 
on hi ha una vitalitat etnolingüística relativa entre els grups més propera a l’equilibri 
(Xixona) no hi ha diferències importants entre els alumnes dels diferents programes 
educatius en l’avaluació de la vitalitat etnolingüística subjectiva, amb independència de la 
primera llengua. Aquest resultat és paral·lel al que s’ha vist en contrastar la percepció de la 
vitalitat pels diferents grups etnolingüístics, i referma la conclusió expressada adés que en 
les localitats més properes a l’equilibri lingüístic la percepció de la vitalitat etnolingüística 
és relativament estable i objectiva. 

A Mutxamel es detecten diferències importants en la percepció de la vitalitat dels 
alumnes castellanoparlants i dels alumnes catalanoparlants segons els programes educatius 
en què estan matriculats, però no n’hi ha en els alumnes bilingües. Aquests resultats fan 
que plantegem la hipòtesi que en les situacions de forta competència etnolingüística és més 
probable la possibilitat d’una avaluació divergent de la vitalitat en els grups etnolingüístics 
en competència. En aquest context els alumnes matriculats en el Programa d’Immersió 
Lingüística –independentment de la primera llengua– tenen una percepció de la vitalitat 
més decantada a l’equilibri (més favorable al grup etnolingüístic valencià i a la seua 
llengua), mentre que els alumnes del Programa d’Incorporació Progressiva bàsic tenen una 
percepció de la vitalitat més favorable a la llengua i al grup majoritaris. Els resultats 
permeten concloure que en les situacions etnolingüístiques inestables els programes 
educatius bilingües poden influir en la percepció de la vitalitat etnolingüística en favor de la 
llengua minoritzada, que és la llengua d’instrucció del programa educatiu, però aquest 
fenomen afectaria sobretot els alumnes dels grups etnolingüístics en competència. Per 
últim, a Alacant s’ha comprovat que el programa educatiu afecta la percepció de la vitalitat 
dels alumnes, tant els castellanoparlants com els bilingües, però amb més intensitat aquest 
darrer grup. Al contrari que a Mutxamel, els alumnes matriculats en el Programa 
d’Immersió Lingüística tenen una percepció pessimista de la vitalitat de la llengua catalana, 
possiblement perquè tenen un millor coneixement de la realitat sociolingüística i n’estan 
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més conscienciats. Per contra, els alumnes bilingües del Programa d’Incorporació 
Progressiva bàsic tenen una percepció massa optimista de la vitalitat de la llengua i del 
grup valencians que, d’altra banda, és semblant a la dels seus companys de programa 
castellanoparlants. Per això s’ha arribat a la conclusió que els alumnes del PIP d’Alacant no 
són conscients que existesca cap tipus de problemàtica lingüística. 

Tocant a l’actitud lingüística, els resultats obtinguts indiquen que hi ha influències 
entre la percepció de la vitalitat relativa de la llengua minoritzada i l’actitud envers aquesta 
llengua, però aquesta relació està condicionada per altres variables, com ara la vitalitat 
etnolingüística objectiva del context (variable localitat de residència) i el grup 
etnolingüístic dels subjectes (variable primera llengua). Pel que fa a la primera variable, els 
contextos més inestables, on hi ha una major competència etnolingüística (Mutxamel) són 
els que mostren relacions més intenses entre l’actitud i la vitalitat. En els contextos més 
equilibrats (Xixona) es redueix la intensitat de la relació, que desapareix en els contextos 
on la tensió entre les llengües és mínima perquè la llengua minoritzada es troba en un estat 
proper a la substitució total (Alacant). Pel que fa a la primera llengua, s’observa que la 
relació entre l’actitud i la vitalitat es dóna sobretot per als alumnes de primera llengua 
castellana, mentre que en el cas dels alumnes bilingües i de primera llengua catalana no 
sembla haver-hi una relació clara entre la percepció de la vitalitat i l’actitud envers la 
llengua pròpia. També s’ha pogut comprovar la manca de connexió entre la percepció de la 
vitalitat etnolingüística i la percepció de la unitat supradialectal de la llengua, sense que en 
aquest cas hi haja una influència apreciable del context. 

Les relacions entre la identitat i la percepció de la vitalitat són complexes en el 
context estudiat. En general, en el cas dels alumnes de primera llengua castellana no hi ha 
relacions importants entre la identitat i la vitalitat etnolingüística subjectiva, però, per 
contra, per al grup de primera llengua catalana sí que hi ha algunes relacions de signe 
positiu entre la vitalitat i la identitat. 

S’ha estudiat també la relació entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i la 
competència en la segona llengua per als diferents grups etnolingüístics : l’aprenentatge de 
la L2 pels alumnes de primera llengua dominant, l’aprenentatge de la L2 i el manteniment 
de la L1 pels alumnes de primera llengua minoritzada i el desplegament de la competència 
lingüística en els alumnes bilingües. 

En el cas dels alumnes de primera llengua castellana només es pot detectar una 
correlació significativa d’intensitat moderada entre les variables referides al Coeficient de 
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Bilingüitat i el total de la vitalitat etnolingüística subjectiva. S’ha de tenir present a l’hora 
de valorar la baixa intensitat de la relació que la investigació empírica no ha aconseguit 
mostrar una relació directa entre totes dues variables, i que per això la majoria de models 
teòrics que s’han comentat presenten la vitalitat subjectiva com una variable que intervé 
fomentant comportaments –sobretot la freqüència dels encontres intergrupals– que són els 
que determinen directament el grau d’aprenentatge lingüístic. 

En els alumnes de primera llengua catalana no hi ha una relació apreciable entre la 
percepció de la vitalitat etnolingüística i les variables referides al coneixement del català 
però, per contra, sí que s’han aconseguit correlacions significatives de signe negatiu i 
d’intensitat moderada entre la dimensió del suport institucional i diverses variables 
indicadores del coneixement del castellà (total de mots en castellà, autoavaluació de la 
comprensió oral i autoavaluació de la lectura), i entre la dimensió de l’estatus i l’auto-
avaluació de l’expressió oral en castellà. S’ha vist, però, que hi ha raons importants per a 
interpretar aquests resultats amb molta cautela. 

En el grup dels alumnes bilingües familiars hi ha els resultats més clars pel que fa a 
les relacions entre la vitalitat etnolingüística subjectiva i l’aprenentatge lingüístic. En 
aquest grup, el manteniment de la llengua catalana sí que està clarament relacionat amb la 
percepció que tenen de la vitalitat d’aquesta llengua. La relació entre totes dues variables és 
de sentit negatiu : en la mesura que mantenen millor la competència lingüística en català, 
en perceben una vitalitat etnolingüística més baixa. Pel que fa a les relacions entre la 
competència en la llengua castellana i la percepció de la vitalitat tenen poca importància. 
Per tant, es pot concloure que en els alumnes bilingües la percepció de la vitalitat està molt 
més relacionada amb el manteniment de la llengua minoritzada que no amb l’aprenentatge 
de la llengua majoritària. S’han explicat els resultats d’aquest grup a partir de la situació 
d’aquests alumnes, a meitat de camí entre els dos grups etnolingüístics. Probablement, en la 
mesura que es decanten pel grup minoritzat –cosa que suposaria un millor domini de la 
llengua catalana–, adopten un major grau de compromís amb aquesta llengua i amb aquest 
grup, i és aquest compromís el que fa que tinguen una visió més crítica de la vitalitat de la 
llengua i del grup. També s’ha assenyalat que aquesta hipòtesi és coherent amb els resultats 
d’algunes investigacions que mostren que el compromís amb la llengua minoritzada 
correlaciona negativament amb la percepció de la vitalitat (Giles & Johnson, 1987 : 76, 79-
81 ; Ytsma & Viladot & Giles, 1994 : 75-76 ; Viladot, 1998 : 331-333). 
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Tots els resultats suara descrits mostren unes relacions complexes entre la percepció 
de la vitalitat i la resta de variables investigades. De tota manera, es poden extraure diverses 
conclusions de caràcter general, algunes de les quals revaliden els resultats d’investigacions 
prèvies mentre que altres caldria que fossen objecte de futures recerques. Aquestes 
conclusions són : 

a) Hi ha una relació clara entre la vitalitat objectiva i la percepció (subjectiva) 
d’aquesta vitalitat. Aquesta relació és la causa de la valoració realista de la vitalitat que han 
fet globalment els alumnes enquestats. Aquesta dada, i la comprovació de l’estructura 
dimensional del constructe que s’ha fet mitjançant l’anàlisi de components principals, 
indiquen la validesa d’aquest constructe, com a mínim en el context de la investigació. 

b) Les diverses localitats de la comarca de l’Alacantí presenten una realitat 
lingüística molt desigual i, en conseqüència, una vitalitat etnolingüística diferent. Les 
discrepàncies en la percepció de la vitalitat entre les localitats indiquen que els alumnes 
valoren, sobretot, la realitat immediata de la localitat on viuen. A més, s’han vist indicis 
clars que l’existència de conflictes entre els grups etnolingüístics en contacte pot produir 
distorsions de diferent sentit (segons la intensitat actual i el desenllaç previsible del 
conflicte) en la percepció de la vitalitat relativa dels grups : en les localitats amb una 
competència etnolingüística forta la visió distorsionada de la realitat afecta sobretot el grup 
etnolingüístic minoritari, mentre que en les localitats on el grup minoritari és molt feble les 
distorsions afecten més els membres del grup majoritari. D’altra banda, les situacions 
etnolingüístiques properes a l’equilibri comporten una major grau de consens entre els 
grups en l’avaluació de la vitalitat etnolingüística actual. 

c) Les relacions entre la vitalitat i la resta de variables de l’estudi (actitud, identitat, 
aprenentatge de la segona llengua i manteniment de la primera llengua) són bastant 
complexes per causa de les interrelacions entre variables, i estan molt determinades per la 
vitalitat etnolingüística objectiva de la localitat i per la presència o absència de conflictes 
etnolingüístics. La dificultat en el control de les variables que intervenen determina que la 
majoria de conclusions que s’han proposat en aquests apartats siguen hipòtesis que caldria 
contrastar en investigacions futures. És difícil que la investigació experimental o 
quasiexperimental puga demostrar l’existència i la força de les relacions que s’han descrit, 
però en tot cas aquest estudi descriu uns resultats que poden contrastar-se amb els resultats 
d’altres estudis i col·laborar en l’elaboració de teories heurístiques sobre les relacions entre 
la vitalitat i aquestes variables. 



La vitalitat etnolingüística  Pàg. 438 

La raó principal per a investigar la percepció de la vitalitat des d’una perspectiva 
sociolingüística és perquè és un bon indicador de la salut de les llengües i, per tant, de la 
normalització lingüística. Les diferències en l’èxit de la normalització lingüística entre els 
diversos territoris de llengua catalana cal explicar-les sobretot a partir de les desigualtats en 
la vitalitat etnolingüística, ja que les diferències en el procés d’estandardització, si bé 
existeixen, tenen un pes menor. És ara el moment de reflexionar sobre què poden aportar 
els resultats que s’han descrit al treball escolar de les actituds lingüístiques, i quines 
possibilitats d’actuació té l’escola en el camp de la vitalitat etnolingüística. 

La contribució de l’escola a la millora de la situació etnolingüística d’una llengua 
minoritzada és limitada, però no s’ha de menystenir. Com se sap, la presència i l’ús de la 
llengua pròpia en tots els nivells del sistema educatiu és un aspecte d’importància singular 
per a la vitalitat dels grups etnolingüístics minoritaris (Giles & Bourhis & Taylor, 1977 : 
316), i encara que els poders polítics tenen molt a dir –i sobretot molt per fer– en aquest 
tema, en una societat democràtica la consecució d’aquest objectiu està també molt 
relacionada amb la capacitat de mobilització dels membres del grup minoritzat i dels 
moviments ciutadans en general, sobretot d’aquells que estan més directament implicats en 
el món educatiu. De fet, fins ara han estat els pares i mares i els mestres qui en moltes 
ocasions han hagut de prendre el protagonisme i la responsabilitat de reclamar i de dur 
endavant la implantació dels programes educatius bilingües. És aquesta la faena més 
important que queda per fer en tots els nivells, però sobretot en l’ensenyament secundari i 
en l’universitari. Si no, l’esforç que s’està fent en l’ensenyament infantil i primari es 
balafiarà. 

També cal reflexionar sobre l’actuació educativa concreta, de l’aula. En aquest 
punt, les nostres aportacions es poden relacionar amb les que s’han fet en l’apartat de 
conclusions del capítol dedicat a les actituds lingüístiques. Com s’ha vist en aquest capítol, 
la vitalitat etnolingüística i l’estandardització són els dos factors socioestructurals que 
expliquen les actituds lingüístiques (Ryan & Giles & Sebastian, 1982 : 3-6). A la vegada, 
les actituds lingüístiques estan directament relacionades amb l’ús de les llengües. Mentre 
que la dimensió referida a l’estandardització és relativament estàtica, els canvis en la 
vitalitat de les llengües són més dinàmics i en part estan influïts per la percepció que en 
tenen els parlants, ja que, com destaquen Ryan, Giles i Sebastian (1982 : 5), la percepció de 
la vitalitat és més important per a la formació de les actituds lingüístiques que la vitalitat 
objectiva real.  
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S’ha vist que tant els alumnes castellanoparlants com els alumnes catalanoparlants 
de la comarca de l’Alacantí reconeixen la superioritat de la varietat lingüística del grup 
dominant. Quan en el dos grups etnolingüístics hi ha la percepció d’una vitalitat molt baixa 
en el grup subordinat apareix un perfil de preferències lingüístiques –l’anomenat perfil A 
de Ryan, Giles i Sebastian (1982 : 9-11)–503 en què cap dels dos grups etnolingüístics per-
cep alternatives a la seua situació actual. En aquest perfil els individus de la llengua 
minoritària atribueixen la situació del grup a la valoració negativa del propi grup, i poden 
caure en una espècie de fatalisme pel que fa al seu destí com a grup etnolingüístic 
diferenciat. Per a eixir d’aquesta situació cal que els membres del grup subordinat no 
accepten la situació actual, clarament injusta, i comencen a buscar alternatives en una 
identitat positiva, que segons Ryan, Hewstone i Giles (1984 : 136) és més fàcil de trobar en 
la dimensió de la solidaritat, ja que és més subjectiva que no la de l’estatus. Per tant, una 
conclusió és que, lluny de determinismes lingüístics, l’escola hauria de contribuir a que tots 
els alumnes coneguessen la realitat lingüística del seu entorn i que reflexionessen sobre la 
justícia o la injustícia d’aquestes situacions. En tots els programes educatius, i especialment 
en els programes educatius bilingües, s’hauria de contribuir a què els alumnes 
catalanoparlants poguessen construir una identitat de grup positiva, tot desplegant activitats 
destinades a augmentar la solidaritat entre els membres del propi grup d’una manera que 
fos compatible amb el respecte envers l’altre grup. 

Els alumnes bilingües familiars són un grup especialment sensible. S’ha vist que en 
molts aspectes són a mitjan camí entre els dos grups etnolingüístics en conflicte, però 
també s’han comentat dades que permeten suposar que la força d’atracció del grup 
majoritari és més intensa. Una dada especialment important que s’ha comentat respecte 
d’aquest grup és la relació que hi ha entre la percepció de la vitalitat etnolingüística i el 
manteniment de la llengua catalana, amb dades que mostren que un major grau de 
conscienciació (que es veu en una valoració més crítica de la vitalitat de la llengua 
catalana) implica un millor manteniment de la llengua minoritzada. També s’ha vist que en 
els contextos on la llengua minoritzada és més feble aquesta consciència crítica dels 
alumnes bilingües pot desaparéixer totalment, amb el conseqüent perill d’assimilació pel 
grup de llengua majoritària. Per tant, els educadors haurien de tenir en compte aquesta dada 
per a prestar una atenció especial a aquests grup d’alumnes, que en la situació actual de la 
comarca de l’Alacantí són un grup crític per al manteniment de la llengua catalana. 

                                                 
503 Supra, pàg. 350. 
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Un altre element a tenir en compte són els diferents graus de vitalitat de les 
localitats on hi ha els centres d’ensenyament i l’existència o no de conflictes –declarats o 
latents– entre els grups etnolingüístics. L’experiència mostra que els alumnes d’Alacant (i 
ens atrevim a dir que els habitants d’Alacant en general) tenen un coneixement molt limitat 
de la realitat lingüística de la seua pròpia ciutat, de la comarca que els envolta i del país on 
viuen. En certa ocasió vam preguntar a un grup d’alumnes de secundària d’un barri 
d’Alacant quina pensaven que podia ser la proporció de valencianoparlants de la ciutat 
d’Alacant. Les xifres que expressaven en les seues respostes (de l’ordre del 2% o del 3%) 
mostren que en aquest segment d’edat es viu a Alacant en un món totalment castellanitzat. 
Per tant, entre els jóvens d’aquesta ciutat la realitat catalanoparlant del país és molt remota, 
i no forma part de la seua experiència vital. Davant d’una situació com aquesta un dels 
deures del sistema educatiu és que els xiquets i els jóvens coneguen el lloc on viuen. 
D’igual manera que han de conéixer la història o l’entorn natural del seu país, cal que 
coneguen la realitat social, cultural i lingüística que els envolta, més enllà de la localitat on 
resideixen. Com se sap, la manca d’informació o la informació equivocada són algunes de 
les fonts principals dels prejudicis. És per això que cal que els docents programen activitats 
(com ara la correspondència escolar, les eixides culturals o els intercanvis entre centres) 
que tinguen com a finalitat que els alumnes de les zones on la llengua catalana té una 
vitalitat menor descobresquen la realitat lingüística d’altres localitats del seu entorn 
immediat.  

En les localitats amb una vitalitat mitjana és més probable que hi haja una 
competència –declarada o latent– entre els diferents grups etnolingüístics. En aquest 
context l’acció educativa hauria d’anar encaminada a aprofitar el potencial de conscien-
ciació lingüística del grup etnolingüístic minoritari i a integrar el grup majoritari amb 
activitats que els permeten descobrir la realitat històrica, cultural i lingüística de la localitat 
on viuen. Cal que totes dues comunitats deixen de viure d’esquena, però sobretot cal que la 
integració necessària no es faça a costa del grup minoritari, que en principi és el més feble. 
Conforme s’ha dit en l’apartat de conclusions del capítol dedicat a les actituds 
lingüístiques, l’actuació de l’escola hauria d’anar encaminada a cohesionar els alumnes 
dels diferents grups etnolingüístics amb activitats compartides des dels primers cursos de 
l’escolaritat, i a buscar la cohesió del grup minoritzat en activitats que reforcen una 
identificació social positiva, sobretot al voltant dels valors de solidaritat entre els membres 
del grup propi. En aquest tipus de situació s’ha de tenir molt en compte –i proporcionar-los 
si cal una atenció especial– els alumnes de llengua minoritzada matriculats en els 
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programes monolingües i els alumnes bilingües familiars, ja que són els més exposats a 
l’autoodi i a l’abandonament de la llengua minoritzada. 

Les localitats on la vitalitat de la llengua catalana s’aproxima a l’equilibri respecte 
de la llengua dominant sembla que són les menys problemàtiques pel que fa a les relacions 
entre les comunitats etnolingüístiques en contacte. Aquesta constatació no ha de fer caure 
en un cofoisme desmobilitzador, perquè s’ha vist que la realitat comarcal respecte de la 
vitalitat etnolingüística és dinàmica, i es mou en un sentit clarament desfavorable per a la 
vitalitat de la llengua catalana. Pel que fa a l’ensenyament, no cal baixar la guàrdia pensant 
que tota la faena està feta, sinó que cal una actitud activa per a millorar encara més les 
actituds i els usos lingüístics. Per tant, cal buscar una integració real de tota la població 
-fixant-se especialment en els escolars d’origen immigrat– a través d’activitats 
compartides, sobretot de tipus cultural, vehiculades en llengua catalana, ja que la 
segregació i la marginalitat són una font d’enfrontament entre les comunitats. 




