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En el treball qu e expose m vam dur a term e
un estudi compara tiu entre escolars de Catalunya i de l'Aragó catalanòfo n. Atès qu e
ens trobàvem davant de contextos caracteritzats per una valoració molt diferent de
les llen gües en presència (català i castellà),
l'objectiu de la in vestigació era con trastar
les actituds cap a aquelles llen gües per part
de cadascun dels grups.
L'anà lisi dels result ats va posar en relleu
que men tre qu e els escolars catalans tendien a valorar més positiva men t la llen gua
cata lana, els de l'Aragó catalan òfon mostraven tendència a valorar més positivament la llengu a castellana.
Quant a les variables qu e podien explicar aquestes actituds, la condició lingü ística familiar apareixia com a determinant.
Així, en relació amb el castellà, a l'àrea de
Catalunya estudiada hi havia diferències
importa nts en tre castellano parlants i catalan oparlants; tot i que els primers denotaven act ituds molt favo rables, els segons
tamb é però en una mesura molt més petita. 1pel qu e fa al català, a l'àrea de l'Aragó,
els caste llano parlan ts, enc ara qu e igual ment mostraven actituds positives enve rs
el català, no ho eren tant com les qu e mostraven els catalano parlants.
L'explicació d'a quests fenòm en s va ser
feta tot prenent en consideració el sentit
d'am enaça amb qu è cada llen gua pot ser
viscuda per part dels grups lingüístics.

Introducció

És prou sabut que l'educa ció bilin güe ha
pres un desen volu pam en t notable en els
darrers anys. Eviden tment, a aquesta circumstància no hi és aliena la internaci onalització creixent de la nostra societat en
tots els secto rs. Paral-lelament, fenòm en s
politi cosocials com ara els processos de descolonització o la crisi de les ideologies qu e
sostenen el concepte d'estat-nació han donat lloc al fet qu e en territoris caracteritzats per la presència d'algun tipu s de bilingüisme social, en altre temps no oficialitzat,
es tendeixi a l'aprenentatge de les dues llen52

gües presents a la comunitat i, fins i tot ,
d'una tercera de més internacional. Si hi
afegim la rellevànc ia qu e està prenent el
fet migratori en els països occidentals i la
realitat d'un mó n on almenys tres milllengües (Skutn ab-Kangas, 1981 ) es troben disperses en menys de dos-cents estats reconegut s per l'Organ ització de les Nacion s
Unide s, podem fer-nos una idea de la diversitat de con textos i situacions amb què
ens podem tro bar.
Aquestes circumstà ncies fan que resulti
prou difícil qualsevol intent de classificació
de les no mbroses respostes educatives possibles que poden ser donades al bilingüi sme;
malgrat això, han aparegut diversos mod els
basats en nomenclatures i criteris diferents
(Fish ma n i Lowas, 19 70; Mackey, 19 70;
Fish man , 19 77 ; Hame rs i Blanc, 1983;
Siguan i Mackey, 1986, etc.). En qual sevol
cas, la proposta que sembla més aclaridora
és la de Skut nabb-Kangas (1988). Aquesta
prop osta considera les variables llengua i cultura (ma jori tàr ia/ do mi na n t/minoritària)
dels alumnes, mitjà d'educació (LI i/o L2) i
objectius socials i lingüístics dels par lant s
(bilingüisme i bicu lturalisme/assimilació i
pèrdu a de la pròpia llengua i cultura).
Tal com assenyala Arna u (1992), en combinar aquestes variables apareixen quatre tipus de programes que combinen factors de
naturalesa organitzativa (professorat bilingüe o no, alumnat amb nivells diferents de
competènc ia inicial en L2), actitudinal (valorar o menysvalorar l'LI ) i didàctica (ensenyamen t o no de l'LI , temporalització, etc.),
factors que media titzen de man era diferencial la inte racció del professorat amb l'alumnat , la qual cosa es tradueix en pràctiqu es
pedagògiques absolutament divergent s:
• Segregació: ense nya men t en LI i L2 com a
matèria del currículum qu e s'enseny a durant unes hores setma na ls. Tant si l'LI és
majorit ària com si no , 1'L2 és la llengu a de
prestigi social i els seus parlants tenen el
poder. El resultat és la segregació de gran
part dels escolars, atès que se'ls imp edeix
de comptar amb les mat eixes oportunitats
qu e la resta .
• Submersió: el vehicle d'instrucció és l'L2,
llengu a dominant, amb una imposició

paral -lela de la cultura que represen ta. L'ob-

jectiu final és l'assimilació, a través de la
pèrdua de la llen gua i la cultura pròp ies.
La major part dels escolars no desenvolupen prou competència en L2, cosa qu e els
impedeix d'accedir a fites educatives elevades on, contràriame nt, es veuen afavo rits els memb res de la cultura do mina nt.

• Manteniment de la llengua i la cultura pròpies: adreçat a min ories lingüístiques i cultu rals. Té com a ob jectiu el biling üisme i
el biculturalism e mi tja n çan t la su pervivèn cia de la llen gu a i cu ltura de l gru p
min oritari. En general, comencen am b la
util ització de l'LI i de la pròpia cultura i
in corpor en progress ivament l'L2 en l'ensenya me n t de co n ting uts esco lars. S'ha
donat arguments favorabl es a aques ts program es des de perspectives socio lògiques,
polítiques, econòmiques i psicoeducacionaIs; segons Arna u (1992 : 1S) «promouen
individus bilingües i biculturals, desen volup en una auto ima tge positiva i preserven
la identitat i la solidaritat d'aquests amb
el seu propi grup», i són vistos com d'u n
alt grau d' èxit escolar.
• Immersió: igual qu e els anteriors, ten en
com a objectiu el bilingü isme i el biculturali sme però, a diferència d'aquells, són
programes con cebuts per a alumnes de llengua i cultura ma joritària. En cara qu e els
pro gram es d'immersió inclouen diversos
tipus de dissen y instruccional, tots ten en
un es ca racterístiq ues com un es (Arn au,
1992), com ara que totes o la ma joria de
les mat èries són ensenyades en L2 per un
períod e d'un o més anys, que la seqüència
i intensitat de la instrucció en LI i L2 varia
al llarg del tem ps segons el model de qu è
es tract i, i qu e les classes inclo uen només
alumnes nadiu s d'LI. El suport i la consideració cap a l'LI fora de l'àmbit escolar i
el seu tractam ent dins de l'escola fa qu e els
escolars mantinguin n ivells alts de compe tència en la seva prò pia llengua; l'L2 s'adqu ireix a t ravés del tr eball en les àrees
curriculars mit jan çant un procés natural no
forçat. L'evidèn cia del seu alt grau d'èxit
acadèmic en s remet a la para digmà tica experiència can aden ca del Co l-legí St. Lambert de Mont-real, on diverses avaluacions
van mostrar qu e els individ us qu e hi part iciparen afegien , al coneixement de la pròpia llengu a, el de la segona, sense que se'n
veiessin perjudicades la llengua i la cultura
pròpies (Lambert i Tucker, 1972; Lambert,
1974, 1981a; Genesse, Lambert i Holob ow,
198 6).

Dels tipus de program es revisats fins aquí,
nom és els de tipus de manten iment i immersió pod en ser considerats pròpiament
bilingües. És en aqu est sentit qu e cal esmentar els nombrosos estudis, duts a terme al Can adà (Lam be rt i Tucker, 1972;
Lambert, 1974, 1981a, 1981b, 1984; Blake,
Lambert, Sido ti i Wolfe, 1979, Cziko, Lambert, Sidoti i Tucker, 1979; Genesse, Lambert i Holobow, 1986), qu e perm eten d'establir una relaci ó en tre el seguime n t de
pro gram es bilin gües i el desen volupament
d'actituds positives enve rs la llen gua i la
cultura del grup etnolingüístic feble; con cretame n t, ha estat assenyalat qu e <d'aprenentatge d'una L2 pot modif icar les actitu ds dels in div idus ca p al grup qu e té
aqu esta llengua com a materna» (Sànc hez
i Tembleque, 198 6: 13), a l'ensem s qu e
« .. . s'enfo rteix i eixam pla el seu afecte per
un a altr a cultura i un es altres person es representades per la llen gua objecte d'apren entatge» (Gen esse, Lambert i Holob ow,
1986: 27).
En el cas concret de l'Estat espanyol, el
desenvolupament de l'organització territo rial de les auto nomies ha afavorit la presència de les llengües altres qu e el castellà
en aque lles comunitat s qu e posseeixen
llen gua pròpia , però el fet qu e els límits
admin istratius d'aquelles com uni ta ts no
coincideixin de fet amb els límits efectius
de les llen gües respectives h a com portat
qu e, en allò que toca a la llengu a, les polítiques aplicade s a comuni tats lingüístiques
det erminades pu gu in presentar aspec tes
con tradicto ris.
Aquesta situació paradoxal és clara quan
es considera el cas de Catalunya i Aragó,
on el cata là és parlat a banda i banda de la
fron tera admin istrativa . En el cas de Catalunya, el pro cés de norm alització ha comportat el fet qu e la llengua pròpi a hagi sortit , pel que fa a l'en sen yament, de la seva
situació precària . Per contra, a l'Aragó, on
coexisteixen amb el castellà du es llengües
autòcto nes (aragonès a les valls pirinenques
i cata là tot al llarg de la frontera administrati va oriental), els esforços de revalorització d'aqu estes llengües per part del gove rn autòn om han esta t pr àcti cament
in existents. En con cret, a l'anomen ada (des
de la band a aragon esa) Franja Oriental, la
llengua d'ú s habitual no és recon eguda oficialme n t a la pràctica i la seva presèn cia
social es redu eix a l'ú s familia r i a les comunicacions inform als, mentre qu e el castellà segueix essent l'única llen gua oficial,
usada tant pels mitjans de comunicació
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com en tot tipus d'activitat formal (Huguet,
1992, 1994), la qual cosa atorga un n ivell
baix de prestigi al cata là i una consciència
lingüística alarmant me nt baixa per part
dels seus parlants (Hugue t i Biscarri, 1995 ;
Martínez, 1995) . Pel qu e fa a la seva presèn ci a a l'esco la, ha qu ed at limi tada a
l'opcionalitat dels escolars a assistir a classes de lleng ua catala na al llarg de l'ensenyament obligatori.
En aquest context, la nostra investigació
vol establir una anàlisi comparativa entre
contextos caracte ritzats per una valoració
molt diferent de cadascuna de les llengües
en presència , tant pel que fa a l'àmbit social
co m a l'educatiu (Cat a lu n ya i l'Arag ó
catalanò fon). L'objectiu darrer és aportar
dad es empíriques que permetin d'avaluar les
possibles implica cions d'aquests aspectes en
el desenvolupament d'ac titu ds més o menys
favorables envers una convivència de llengües en presència qu e hauria de ser promoguda per qualsevol societat dem ocràtica.
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Metodologia

Pel qu e fa a la delimitació territorial, i en
el cas co ncret de l'Aragó, ens vam centrar
en la co marca qu e presentava els indicadors socioeconòmics més homogenis, i que
a l'en sems resultava ser la més poblada: el
Baix Cinca. El referen t de com paració des
de Cata luny a va ser el Baix Segre, comarca
qu e limita amb l'anterior i que té uns indicado rs eco nò m ics i cultural s idènt ics
(Huguet, 1995). Això ens va portar a controlar variables qu e els estudis sobre acti tuds lingüístiques en escolars de contextos
bilingües iden tifiqu en co m els més rellevants. Aquest es varia bles són : la condició
lin gü ística familiar (CLF), la situació soci 0 professional de les famílies (SSP) i la presència de les llen gües en el currículum, que
en el cas de la Franja ens rem et a l'assístència o no a classes de llengua catalana (OPC).
A més a més, vam haver d'incloure un a variabl e que perm et és de comparar els grups
seleccio nats, variable que hem anomenat
SECTOR i que es correspon amb la situació
geogràfica de cadascun de ls dos grups de
com pa ració (Catalunya i l'Aragó catalanòfon ). Exposem tot seguit les categories amb
les qu als vam treba llar:
CLF: Catalanoparlant/ Bilingüe més català/
Bilingüe més caste llà/ Castellanoparlant
SSP: Alta/Mitjana/Baixa
OPC: Sí/No
SECTOR: Cataluny a/ Aragó cat alanòfon
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Poblaci ó

Dels 267 escolars de la pobla ció inici al en
vam excloure aqu ells qu e no van acomplir
alguna de les proves qu e els demanàvem ,
de ma nera qu e la mo str a definitiva va qu edar formada pe r 257 alumnes: 163 d'escoles del Baix Cinca, d'on 126 assistie n a classes de ca ta là i 37 no hi assis tien; i 9 4
d'escol es del Baix Segre. En tots els casos es
tracta va d 'alumn es de segon d' ESO, un
alumnat de 13-14 a nys qu e té les cond icions necessàries per dur a ter me estud is
sobr e actituds lingü ístiques, atès que aquestes com encen a prendre certa estabilitat a
partir dels 10 an ys i es van aclarint al llarg
de l'ad olescència (Siguan i Mackey, 1986 ;
Appel i Muysken , 1996). A més a més, cal
com pta r qu e el grup del Baix Cinca constituïa la primera promoció que hav ia tingut
la possibilitat de seguir un currículum que
contemplés l'e nsenyament de llengu a catalana co m a matèria optativa al llarg de
tota l'escolaritat.

Instruments
Vam ut ilitzar com a base l'enquesta socio-

lingüística del Servei d' Ensen yament del
Català (SEDEC),dirigida a escolars catalans
(Gabinet d' Estudis del SEDEC, 198 3). Per al
Baix Cinca vam fer ús d 'un a t raducció al
caste llà de l'enquesta am b modificacions
que no afectav en el sentit global ni el conting ut de les dades, de man era qu e es cont rolava la variabl e Of'C, i es canv iava afirmac ions com ara «visc a Cata luny a i per
això ...» per altr es com ara «vivo en un lugar
de habla catalana y por eso... » . En l'enquesta hi ha un seguit de vin t afirmacions, deu
per a cadascuna de les llen gües, de resposta
dicotòmica (sí/no) i distribuïdes a l'atzar qu e
permete n de classificar les actituds cap al
cata là (ACT. CAT) i cap al castellà (ACT.CAS)
dins de les categories favorable/neutra/desfavorab le. Per a l'a ssigna ció d'a questes categories es dóna un valor + 1 a cadasc una de
les favorables i -1 a les desfavorabl es. Lasum a
algebraica dels valors obtinguts permet d'e stablir una actitud favo rable en tre +6 i +10,
una de neutr a entre -S i +5 i una de desfavorable en tre -6 i -10.

Tractam en t dels resultats
Vam fer servir tècniques esta dís tiques descrip tives : la prova de X2, l'ANa VA i la prova de comparació de mitj anes de Sch effe.
Mentre qu e l'ANaVA ens h a perm ès d e
comprovar els efectes d 'u na o més variables independents en l'expli cació de les
difer ènc ies sobr e cadascuna de les variables
depen den ts, la pro va de Sch effe ens va aju dar a concre tar les diferèn cies qu an el resultat de l'anàlisi de varia nça es mostrava
com a significatiu. En qu alsevo l cas, el nivell de significa ció util it zat ha esta t del
0,05.

Resultats

En aq uest apartat tra ct em , en pr im er lloc,
els resu lta ts de les en ques tes d 'actitud respecte al català i al caste llà, i, en sego n lloc,
mirem d'oferir una int erp retació de les relacions entre aquestes actituds i les variables independentsque semb len inc idir-hi.

Pel qu e fa al catal à, en el cas del Baix Segre
les actituds favorabl es su pe re n el 85 %,
mentre qu e les neut res no arriben al IS'}ú,
i no hi ha acti tu ds desfavorable s. Aquest
no és el cas del Baix Cinca, on, ma lgrat qu e
les actituds favorables estan per sobre del
50%, hi ha una mica més d'un 40 % d' actituds neutres i n'apareix un s<Ml de desfavorables . Ara bé, entre aquells q ue assisteixen a classes de català hi ha una mica més
d 'un 60% d'actituds favorables i un a mic a
més d 'un 30% de neutres, i aquestes proporcions s'in verteixen en tre els qu e no assiste ixen a classes de català (poc més d'un
20r¡ú de favo rables, gairebé un 700,1) de neutres i gair ebé un 10% de desfavorables).
Pel que fa al cast ellà, al Baix Segre t robem una perfecta repartició (50%) en t re actituds neutres i favorables. Al Baix Cinca,
en canvi, amb independència del fet d' assistir a classes de català o no , les actit uds
favorabl es estan per so bre del 80 % i les
neutres al vo ltan t del lS '}6, mentre q ue les
negatives són pràcticament ine xistents.

Anà lisi de les variables que poden explicar les actit uds
La variabl e independent qu e va resultar
més significativa és la qu e anome ne m condició lingiiística familiar (CLF). En el cas del
Baix Segre, independentment de la CLF les
actituds tendien a ser favorables al català.
En canvi, pel que fa al castellà, vam t robar
diferènci es sign ificatives en tre els bilingües
més cast ellà i els cat alan oparlants: els informan ts del pri mer gru p mostraven actituds més positives cap a aq uella llen gua qu e
no pas els del segon (vegeu figura 1).
Al Baix Cinca, la proporció era in versa:
les difer ències eren signifi cat ives per al català, de manera qu e els catalanoparlan ts
presentaven actituds sensibleme n t més favo rables al català en co m paració am b el
grup dels bilingü es més caste llà. Aquesta
relació en tre la CLF i les actituds, pel qu e
fa al Baix Cinca, es manteni a només en tre
aq uells qu e assisti en a classes de català i
deixava de ser signifi cativa en tre aq ue lls
q ue no hi assistien (vegeu figur a 2).

Conclusions

Descripció dels result a ts de les enques tes
d'actitud en relació amb el cata là i el castellà
Per al tot al de la mostra dominen les act ituds favorables cap a un a i altra llengua,
amb un a pres èn cia important, al vo ltan t
del 309·ú, d 'actituds neutres.

Des d'una perspectiva comparativa, pot sobtar que en tots dos sectors hi hagi actituds
globalme nt favora bles tant a la llengua catalana com a la castellana; o, més ben dit ,
qu e els informan ts de la Franja no es mos tren espe cia lm en t desfavorables al català
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Figura 1. Mitjanes de les actituds envers el castellà
(ACT.CAS) en funció de la condició lingüística fami liar (ClF) al Baix Segre

Figura 2 . Mitjanes de les actituds envers el català
(ACT.CAT) en funció de la co ndició lingüística fami liar (ClF) al Baix Cinca
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malgrat qu e ten en una con sciència lingü ística baixa (Huguet i Biscarri, 1995; Martínez,
1995) i que el català té poc prestigi social en
aquest territori (Huguet, 1992, 1994). Aquesta homogeneïtat és explicable si veiem la
valoració alta com lligada a factors de caire
pragmàtic, en relació amb el territori veí,
més qu e no pas a raons de pura identitat
lingüística. De fet, pel qu e fa al català, al
Baix Segre dom inen les actituds favorables i
al Baix Cinca n 'hi ha un percentatge elevat
de neutres i, quant al castellà, al Baix Cinca
dominen clarament les actituds favorables i
al Baix Segre les neutres són gairebé la meitat. En el cas dels escolars del Baix Segre, el
resultat potser denota la consciència de pertin en ça a un gru p que veu amenaçada la
pròpia llengua pel gran pes específic del castellà. En el cas del Baix Cinca, la poca con sciència lingüística actuaria en sentit contrari (Huguet i Biscarri, 1995).
D'altra banda, la diferèn cia en tre tot s dos
territ oris és més petita si prenem només
els escolars de la Fran ja qu e assisteixen a
classes de catal à, de manera que podem dir
qu e hi ha una relació entre l'assistèn cia a
classes de català i l'existència d'act ituds favorabl es a aqu esta llengua.
Hem vist també que les proporcions de
valoració de cada llengua són creuades si tenim en compte per a cada territori, el factor
que an omenem condició lingüística familiar.
De manera qu e el percentatge de valoració
positiva baixa en el grup de catalanoparlants
del Baix Segre pel que fa al castellà, i baixa
tamb é en el grup de castellanoparlants del
Baix Cinca pel qu e fa al català . Ja hem dit
que, en el cas del Baix Segre, els catalano parlants pod en veure una am enaça en el
castellà, mentre qu e, al Baix Cinca, probablement són els castellanoparlants els qu e
56

2

3

4

5

6

7

8

veuen en el català una possible am enaça a
l'estatus tradicion al de la seva llengu a.
Fina lme nt , a man era de valoraci ó i previsió de futur , hem de dir que , pel qu e fa a
Catalunya, i parti cularment al Baix Segre,
la política d'extensió del catal à a l'escola
té els seus efectes; la poblaci ó veu com un
fet desitjat la presència del català i la seva
coexistència amb el castellà. En qualsevol
cas, la visió d'am enaça qu e alguns catalanòfon s veuen en el castellà pot ser sup erada
amb polítiques de normalització qu e acostin am bdues llen gües a un nivell més elevat d'equ iparació.
Quant a l'Aragó, i en concret a la Fran ja,
el qu e avui es viu com a cosa normal és la
situació de privilegi de la llengua castellana, i tan sols són certs nucli s de castellanòfon s els qu e veuen en el catal à una am en aça per al seu esta tus lingüístic. Davant
d'aquesta circumstà n cia, du es líni es clau
per a un a política lingüística adequada serien sens ibili ta t lingü ística i sen sib ilita t
social. Sensibilitat lingü ística en el sen tit
qu e no hi ha llengües millors que altres i
qu e, en conseqüè ncia, tothom té el dret de
desen volu par les seves capacitats des de la
seva pròpia llengua; i sensibilitat social en
referència a la necessitat d'obrir vies per dur
a term e un a norm alitza ció lingüística més
d'acord amb la realitat plurilingüe i pluricultural de l'Aragó.
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